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Abstract 
 

Aim: The aim of this study was to investigate to what extent, hip and shoulder kinematics 

change among elite golfers, in golf shots to three submaximal distances. Furthermore, the 

ambition was to suggest practical application regarding findings of the study. 

Method: Six professional golfers with handicaps between +1.5 and +3.2 participated. Spatio-

temporal data for partial shots to targets at 25 m and 40 m and full shots was collected with an 

optoelectronic motion-capture system (Qualisys ProReflex 3D Motion Tracking System). The 

camera set-up included 8 cameras operating at a sampling frequency of 500 Hz. Kinematic 

variables were analyzed at specific times and stages within the swing. Joint and segment 

angles were calculated using a Cardan sequence of rotations, and angular velocity as a vector 

projected on local coordinate system axis´s. Friedman’s test and Wilcoxon signed-rank test 

were used to determine significant differences in kinematic variables between shot distances.  

Results: Backswing duration increased with shot distance, whereas no significant difference 

was found for duration of the downswing. Hip and shoulder axial rotation increased with shot 

distance in backswing. Hip-shoulder differential at top of backswing increased with shot 

distance for rotations around all local axes, at impact the hip-shoulder differential increased 

with shot distance for axial rotation. Maximum angular velocity for side bending and axial 

rotation occurred earlier for the hip compared to the shoulder, this applied to all shot 

distances. Both hip and shoulder maximum angular velocities for axial rotation, increased 

with shot distance. In partial and full shots, maximum angular velocity (axial rotation) for the 

shoulder was greater than for the hip, but the relative difference decreased when shot distance 

increased. Maximum angular velocity of the shoulder was 1.7 times higher than for the hip at 

25 m, 1.6 times higher at 40 m, and 1.3 times higher for full shots (P < 0.05).  

Conclusions: The results gave no support for a commonly held belief in golfing circles – that 

a simultaneous rotation of the hip and shoulder and a common angular velocity are beneficial 

for shot precision in partial shots. Instead the results indicates that golfers should be advised 

to regulate axial rotation as well as hip-shoulder differential in the backswing. In the 

downswing, the hips and shoulders should rotate with different angular velocities, with 

relatively small changes in velocity at short distances, whereas larger accelerations and 

decelerations are necessary in order to maximize shot distance. Both hips and shoulders 

should be open at impact, and the hips should be more open as shot distance increases.  
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med denna undersökning var att studera i vilken utsträckning, höftpartiets 

respektive skuldergördelns kinematik förändras hos elitgolfspelare, vid slag till tre 

submaximala slagdistanser. Vidare var ambitionen att ge förslag på praktisk tillämpning av 

studiens fynd. 

Metod: 6 professionella golfspelare med HCP mellan +1,5 och +3,2, deltog i 

undersökningen. Spatio-temporala data för partiella slag till 25 m och 40 m samt fulla slag, 

samlades in med ett optoelektriskt system av typen Qualisys ProReflex 3D Motion Tracking 

System. En uppsättning av 8 tidssynkroniserade kameror användes och dessa opererade med 

en samplingsfrekvens på 500 Hz. Kinematiska variabler analyserades i relation till vissa 

utvalda faser och positioner i golfsvingen. Ledvinklar och segmentvinklar beräknades med 

Cardan/Euler metoden och vinkelhastighet som en vektor projicerad på lokala 

koordinatataxlar. Friedmans test och Wilcoxon signed-rank test användes för att bestämma 

om signifikanta skillnader förelåg mellan slagavstånd.  

Resultat: Baksvingens varaktighet, samt höftpartiets och skuldergördelns högerrotation 

ökade med slaglängd. Medelvärden för separation vid topp av baksving ökade med slaglängd 

runt samtliga rörelseaxlar och vid träffögonblicket (impact) för separation avseende höger-

/vänsterrotation. Vid samtliga slagdistanser inträffade tidpunkter för maximal vinkelhastighet 

avseende sidolutning och vänsterrotation tidigare för höftpartiet jämfört med skuldergördeln. 

Både höftpartiets och skuldergördelns maximala vinkelhastigheter, avseende vänsterrotation i 

framsvingsfasen, ökade med slaglängd. Skuldergördelns maximala vinkelhastighet avseende 

vänsterrotation var högre än höftpartiets vid samtliga slagdistanser, men den relativa 

skillnaden minskade med ökad slagdistans, skuldergördelns maximala vinkelhastighet var 1,7 

ggr högre än höftpartiets vid slag till 25m, 1,6 ggr högre vid 40m, och 1,3 ggr högre vid fulla 

slag (P < 0,05).  

Slutsats: Resultaten i denna studie gav inget stöd för uppfattningen att en samtidig rotation av 

och en gemensam vinkelhastighet för höftpartiet och skuldergördeln skulle främja precision 

vid partiella slag. Istället tyder resultaten på att golfspelare bör rekommenderas att reglera 

högerrotation för såväl höftpartiet som skuldergördeln i baksvingen och även separationen 

dem emellan. I framsvingen bör höftpartiet och skuldergördeln rotera i olika vinkelhastigheter 

men utan plötsliga hastighetsförändringar vid korta slagdistanser, medan större accelerationer 

och inbromsningar krävs vid maximering av slaglängd. Både höftpartiet och skuldergördeln 

bör vara vänsterroterade vid träffögonblicket och höftpartiets vänsterrotation bör öka med 

slagdistans. 
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Förord 
 

Denna studie har genomförts som en C-uppsats på tränarprogrammet vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan i Stockholm. Studien riktar sig främst till ledare och aktiva inom 

golfsporten, men även till andra som är intresserade av hur elitgolfspelare anpassar rörelsen 

för att nå olika hastighet i klubban vid träffögonblicket. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Kjartan Halvorsen och Johnny Nilsson för all 

värdefull hjälp jag fått under studien. Jag vill även tacka alla försökspersoner för deras 

deltagande och Svenska Golfförbundet för ekonomiskt stöd.   
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1 Inledning 
 

Vinnaren av en golftävling är den spelare som slår minst antal slag över ett bestämt antal hål. 

Spelaren startar från utslagsplatsen (tee) och slår en stillaliggande boll som är placerad mellan 

två markeringar. Nästkommande slag slås från det läge dit bollen slagits, detta upprepas tills 

bollen är i hål. Spelaren är därmed själv ansvarig för svårighetsgraden på varje påföljande 

slag och varje slag räknas. Varje slag kan beskrivas befinna sig någonstans på en skala, med 

driven
1
 som använder det största rörelseomfånget och kräver störst arbete i ena änden på 

skalan och putten
2
 som i regel använder det minsta rörelseomfånget och kräver minst arbete i 

andra änden på denna skala.  

 

Biomekanisk forskning inom golf har främst fokuserats på golfsvingen (i första hand driven) 

och endast ett fåtal studier har gjorts på puttning. Studier av golfsvingen har undersökt 

kinematik och kinetik i syfte att finna information om rörelsen, med målet att förbättra 

prestation och reducera risken för skador. Avseende målet att förbättra prestation, har 

maximering av slaglängd och precision vid fulla slag varit föremål för störst intresse.
3
 

Emellertid spelas 60-65% av slagen under en golfrond inom 100 yards (~ 91,4 m) från hålet 

och av dessa är precisionen i de slag som spelas från en plats utanför green kritisk för utsikten 

att sänka efterföljande putt.
4
  

 

Kartläggning av golfspelares spridningsmönster för olika typer av golfslag visar att vid fulla 

slag missar spelare målet i huvudsak till vänster eller höger. Vid partiella slag
5
 inom 100 

yards däremot sker spridningen i huvudsak i djupled medan spridningen i sidled är relativt 

liten. Dessa skilda spridningsmönster har anträffats hos såväl spelare med mycket hög 

spelstandard som hos spelare med lägre spelstandard. Upphovet till att dessa 

spridningsmönster skiljer sig åt bedöms vara att: vid slag där en full sving erfordras väljs den 

klubba som vid en normal fullsving förflyttar bollen rätt distans; vid slag där en full sving 

(oavsett klubbval) skulle resultera i att bollen förflyttas en längre distans än den som 

                                                
1 Slag från utslagsplatsen med den klubba som kallas driver, vilken normalt ger störst slaglängd. 
2 Slag med den klubba som kallas putter, används oftast på green och bollen rullas utmed marken. 
3 Patria A. Hume, Justin Keogh, Duncan Reid, “The role of biomechanics in maximising distance and accuracy 

of golf shots”, Sports Medicine, 35 (2005), p. 431. 
4 Dave Pelz, Dave Pelz´s Short Game Bible (London: Aurum Press Ltd, 1999), pp. 1 ff. 
5 Slag med en given klubba där en kortare slagdistans eftersträvas, jämfört med fulla slag. 
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föreligger mellan spelaren och målet, kräver detta att spelaren kan reglera svingrörelsen så att 

en given submaximal hastighet uppnås i träffögonlicket.
6
 

 

En frekvent uppfattning bland professionella tränare är att ett partiellt slag enbart är en 

nedskalad version av en fullsving. En annan ståndpunkt är att tekniken vid partiella slag 

skiljer sig fundamentalt från tekniken vid full sving
7
, vilken gör gällande att en samtidig 

rotation av och en gemensam rotationshastighet för höftpartiet och skuldergördeln – förenklar 

regleringen av en submaximal hastighet på klubbhuvudet och främjar precision vid partiella 

slag.
8
 

 

Trots partiella slags dokumenterade betydelse för resultatet och förekomsten av oförenliga 

uppfattningar gällande teknikutförandet, har endast enstaka studier undersökt partiella slag 

från ett biomekaniskt perspektiv och dessa har begränsat sig till att huvudsakligen redovisa 

temporala aspekter.  

 

1.2 Forskningsläge 
 

1.2.1 Fulla slag 
 

När det huvudsakliga syftet är att maximera slaglängd, krävs att maximal hastighet på 

klubbhuvudet uppnås vid träffögonblicket.
9
 Ett antal författare har använt sig av en modell där 

svingrörelsen framställs som en dubbelpendel bestående av två hävarmar (se figur 1).
10

 Den 

övre hävarmen i modellen representerar golfspelarens armar och axlar, den nedre – klubban. 

Dessa två hävarmar förenas av en gångjärnsled som ersätter golfspelarens handleder. Leden 

arbetar endast i ett plan, vilket sammanfaller med det plan i vilket den övre hävarmen roterar 

från ett rotationscentrum som ligger i närheten av nacken. Studier där modellen använts har 

påvisat att en relativt konstant vinkel mellan den övre och nedre hävarmen i framsvingens 

inledning, följt av en vinkelacceleration av den nedre hävarmen senare i framsvingen, krävs 

för att uppnå maximal fart på klubbhuvudet. 

                                                
6 Pelz, pp. 23ff. 
7 Pelz, p. 32. 
8 Pelz, p. 65f. 
9 P.D. Milburn, “Summation of segmental velocities in the golf swing”, Medicine and Science in Sports and 
Exercise, 14 (1982), p. 60. 
10 A.J. Cochran, J.Stobbs, The Search for the Perfect Swing (Philadelphia: J.B. Lippincott Co., 1968), pp. 8-147; 

D.R. Budney, D.G. Bellow, “On the swing mechanics of a set of matched golf clubs”, Research Quarterly for 

Exercise and Sport, 53 (1982), pp.185-192; Milburn et al., pp. 60f. 
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Figur 1. Modell av dubbelpendeln.  

 

McTeigue et al.
11

 använde en elektrogoniometer av typen CA6000 Spine Motion Analyser för 

att mäta höft och överkroppsrotation runt tre ortogonala axlar på 131 manliga golfspelare, 

därav 51 PGA Tour spelare. Undersökningen visade att överkroppen började rotera runt den 

longitudinella axeln före höfterna vid starten av baksvingen. I starten av framsvingen var 

ordningsföljden den motsatta för 70 % av tourspelarna. Cheetham et al.
12

 prövade hypotesen 

att skickliga golfare ökar separationen
13

 mellan höftpartiets och överkroppens rotation i 

starten av framsving mer än vad mindre skickliga spelare gör. Tio professionella spelare med 

HCP ≤ 0 och 9 spelare med HCP 15 eller högre analyserades med hjälp av ett 

elektromagnetiskt 3D-system och författarna fann att gruppen med skickliga golfspelare hade 

en signifikant större separation mellan höftpartiet och överkroppen tidigt i framsvingen.  

 

Detta mönster gällande höfternas och överkroppens rotation följt av armarnas och klubbans 

rotation (som framställts i dubbelpendel modellen) indikerar att för att maximera hastigheten i 

det mest distala segmentet (klubbhuvudet), behöver rörelsen i framsvingen starta nerifrån och 

                                                
11 M. McTeigue, S.R. Lamb, R. Mottram, F. Pirozzolo, “Spine and hip motion analysis during the golf swing”, in 

Proceedings of the 1994 World Scientific Congress of Golf; 1994 Jul 4-8; St Andrews, ed. A.J. Cochran, M.R. 

Farally, (London: E & FN Spon, 1994), pp. 56f. 
12 P.J. Cheetham, P.E. Martin, R.E. Mottram, B.F. St Laurent, “The importance of stretching the "X-Factor" in 
the downswing of golf: The "X-Factor Stretch"”, in Optimizing performance in golf , ed. P.R. Thomas, 

(Brisbane, Australia: Australian Academic Press, 2001), pp. 192-199. 
13 Cheetham et al. definierar separation som skillnaden mellan överkroppens och höftpartiets rotation i 

horisontalplanet (en annan definition används i denna undersökning, se metodavsnitt). 

Stopp 

Rotationspunkt 

Övre hävarm 

Led 

Nedre hävarm 
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upp, dvs. med de stora proximala segmenten först – ben, höfter och bål. För att sedan sprida 

sig sekventiellt till mer distala segment – armar, händer och klubba. En av de första som 

beskrev proximal till distal sekventiering var J.W. Bunn i sin “summation of speed principle”:
 
 

 

When the highest (optimum) speed possible is desired at the moment of take-

off, and when total body movements or the movement of several members of the 

body are involved in developing this optimum speed, the speed of each 

successive member should be faster than that of its predecessor, and ultimately 

in the direction of the objective. The movement of each member should start at 

the moment of greatest velocity but least acceleration of the preceding. 

Movement always starts with the big muscle action and finishes with the action 

of the smallest muscles.
14 

 

 

Stöd för betydelsen av hastigheten på höfternas och axlarnas rotation för att maximera 

hastigheten på klubbhuvudet vid träffögonblicket gavs av i en studie av Robinson.
15

 I studien 

genomfördes tredimensionella (3D) analyser av golfsvingen hos 20 amatörer och 10 

professionella tourspelare, i syfte att bestämma vilka kinematiska variabler som hade starkast 

korrelation med hastighet på klubbhuvudet vid träffögonblicket. Robinson fann att 

vinkelhastigheten hos höfter halvvägs i framsvingen och hos axlar vid träffögonblicket var de 

undersökta parametrar som hade starkast korrelation med klubbhuvudets hastighet vid träffen. 

Emellertid redovisades ej storlek och timing för höft- och axelrotation av författaren och det  

är alltså inte klart om försökspersonerna följde det sekventiella mönster som har rapporterats 

av bl.a. McTeigue et al.
16

  

  

1.2.3 Partiella slag 

 

Inverkan av klubblängd och slagdistans på golfsvingens temporala karaktäristika (timing) hos 

elitspelare och nybörjare har studerats. Abernathy et al. undersökte kinematiken hos spelare 

med skiftande spelstandard vid partiella slag med 3 olika klubbor (PW, J9 & J7), till mål 

belägna på 3 submaximala avstånd (20, 40 och 60 m) och vid fulla slag med avsikten att nå 

                                                
14 J.W. Bunn, Scientific Principles of Coaching (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972), p. 10. 
15 R.L. Robinson, “A study of the correlation between swing characteristics and club head velocity”, in 

Proceedings of the 1994 World Scientific Congress of Golf; 1994 Jul 4-8; St Andrews, ed. A.J. Cochran, M.R. 

Farally, (London: E & FN Spon, 1994), pp. 88f. 
16 McTeigue et al., pp. 50-58. 
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maximal slaglängd. Detta i syfte att bestämma huruvida, utvecklande och bevarande av 

oförändrad relativ timing i golfsvingen, är en central komponent hos elitspelare för att möta 

skiftande uppgiftskrav. 

 

De fann att varken elitspelare eller nybörjare förefaller att bibehålla samma temporala struktur 

i rörelsen, det förelåg en avsevärd variation i procentandelen av den tid som spenderades i 

svingens olika faser då duration och kraftinsats ändras. Tidsomfång och rörelseomfång för 

baksvingen, ökade som en funktion av slagdistans för samtliga i elitgruppen. Däremot visade 

nybörjargruppen inte systematiskt samma trend. Varje enskild elitspelare visade även 

signifikant lägre variabilitet i axlarnas och handledernas kinematik mellan försök (med 

samma klubba och avstånd till målet) över svingens samtliga faser, både i avseende på 

fasvaraktighet och ledvinkelförflyttningar.
17

 Mätvärden för axlarnas och handledernas 

kinematik i avseende på ledvinkelförflyttningar redovisades dock inte i studien och vi vet 

därför inte hur storleken på dessa förhåller sig vid olika krav på slaglängd. 

 

Översikt av ovanstående studier tyder på att svingrörelsen, hos en elitgolfspelare vid avsikten 

att maximera slaglängd, i framsvingen sker i en sekventiell ordning från proximalt till distalt. 

Eftersom en sekventiell acceleration av höftpartiet och skuldergördeln främjar klubbans 

accelerationen mot bollen,
18

 är det inte förvånande att rörelseomfång och hastighet för dessa 

kroppssegment har visat samband med slaglängd. Studier som presenterat storlek avseende 

ledvinkelförflyttningar och vinkelhastigheter på höfter och axlar saknas dock för partiella slag 

och det är även oklart om partiella slag följer det sekventiella mönster som har observerats 

hos skickliga spelare vid avsikten att maximera slaglängd. 

 

Höftpartiet och skuldergördeln har en central roll vid skapande av hastighet i klubbhuvudet. 

Data avseende dessa kroppssegments kinematik, hos elitgolfspelare, skulle rimligen kunna 

bidra till att klargöra hur dessa spelare anpassar sin teknik för att förflytta bollen en 

submaximal sträcka. Information som kan skapa förutsättningar för tränare att ge bättre 

underbyggda rekommendationer gällande teknikutförandet vid submaximala slag och ligga 

till grund vid utveckling av träningsmetoder. 

                                                
17 B. Abernathy, R.J. Neal, M.J. Moran, A.W. Parker, “The influence of club length and shot distance on the 

temporal characteristics of the swings of expert and novice golfers”, in Science and Golf: Proceedings of the 
First World Scientific Congress of Golf; 1990 Jul 9-13; St Andrews, ed. A.J. Cochran, M.R. Farally, (London: E 

& FN Spon, 1990), pp. 36-42. 
18 C.A. Putnam, “Sequential motions of body segments in striking and throwing skills: Descriptions and 

explanations”, Journal of Biomechanics, 26 (1993), p. 134. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att studera i vilken utsträckning, höftpartiets respektive 

skuldergördelns kinematik förändras hos elitgolfspelare, vid slag till tre submaximala 

slagdistanser. Vidare är ambitionen att ge förslag på praktisk tillämpning av studiens fynd. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka fasvaraktigheter, tidpunkter för maximal högerrotation, samt maximala vinkel-

hastigheter föreligger vid slag till 25 m, 40 m respektive fulla slag? 

2. I vilken ordning sker höftpartiets och skuldergördelns rotation i olika faser av 

svingrörelsen och i vilken ordningsföljd inträffar höftpartiets och skuldergördelns 

maximala vinkelhastigheter i framsvingen vid respektive slagdistans?  

3. Hur stor är höftpartiets respektive skuldergördelns rotation i början av svingrörelsen, i 

övergången mellan baksving och framsving och i träffögonblicket vid respektive 

slagdistans ? 

4. Hur stort är höftpartiets och skuldergördelns rörelseomfång avseende rotation vid 

respektive slagdistans?  

5. Hur stor är separationen mellan höftpartiet och skuldergördeln i början av 

svingrörelsen, i övergången mellan baksving och framsving och i träffögonblicket vid 

respektive slagdistans? 

6. Hur stor är den maximala vinkelhastigheten i framsvingen hos höftpartiet och 

skuldergördeln vid respektive slagdistans? 
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2 Metod 
 

2.1 Urval 
 

Elitgolfspelare med kategori 1-13 i Telia Tour:s rankingsystem för herrar 2006, var målgrupp 

för studien. Försökspersonerna värvades genom att en förfrågan sändes ut per e-post. E-

postlista för målgruppen erhölls från Swedish Golf Tours (SGT). Sex högerspelare i 

ovanstående målgrupp i åldrar mellan 20 och 41 år anmälde sig frivilligt. Dessa hade ett 

spelhandicap mellan +1,5 och +3,2 med ett medelvärde och standardavvikelse på +2,2 ±0,7. 

Spelarna vägde mellan 73 och 93 kg (82 ±6,5 kg) och de var mellan 174 och 188 cm långa 

(180 ±5 cm). 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 
 

För att svara mot studiens syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod. Valet av 

kvantitativ metod för att samla in spatio-temporala data, föll på en optoelektrisk metod. 

Denna metod valdes främst för att alternativa datainsamlingsmetoder för att samla in spatio-

temporala data, antingen inte tillgodoser kravet på att fånga klubbhuvudets snabba 

förflyttning på ett tillfredsställande sätt eller bedömdes ha en hindrande inverkan på den 

rörelse som skulle studeras. 

 

2.3 Apparatur och material 
 

2.3.1 Qualisys ProReflex 3D Motion Tracking System 
 

Spatio-temporala data för att bestämma svingrörelsens kinematik samlades in med ett 

optoelektriskt system av typen Qualisys ProReflex 3D Motion Tracking System (Qualisys 

AB, Göteborg, Sverige). En uppsättning av 8 tidssynkroniserade kameror (ProReflex 

MCU1000) användes och dessa opererade med en samplingsfrekvens på 500 Hz. Varje 

kamera emitterar infrarött ljus som reflekteras tillbaka av reflexförsedda lätta kulor med en 

diameter på 12-19 mm (reflekterande markörer). Det reflekterade ljuset registreras av en 

fotoelektrisk platta bakom objektivplanet och positionen på markörerna bestäms genom 

triangulering. Kalibrering av kamerornas position och orientering utfördes enligt tillverkarens 

rekommendationer, med en markörbestyckad stav (stavlängd=750,4 mm) i den mätvolym 

som användes vid efterföljande slagtester. Kalibreringsresultat visade på en standardavvikelse  
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Figur 2. Mätområde och positionering av utslagsplats, kameror samt riktningarna (X,Y,Z) i det globala 

koordinatsystemet. 

 

 

avseende stavlängd på 0,00924 m vid datainsamlingstillfälle 1 respektive 0,00124 m vid 

datainsamlingstillfälle 2. Kamerorna var placerade 6,74 ± 0,688m från slagmattans mittpunkt. 

 

2.3.2 DV kameror 
 

Två digitala videokameror (Sony och Panasonic) användes för att filma bollens nedslag i 

målområdet vid submaximala slag. En bildfrekvens på 50 Hz kunde utnyttjas genom analys i 

programvaran cSwing 2005 (cSwing, LLC., El Paso, USA). 

 

2.3.3 Målområde 
 

För att minimera mätfel, uppkomna genom eventuella optiska förvrängningar i 

videokamerornas linser, vid fastställande av avstånd mellan bollnedslag och målmarkering – 

placerades en filtmatta med ett rutsystem på underlaget i målområdet. Rutsystemet skapades 

genom att krita parallella linjer med en meters avstånd perpendikulärt på mattan. Mattan 

placerades så att de perpendikulära linjerna löpte parallellt med x- och y-axeln i det globala 

koordinatsystem som definierats vid kalibrering av 3D-systemet. Målpunkten markerades 

med en gul plastkon för att ge deltagarna en visuell tydlighet av eftersökt träffpunkt. 

 

  
Utslagspl
ats 

Slagriktning 

Kamera 1 
Kamera 4 

Kamera 3 Kamera 2 

Kamera 5 

Kamera 6 Kamera 7 

Kamera 8 

Y 

Z 
X 
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2.3.4 Golfklubba 
 

En golfklubba av fabrikatet Mizuno (Mizuno Europe Inc., UK) med modellbeteckningen MP-

33 användes vid samtliga slagdistanser och av samtliga deltagare under slagtesterna. 

Klubbtypen som användes var pitching wedge (PW) och hade följande specifikationer:  

 

Skaftmodell – True Temper Dynamic Gold S400 

Loft – 48 grader 

Lie – 63 grader 

Längd – 0,895 m 

 

2.3.5 Golfboll 
 

Tidigare oanvända bollar av fabrikatet Titleist (Acushnet Co., USA) med modellbeteckning 

Pro V1x, användes under samtliga slagtester.  

 

2.4 Procedur 
 

Samtliga försökspersoner fick ge ett så kallat ”informed consent” före deltagande i studien. 

Datainsamlingen ägde rum i idrottshallen på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i 

Stockholm.  

 

Reflekterande markörer med en diameter av 12 och 19 mm fästes med dubbelsidig tejp direkt 

på huden på följande anatomiska landmärken (se figur 3): malleoulus lateralis; epicondylus 

lateralis (på femur); vertebrae lumbales; prominens (C7); os frontale; acromion; epicondylus 

lateralis (på humerus); processus styloideus radii. Ett nylonbälte med markörer användes för 

att definiera höftpartiet – bältet placerades så att det löpte över crista iliaca. Markör 

placerades även på främre delen av skon för att markera tåposition. Två markörer placerades 

på klubbans skaft och en markör på klubbhuvudet. 

 

Slagtesterna föregicks av två förmätningar. En statisk referensmätning utfördes för varje 

deltagare innan slagtesterna påbörjades. Försökspersonerna instruerades att stå i anatomisk 

grundställning med fötterna på axelbredds avstånd i volymen som registrerades av kamerorna.  
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Figur 3. Försöksperson vid ett av slagtesterna (de ljusa punkterna är reflekterande markörer). 

 

Nästa förmätning utfördes i syfte att senare kunna bestämma tidpunkt för träffögonblicket 

(impact), här instruerades försökspersonerna att placera klubbhuvudet alldeles intill bollen för 

att registrera positionen i global X-riktning på den markör som tidigare placerats på 

klubbhuvudet. Slagtesterna föregicks även av en självvald uppvärmning, dessutom tio 

provslag med mjukboll och 3-4 slag med golfboll (Titleist ProV1x) till mål på 25 respektive 

40 meters avstånd. 

 

Händernas placering på klubbans grepp styrdes på så vis att en tejp markerade högerhandens 

placering, detta för att den effektiva längden på klubbans skaft skulle vara lika för samtliga 

försökspersoner vid de submaximala slagtesterna. Vid fulla slag utnyttjades hela klubbans 

längd. Försökspersonerna instruerades att placera bollen på en markerad punkt på den 

syntetiska slagmatta varifrån testerna utfördes (punkten som markerats befann sig i origo i det 

globala koordinatsystem (GKS) som definierats vid kalibreringen av 3D systemet). Därifrån 

slogs totalt 30 registrerbara slag med pitching wedge (PW) av varje försöksperson under 

slagtesterna. Tre olika tester genomfördes (10 slag till vardera distans) – slag mot mål på 25 

respektive 40 m med syfte att försöka landa bollen vid målet, samt slag med full sving i avsikt 
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att slå den distans som är typisk för försökspersonen med den aktuella klubban. (Bollens 

nedslag kunde inte mätas korrekt vid slag till mål på längre avstånd än 40 m eftersom bollen 

träffade taket vid större slagavstånd. Dimensionerna på GIH:s idrottshall hade därför stor 

inverkan på valet av maximalt slagavstånd för partiella slag). 

 

2.5 Databearbetning 
 

2.5.1 Datareduktion och dataanalys 
 

För varje slagdistans och försöksperson valdes åtta svingar ut för vidare analys. Det 

reducerade antalet svingar följde av att samtliga submaximala slag som analyserades, skulle 

uppfylla kravet att bollens nedslag var inom förutbestämt mätområde och att medelvärden 

som representerar varje försöksperson och slagtyp skulle vara baserade på samma antal 

försök. Medelvärde valdes för att representera varje försökspersons teknik vid respektive 

slagdistans. 

  

Tre-dimensionella koordinater för de reflekterande markörerna erhölls genom programvaran i 

Qualisys ProReflex 3D Motion Tracking System (QTM Version 1.9.258). Dessa exporterades 

i filformatet C3D till Visual3D Version 3.21 (C-Motion, Inc., Rockville, USA). I Visual3D 

filtrerades data med ett 2-vägs Butterworth lågpassfilter av 2:a ordn. med en gränsfrekvens på 

6,0 Hz, varefter följande variabler beräknades för de totalt 144 svingar som analyserades: 

1. Höftpartiets rotation: Ett lokalt koordinatsystem (LKS) (se bilaga 3) skapades för 

höftpartiet och rotation anges som den relativa orienteringen mellan det lokala 

koordinatsystemets orientering vid varje tidpunkt jämfört med dess kalibrerade 

orientering vid referensmätningen (virtuellt segment). En orientering av höftpartiets 

LKS som sammanfaller med det virtuella segmentets orientering definieras som 0 

graders rotation. För att bestämma den relativa orienteringen användes Cardan/Euler 

metoden med ordningsföljden Xy′z″,
19

 vilket betyder att höftpartiets orientering är 

sekvensberoende: den första rotationen anges runt X-axeln vilken har samma riktning 

som motsvarande axel hos det virtuella segmentet; därefter anges rotation runt den nya 

y′-axeln vars riktning bestäms av föregående rotation; till sist en rotation runt z″-axeln 

vars riktning bestäms av de två föregående; i och med att den sista rotationen angetts 

                                                
19 HJ. Woltring, “3-D Attitude Representation of Human Joints: A Standardization Proposal”, Journal of 

Biomechanics, 27 (1994), pp. 1400f. 
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kan orientering av höftpartiets LKS beskrivas fullständigt (figur 4). Rotation anges i 

grader där framåt-/bakåtlutning anger rotation runt X-axeln, sidolutning rotation runt 

y′-axeln och  höger-/vänsterrotation rotation runt z″-axeln. 

2. Höftpartiets vinkelhastighet: Är en vektor och uttrycks som dess projektion på 

höftpartiets lokala koordinataxlar, anges i enheten grader per sekund. 

3. Skuldergördelns rotation: Ett LKS (se bilaga 3) skapades även för skuldergördeln och 

rotation definieras och anges på samma sätt som för höftpartiet. 

4. Skuldergördelns vinkelhastighet: Är en vektor och uttrycks som dess projektion på 

skuldergördelns lokala koordinataxlar, anges i enheten grader per sekund. 

5. Separation: Anger skuldergördelns rotation i grader relativt höftpartiets LKS. 

6. Rörelseomfång: Vinkelförflyttning runt respektive axel i LKS i framsvingsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Rotation runt de lokala axlarna X, y′ och z″ enligt Cardan-sekvensen.  

z″ 

y′ 

X 



 

 18 

Medelvärden och standardavvikelser för ovanstående variabler analyserades i relation till 

vissa bestämda faser och positioner. En skräddarsydd programvara skapad i Matlab Version 

7.2 (The Mathworks, Inc., Natick, USA), samt programvaran Visual3D Version 3.21 (C-

Motion, Inc., Rockville, USA) användes för att beräkna nedanstående positioner och faser: 

o Start av baksving: tidpunkten för den bildruta som föregår eller sammanfaller med 

ögonblicket då den absoluta hastigheten på klubbhuvudet når tröskelvärdet -0,1 m/s. 

o Toppen av baksving: tidpunkten då klubbhuvudet har sin lägsta absoluta hastighet 

efter att baksvingen har startat och innan impact har inträffat. 

o Impact: tidpunkten för den bildruta som föregår eller sammanfaller med ögonblicket 

där markören på klubbhuvudets tå har den position (i global x-riktning), som tidigare 

bestämts i förmätning av position för impact. 

o Baksving: tidsförloppet mellan start av baksving och toppen av baksving. 

o Framsving: tidsförloppet mellan toppen av baksving och impact. 

o Total tid för sving: baksving + framsving.  

 

2.5.2 Statistisk analys 
 

Statistiska beräkningar utfördes med programvaran SPSS 14.0 (SPSS, Inc., Chicago, USA). 

Shapiro Wilk´s W test användes för att undersöka fördelningen av data. Då insamlade data ej 

fanns vara normalfördelade användes icke-parametriska statistiska metoder. Friedmans test 

för upprepade mätningar tillsammans med Wilcoxon signed-rank test för post hoc 

jämförelser, utfördes för att bestämma om signifikanta skillnader förelåg mellan slagdistanser. 

Wilcoxon signed-rank test användes för jämförelser mellan höftpartiet och skuldergördeln vid 

samma slagdistans. Exakt P-värde beräknades och ansågs statistiskt signifikant när det 

understeg 0,05. 
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3 Resultat 
 

Tabeller 1-7 visar försöksgruppens medelvärden och standardavvikelser avseende temporala 

karaktäristika, samt rotation, rörelseomfång, separation och vinkelhastighet för höftpartiet 

respektive skuldergördeln. Medelavvikelsen i global X-riktning vid slag till submaximala mål 

på 25 och 40 meters avstånd var 0,9 ± 0,4 m respektive 1,8 ± 0,7 m. Linjär hastighet på 

klubbhuvudet (i global X-riktning) vid träffögonblicket ökade när slagavstånd ökades           

(P < 0,05) – medelvärdet för försöksgruppen var 13,4 ± 0,7 m·s
–
¹ för slag till mål på 25 m 

avstånd, 17,1 ± 1,2 m·s
–
¹ för slag till mål på 40 m avstånd och 33,9 ± 1,2 m·s

–
¹ vid fulla slag.  

 

3.1 Temporala karaktäristika 
 

Tabell 1 visar att försöksgruppens medelvärde för tiden mellan start av baksvingen och 

impact ökade vid ökat slagavstånd (P < 0,05). Baksvingens varaktighet stod i medeltal för 

68% av den totala varaktigheten vid slag till 25 m, 69% vid slag till 40 m, 70% vid fullt slag 

och gruppens medelvärde avseende baksvingens varaktighet ökade med slaglängd (P < 0,05). 

Gruppen visade ingen signifikant skillnad i framsvingens varaktighet vid ändrad slaglängd.  

 

Tabell 1. Varaktighet för svingens olika faser. 

 Baksving Framsving Total 

Fasvaraktighet 25 m (s) 0,701 ± 0,038‡* 0,333 ± 0,023 1,034 ± 0,056‡* 

Fasvaraktighet 40 m (s) 0,730 ± 0,038* 0,335 ± 0,023 1,065 ± 0,054* 

Fasvaraktighet Fullt (s) 0,776 ± 0,031 0,327 ± 0,029 1,103 ± 0,057 

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 

 

Tidpunkter för höftpartiets och skuldergördelns maximala rotation respektive vinkel-

hastigheter presenteras i tabell 2. Maximal högerrotation för höftpartiet inträffade närmare 

impact vid fulla slag jämfört med submaximala slag (P < 0,05). Den statistiska analysen 

visade inte på några signifikanta skillnader, mellan slagavstånd, för tidpunkten då maximal 

vinkelhastighet inträffade avseende framåt-/bakåtlutning eller höger-/vänsterrotation. 

Tidpunkten då maximal vinkelhastighet inträffade avseende sidolutning, låg närmare tidpunkt 

för impact för slag till 25 m och fulla slag än vad den gjorde för slag till 40 m (P < 0,05) (tid 

för impact = 0 s).  
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Data avseende tidpunkter för maximal rotation respektive vinkelhastighet på skuldergördeln 

visar att maximal rotation inträffade närmare impact vid fulla slag jämfört med slag till 40 m 

och maximal hastighet avseende höger-/vänsterrotation inträffade närmare tidpunkt för impact 

vid slag till 25 m jämfört med fulla slag (P < 0,05). Inga övriga signifikanta skillnader 

upptäcktes. 

 

Tabell 2. Tidpunkt för höftpartiets maximala rotation respektive maximala vinkelhastighet. 

 
Framåt-/ 

bakåtlutning 

Sidolutning  

 

Höger-/ 

vänsterrotation  

    
Tidpunkt för maximal -- -- -0,358 ± 0,028* 

rotation 25 m (s)    

Tidpunkt för maximal -- -- -0,356 ± 0,035* 

rotation 40 m (s)    

Tidpunkt för maximal -- -- -0,310 ± 0,023 
rotation Fullt (s)    

    

Tidpunkt för maximal -0,031 ± 0,053 -0,199 ± 0,040§‡ -0,107 ± 0,026§ 

vinkelhastighet 25 m (s)    

Tidpunkt för maximal -0,046 ± 0,049 -0,237 ± 0,038§* -0,103 ± 0,018§ 

vinkelhastighet 40 m (s)    

Tidpunkt för maximal -0,059 ± 0,011§ -0,182 ± 0,024§ -0,088 ± 0,017§ 

vinkelhastighet Fullt (s)    

§ Signifikant skillnad jämfört med höftpartiet (avser samma slaglängd), * signifikant skillnad jämfört med fullt 

slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 

 

Tabell 3. Tidpunkt för skuldergördelns maximala rotation respektive maximala vinkelhastighet. 

 Framåt-/ 

bakåtlutning 

Sidolutning  

 

Höger-/ 

vänsterrotation 

  
Tidpunkt för maximal -- -- -0,341 ± 0,009 

rotation 25 m (s)    

Tidpunkt för maximal -- -- -0,343 ± 0,014* 

rotation 40 m (s)    
Tidpunkt för maximal -- -- -0,313 ± 0,003 

rotation Fullt (s)    

    

Tidpunkt för maximal -0,192 ± 0,114 -0,083 ± 0,046 -0,037 ± 0,031* 

vinkelhastighet 25 m (s)    

Tidpunkt för maximal -0,156 ± 0,081 -0,076 ± 0,032 -0,060 ± 0,038 

vinkelhastighet 40 m (s)    

Tidpunkt för maximal -0,109 ± 0,011 -0,100 ± 0,048 -0,075 ± 0,007 

vinkelhastighet Fullt (s)    

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). Tid för 

impact = 0 s. 

 

Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan höftpartiets och skuldergördelns tidpunkt för 

maximal högerrotation. Vid samtliga slagdistanser inträffade tidpunkter för maximal 

vinkelhastighet avseende sidolutning och höger-/vänsterrotation tidigare för höftpartiet 

jämfört med skuldergördeln (P < 0,05). Vid fulla slag förelåg även en signifikant skillnad 
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mellan höftpartiets och skuldergördelns tidpunkt för maximal vinkelhastighet avseende 

framåt-/bakåtlutning, skuldergördeln uppnådde maximal vinkelhastighet före höftpartiet. 

 

3.2 Höftpartiets och skuldergördelns rotation respektive vinkelhastighet 
 

3.2.1 Höftpartiets och skuldergördelns rotation 
 

Höftpartiets rotation åt höger vid topp av baksving ökade som funktion av slagdistans. Vid 

träffögonblicket minskade framåtlutningen av höftpartiet med ökad slaglängd, höftpartiets 

sidolutning ändrades från att luta vänster vid 25 m till neutralt vid 40 m till att luta höger vid 

fullt slag och  höftpartiet var mer vänsterroterat vid ökad slagdistans (P < 0,05). Medelvärden 

och standardavvikelser presenteras i tabell 4.   

 

Tabell 4. Höftpartiets rotation vid tre olika tidpunkter och slagdistanser. 

 Framåtlutning - / 

bakåtlutning + 

Sidolutning höger - /  

sidolutning vänster + 

Rotation vänster - / 

rotation höger + 

    
Rotation vid start av -27 ± 4 3 ± 3 -8 ± 8 

baksving 25 m (º)    
Rotation vid start av -27 ± 5 3 ± 3 -7 ± 9 

baksving 40 m (º)    

Rotation vid start av -28 ± 3 3 ± 2 -4 ± 5 

baksving Fullt slag (º)    

    

Rotation vid topp av  -26 ± 5 0 ± 3 16 ± 15‡* 

baksving 25 m (º)    

Rotation vid topp av  -26 ± 4 0 ± 3 22 ± 15* 

baksving 40 m (º)    
Rotation vid topp av  -26 ± 3 -2 ± 6 42 ± 10 

baksving Fullt slag (º)    

    

Rotation vid impact  -18 ± 4‡ 1 ± 4‡* -21 ± 9‡* 

25 m (º)    

Rotation vid impact  -17 ± 4* 0 ± 4* -24 ± 9* 

40 m (º)    

Rotation vid impact  -15 ± 4 -4 ± 5 -37 ± 9 

Fullt slag (º)    

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 

 

Vid start av baksving var skuldergördelns framåtlutning 6 grader mindre vid fulla slag än vid 

submaximala slag och skuldergördeln var mer vänsterroterad för slag till 40 m jämfört med 

fulla slag. Vid topp av baksving hade skuldergördeln en sidolutning åt vänster som ökade med 

slaglängd och skuldergördeln var mer högerroterad ju längre distans golfbollen förflyttades. 

Skuldergördelns högerlutning vid träffögonblicket var mindre hos slag till 25 m jämfört med 

slag till 40 m och full slagdistans (P < 0,05). 
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Tabell 5. Skuldergördelns rotation vid tre olika tidpunkter och slagdistanser. 

 Framåtlutning - / 

bakåtlutning + 

Sidolutning höger - /  

sidolutning vänster + 

Rotation vänster - / 

rotation höger + 

    
Rotation vid start av -41 ± 5* -7 ± 6 -13 ± 5 

baksving 25 m (º)    
Rotation vid start av -41 ± 5* -7 ± 6 -13 ± 5* 

baksving 40 m (º)    

Rotation vid start av -35 ± 5 -8 ± 5 -10 ± 5 

baksving Fullt slag (º)    

    

Rotation vid topp av  -40 ± 6 6 ± 5‡* 48 ± 9‡* 

baksving 25 m (º)    

Rotation vid topp av  -38 ± 6 8 ± 6* 58 ± 8* 
baksving 40 m (º)    

Rotation vid topp av  -35 ± 7 21 ± 8 88 ± 7 

baksving Fullt slag (º)    

    

Rotation vid impact  -41 ± 7 -10 ± 9‡* -16 ± 8 

25 m (º)    

Rotation vid impact  -41 ± 7 -11 ± 8 -16 ± 8 

40 m (º)    

Rotation vid impact  -39 ± 6 -14 ± 7 -16 ± 8 

Fullt slag (º)    

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 

 

Figur 5. Rörelseomfång avseende rotation i framsvingsfasen för (a) höftpartiet och (b) skuldergördeln. 

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 

 

Figur 5 visar hur höftpartiets och skuldergördelns rörelseomfång (ROM) ökade som funktion 

av slaglängd. Skillnaden i skuldergördelns rörelseomfång avseende framåt-/bakåtlutning 

mellan 25 och 40 m uppfyllde dock ej kravet vad gäller statistisk signifikans (P < 0,05). 

Höftpartiets rörelseomfång avseende framåt-/bakåtlutning var i medeltal 9,4 ± 2,7º (61%)
20

 

                                                
20 Anger procentandel av ROM vid fulla slag och redovisas i tillägg till medelvärdet för samtliga ROM-resultat.  



 

 23 

för slag till 25 m, 10,6 ± 2,9º (69%) för slag till 40 m och 15,4 ± 3,4º (100%) vid fulla slag. 

Störst relativa skillnader uppmättes för sidolutning där rörelseomfånget för höfterna var 4,3 ± 

2,9º (38%) vid 25 m, 5,6 ± 3,3º (50%) vid 40 m och 11,2 ± 4,6º (100%) vid fulla slag. Störst 

absoluta skillnader i rörelseomfång förelåg för höger-/vänsterrotation, där rörelseomfånget var 

37,6 ± 7,2º (47%) vid 25 m, 46,0 ± 8,0º (58%) vid 40 m och 79,4 ± 9,5º (100%) vid fulla slag.  

 

Skuldergördelns rörelseomfång var större än höftpartiets rörelseomfång avseende sidolutning 

och höger-/vänsterrotation, men mindre avseende framåt-/bakåtlutning. Skuldergördelns 

rörelseomfång avseende framåt-/bakåtlutning var 5,4 ± 0,7º (38%) för slag till 25 m, 6,9 ± 

1,9º (48%) för slag till 40 m och 14,3 ± 3,4º (100%) för fulla slag. Rörelseomfånget för 

sidolutning var 15,4 ± 8,9º (46%) vid 25 m, 18,3 ± 8,7º (55%) vid 40 m och 33,2 ± 11,4º 

(100%) vid fulla slag. De största absoluta skillnaderna fanns avseende höger-/vänsterrotation 

där rörelseomfånget var 63,9 ± 8,9º (61%) vid slag till 25 m, 73,7 ± 9,0º (71%) vid slag till 40 

m och 104,1 ± 4,9º (100%) vid fullt slag. 

 

3.2.2 Separation mellan höftpartiet och skuldergördeln 
 

Tabell 6. Separation mellan höftpartiet och skuldergördeln vid tre olika tidpunkter och slagdistanser. 

 Framåtlutning - / 

bakåtlutning + 

Sidolutning höger - /  

sidolutning vänster + 

Rotation vänster - / 

rotation höger + 

    
Separation vid start av -13 ± 8* -12 ± 4 -6 ± 6 

baksving 25 m (º)    
Separation vid start av -13 ± 8* -12 ± 4 -7 ± 8 

baksving 40 m (º)    

Separation vid start av -7 ± 7 -11 ± 4 -7 ± 5 

baksving Fullt slag (º)    

    

Separation vid topp av -11 ± 10‡* 9 ± 6‡* 32 ± 9‡* 

baksving 25 m (º)    

Separation vid topp av  -8 ± 10* 11 ± 7* 36 ± 9* 

baksving 40 m (º)    

Separation vid topp av  10 ± 10 23 ± 9 42 ± 10 
baksving Fullt slag (º)    

    

Separation vid impact  -17 ± 8 -18 ± 4 4 ± 6‡* 

25 m (º)    

Separation vid impact  -17 ± 8 -20 ± 3 7 ± 7* 

40 m (º)    

Separation vid impact  -13 ± 7 -22 ± 4 22 ± 12 

Fullt slag (º)    

* Signifikant skillnad jämfört med fullt slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 
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I tabell 6 presenteras medelvärden och standardavvikelser för skuldergördelns separation från 

höftpartiet. Vid start av baksving är separationen avseende framåt-/bakåtlutning mindre vid 

fulla slag jämfört med slag till 25 och 40 m. Medelvärden för separationen vid topp av 

baksving ökar med slaglängd runt samtliga rörelseaxlar och vid impact för separation 

avseende höger-/vänsterrotation (P < 0,05).  

 

3.2.3 Höftpartiets och skuldergördelns vinkelhastighet 
 

Höftpartiets och skuldergördelns maximala vinkelhastigheter i framsvingsfasen, presenteras i 

tabell 7. Både höftpartiets och skuldergördelns maximala vinkelhastighet avseende vänster-

/högerrotation ökade med slaglängd. Skuldergördelns maximala vinkelhastighet avseende 

vänsterrotation var högre än höftpartiets vid samtliga slagdistanser, men den relativa 

skillnaden minskade med ökad slagdistans. Skuldergördelns maximala vinkelhastighet, 

avseende vänsterrotation, var 1,7 gånger högre än höftpartiets vid slag till 25 m, 1,6 ggr högre 

vid slag till 40 m och 1,3 ggr högre vid fulla slag. Dessutom ökade skuldergördelns 

vinkelhastighet avseende framåt-/bakåtlutning vid ökad slaglängd och skuldergördelns 

vinkelhastighet avseeende sidolutning var högre vid fulla slag jämfört med submaximala slag 

(P < 0,05). 

 

Tabell 7. Höftpartiets och skuldergördelns maximala vinkelhastighet. 

 
Framåtlutning - / 

bakåtlutning + 

Sidolutning höger - /  

sidolutning vänster + 

Rotation vänster - / 

rotation höger + 

    
Maximal vinkelhastighet 62 ± 12§‡* 18 ± 18§* -182 ± 38§‡* 

Höftpartiet 25 m (º ·s
–1)    

Maximal vinkelhastighet 72 ± 12§ 22 ± 24§ -222 ± 39§* 

Höftpartiet 40 m (º ·s
–1)    

Maximal vinkelhastighet  150 ± 46§ 63 ± 42§ -447 ± 54§ 

Höftpartiet Fullt slag (º ·s
–1

)    

    
Maximal vinkelhastighet -39 ± 22‡* -77 ± 39* -316 ± 45‡* 

Skuldergördeln 25 m (º ·s
–1)    

Maximal vinkelhastighet -61 ± 25* -80 ± 41* -361 ± 54* 

Skuldergördeln 40 m (º ·s
–1)    

Maximal vinkelhastighet -199 ± 51 -119 ± 40 -575 ± 57 

Skuldergördeln Fullt slag (º ·s
–1)    

§ Signifikant skillnad jämfört med höftpartiet (avser samma slaglängd), * signifikant skillnad jämfört med fullt 

slag, ‡ signifikant skillnad jämfört med slag till 40 m (P < 0,05). 
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4 Diskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att studera höftpartiets och skuldergördelns kinematik hos 

elitgolfspelare vid slag till tre submaximala slagdistanser. Resultaten visade på flera viktiga 

skillnader mellan slagavstånd såväl avseende rörelsens timing som storlek på rotation, 

rörelseomfång, separation och vinkelhastighet. Diskussionen centreras runt dessa skillnader 

och har samma struktur som den ordningsföljd i vilken faser och positioner inträffar under 

golfslaget, med början vid start av baksving och avslut vid impact.  

 

4.1 Baksving 
 

Filtrerad och tidsnormaliserad data för höger-/vänsterrotation presenteras i figur 6. En 

högerrotation av både höftpartiet och skuldergördeln initierades i samband med start av 

baksving. Högerrotationens omfattning i baksvingen ökade med slaglängd och vid topp av 

baksving var både höftpartiet och skuldergördeln mer högerroterade ju längre slag. 

Skuldergördeln roterade snabbare åt höger än höftpartiet vid samtliga slagdistanser, vilket 

resulterade i en separation av skuldergördeln från höftpartiet.  Skuldergördelns separation från 

höftpartiet vid topp av baksving ökade med slaglängd runt samtliga rörelseaxlar.  

 

Storleken på högerrotation har inte rapporterats tidigare för partiella slag. Högerrotation för 

höftpartiet (42 ± 10°) respektive skuldergördeln (88 ± 7°) vid fulla slag, var något lägre än de 

49,7 ± 6,2° respektive 93,1 ± 9,0° som Egret et al.
21

 rapporterade för fulla slag med PW hos 

sju golfspelare med spelhandicap mellan 0 och -3. Dessa skillnader kan vara ett resultat av 

skilda mätmetoder då Egret et al. gjorde sina mätningar för höger-/vänsterrotation i 

horisontalplanet. 

 

Golfsvingen har teoretiserats utnyttja stretch-shortening effekten.
22

 En större högerrotation av 

höftpartiet och en större separation av skuldergördeln från höftpartiet ju längre slag, skulle 

delvis kunna förklaras med att en högre töjningsgrad av höftens, bålens och skuldergördelns 

muskulatur möjliggör att större kraft kan produceras i den koncentriska fasen.  

 

 

                                                
21 C.I. Egret, O. Vincent, J. Weber, F.H. Dujardin, D. Chollet, “Analysis of 3D kinematics concerning three 

different clubs in golf swing”, International Journal of Sports Medicine, 24 (2003), p. 467. 
22 Hume et al., pp. 436f. 
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Figur 6. Höftpartiets och skuldergördelns höger-/vänsterrotation i framsvingsfasen (tidnormaliserad 

medelkurva). 

 

Nesbit & Serrano
23

 beräknade, genom att stoppa in spatio-temporala data i en 

datasimuleringsmodell,
24

 att utfört arbete i fulla golfslag var den primära faktorn i 

genererandet av hastighet i klubbhuvudet och att huvuddelen av arbetet utfördes kring höftens 

leder respektive ledytorna i ryggraden (på lumbal- och thoracalnivå).  

 

Strategin som uppvisas av försökspersonerna under baksvingsfasen i denna studie – att justera 

både höftpartiets och skuldergördelns högerrotation samt separationen dem emellan, kan då 

vara en strategi att ge: skilda förutsättningar att skapa muskelkraft och kraftmoment; olika 

vinkelutslag över vilka dessa kraftmoment kan verka och därmed skilda förutsättningar att 

uträtta arbete. Baksvingens varaktighet ökade med slagdistans, vilket också Abernathy och 

medarbetare
25

 fann vad gällde skickliga spelare, i deras studie om relativ timing. 

 

 

 

 

 

                                                
23 S.B. Nesbit, M. Serrano, ”Work and power analysis of the golf swing”, Journal of Sports Science and 

Medicine, 4 (2005), pp. 525ff. 
24 S.M. Nesbit, J.S. Cole, T.A. Hartzell, K.A. Oglesby, A.F. Radich, “Dynamic model and computer simulation 

of a golf swing”, in Proceedings of the 1994 World Scientific Congress of Golf; 1994 Jul 4-8; St Andrews, ed. 

A.J. Cochran, M.R. Farally, (London: E & FN Spon, 1994), pp. 71-76. 
25 Abernathy et al., pp. 36-42. 
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Figur 7. Höftpartiets och skuldergördelns vinkelhastighet avseende höger-/vänsterrotation i framsvingsfasen 

(tidsnormaliserad medelkurva). 

 

 

4.2 Framsving 
 

Ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan höftpartiets och skuldergördelns tidpunkt för 

maximal rotation åt höger. Vid partiella slag initierade fyra av sex spelare rotation åt vänster 

med höftpartiet före skuldergördeln, vid fulla slag hade endast hälften av spelarna samma 

ordningsföljd. Burden et al.
26

 samt McTeigue et al.
27

 rapporterade att 75% respektive 70% av 

spelarna startade vänsterrotation med höftpartiet vid fulla slag med driver. 

 

Vid fulla slag uppvisar medelkurvan för höftpartiet i figur 5, en period med högre acceleration 

avseende vänsterrotation följt av en högre vinkelhastighet jämfört med skuldergördeln 

(mellan ~35-45% av framsvingsfasen, figur 6). I samband med att höftpartiet nått en högre 

vinkelhastighet avseende vänsterrotation jämfört med skuldergördeln, ökade skuldergördelns 

vinkelacceleration avseende vänsterrotation (en mer negativ lutning i figur 5). Höftpartiets 

högre vinkelhastighet jämfört med skuldergördeln en bit in i framsvingen följt av 

skuldergördelns vinkelacceleration tyder på en stretch-shortening effekt. Att detta sker först 

en bit in framsvingsfasen vid fulla slag är möjligen en strategi att fördröja klubbans 

                                                
26 A.M. Burden, P.N. Grimshaw, E.S. Wallace, “Hip and shoulder rotations during the golf swing of sub 10-

handicap golfers”, Journal of Sports Sciences, 16 (1998), pp. 173f. 
27 McTeigue et al., p. 57.  
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acceleration mot bollen enligt dubbelpendelmodellen,
28

 då en vinkelacceleration av 

skuldergörden kan skapa en vinkelacceleration av klubban.
29

 Enligt dubbelpendelmodellen 

bör en relativt konstant vinkel mellan den övre och nedre hävarmen hållas i framsvingens 

inledning och följas av en vinkelacceleration av den nedre hävarmen senare i framsvingen, för 

att uppnå maximal fart på klubbhuvudet.
30

 Vid partiella slag där hastigheten på klubbhuvudet 

var lägre syntes inga tecken på motsvarande strategi, kort efter att höftpartiet och 

skuldergördeln  börjat vänsterrotera uppvisade skuldergördeln en högre vinkelhastighet än 

höftpartiet (se figur 7) och skuldergördelns högre vinkelhastighet avseende vänsterrotation 

varade under hela framsvingsfasen.  

 

Höftpartiet uppnådde maximal vinkelhastighet innan skuldergördeln vid samtliga 

slagdistanser, både avseende sidolutning och vänsterrotation. Vid full slagdistans uppnådde 

skuldergördeln maximal vinkelhastighet avseende framåt-/bakåtlutning tidigare än höftpartiet. 

Samma sekventiering föreligger alltså för dessa segment både vid partiella och vid fulla slag. 

Ordningsföljd avseende höftpartiets respektive skuldergördelns vinkelhastigheter har inte 

redovisats tidigare för partiella slag. Fujimoto-Kanatani
31

 fann att höftpartiet uppnådde 

maximal vinkelhastighet avseende vänsterrotation  före skuldergördeln, vid fulla slag med tre 

olika klubbor hos 13 professionella golfspelare. Maximal vinkelhastighet inträffade i medeltal 

vid 94,5% av svingens totala varaktighet vad gäller höftpartiet respektive 97% vad gäller 

skuldergördeln. Dessa värden är dock ej direkt jämförbara med de värden som erhölls i denna 

studie, då olika klubbtyper användes och Fujimoto-Kanatani definierade vänsterrotation i ett 

horisontalplan medan vänsterrotation i denna studie definieras i ett föränderligt plan runt en 

lokal axel, vars riktning är beroende av framåt-/bakåtlutning samt sidolutning. I denna studie 

inträffade maximal vinkelhastighet avseende vänsterrotation vid 92% respektive 93% av 

svingens totala varaktighet vid fulla slag med pitch. 

 

Höftpartiets och skuldergördelns maximala vinkelhastighet avseende vänsterrotation ökade 

med slaglängd, vilket ligger i linje med de olika förutsättningar som skapades i 

baksvingsfasen. Vänsterrotationens maximala vinkelhastighet för skuldergördeln var högre än  

 

                                                
28 Milburn, pp. 60f. 
29 Putnam, p. 134. 
30 Milburn, pp. 60f. 
31 Koichiro Fujimoto-Katani, Determining the essential elements of golf swings used by elite golfers  

(diss. Oregon State University; Ann Arbor:UMI, 1995), p. 152.  
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Figur 8. Höftpartiets och skuldergördelns vinkelhastighet avseende (a) framåt-/bakåtlutning, (b) sidolutning i 

framsvingsfasen (tidsnormaliserad medelkurva). 

 

höftpartiets vid samtliga slagdistanser, den absoluta skillnaden ökade med slagdistans medan 

den relativa skillnaden minskade med ökad slagdistans. Uppfattningen i tränarkåren, att en 

gemensam rotationshastighet för höftpartiet och skuldergördeln skulle främja precision vid 

partiella slag, får inget stöd av dessa resultat. Den relativa skillanden i vinkelhastighet var 

större vid slag till 25 och 40 m jämfört med full slagdistans, vilket indikerar att 

skuldergördeln mer aktivt bidrar till att skapa hastighet i klubbhuvudet (jämfört med 

höftpartiet) ju kortare slagdistanser.   

 

Förutom skillnader avseende vänsterrotation, ökade skuldergördelns maximala vinkel-

hastighet avseende flexion/extension vid ökad slaglängd och skuldergördelns vinkelhastighet 

avseeende sidolutning var högre vid fulla slag jämfört med submaximala slag. Som tidigare 

nämnts uppnådde även höftpartiet maximal vinkelhastighet avseende sidolutning före 

skuldergördeln, både vid partiella och fulla slag. Tidigare studier på golfspelare har 

koncentrerat sig på att undersöka rotation, antingen i ett horisontalplan eller ett föränderligt 

plan, runt en longitudinell axel. Medelkurvorna för framåt-/bakåtlutning respektive sido-

lutning vid fulla slag (figur 8) visar att dessa komponenter hade stora positiva och negativa 

accelerationer jämfört med partiella slag. Det är möjligt att dessa accelerationer bidrog aktivt 

till att skapa högre hastighet i klubbhuvudet. Om så är fallet, är metoderna att beskriva och 

undersöka sekventiering av kroppssegment i golfsvingen hittills, inte tillräckliga för att 
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beskriva hur segmenten interagerar och hur de bidrar till generering av hastighet i klubban vid 

bollträff.  

 

Både höftpartiets och skuldergördelns rörelseomfång i framsvingsfasen ökade som funktion 

av slagdistans. Då det inte förelåg några signifikanta skillnader i framsvingsfasens varaktighet 

för olika slagdistans ligger det ökade rörelseomfånget i linje med de ökade vinkelhastigheter 

som observerades. Skuldergördelns rörelseomfång var större än höftpartiets avseende 

sidolutning och vänster-/högerrotation, men mindre avseende flexion/extension. 

Rörelseomfånget i framsvingsfasen var större jämfört med baksvingsfasen avseende 

vänsterrotation, vilket har sin förklaring i att både höftpartiet och skuldergördeln var mer 

vänsterroterade vid impact än vid start av baksving. Genom att höftpartiets rotation åt vänster 

vid träffögonblicket ökade med slaglängd medan skuldergördelns vänsterrotation vid impact 

var likartad vid samtliga slagdistanser, ökade separationen dem emellan med slagdistans. Att 

skuldergördelns vänsterrotation var likartad för samtliga slagdistanser vid impact, är sannolikt 

en strategi för att uppfylla krav på klubbladets position och rörelseriktning genom bollträffen.  

 

4.3 Metoddiskussion 
 

4.3.1 Validitet 

 
På grund av den komplexitet i utförande som golfslaget innebär kan flera olika tekniker 

användas för att producera samma slaglängd.
32

 Att mäta en enstaka sving eller välja ett bästa 

försök bedömdes öka risken för att ge en missvisande representation av ett typiskt 

teknikutförande. Istället valdes medelvärdet av åtta försök vid varje slagdistans och 

försöksperson, för att ge en representativ bild av teknikutförandet.  

 

Samtliga försökspersoner använde den klubba vars specifikationer uttrycks i metoddelen, 

istället för en klubba efter eget val, i syfte att begränsa antalet oberoende variabler. Inte någon 

av försökspersonerna uttryckte något besvär med att använda den klubba som tillhandahölls.  

 

Medelavvikelsen i y-riktning vid slag till submaximala mål på 25 och 40 meters avstånd var 

0,9 ± 0,4 m respektive 1,8 ± 0,7 m. Dessa resultat visar att de skillnader som redovisats 

                                                
32 D.R. Mullineaux, R.M. Bartlett, Simon Bennet, ”Research design and statistics in biomechanics and motor 

control”, Journal of Sports Sciences, 19 (2001), p. 742. 
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mellan 25 och 40 m slag avseende höftpartiets och skuldergördelns kinematik bygger på en 

faktisk slaglängdsskillnad på ~15 m.  

 

Ett grundläggande antagande vid valet att studera höftpartiets och skuldergördelns kinematik 

vid olika slaglängd, var att en hastighetsreglering av klubbhuvudet äger rum och att dessa 

kroppssegment bidrar till nämnda hastighetsreglering. Signifikanta skillnader i klubbhuvudets 

linjära hastighet vid träffögonblicket pekar på att detta antagande var korrekt. Medelvärdet för 

försöksgruppen var 13,4 ± 0,7 m·s
–
¹ för slag till mål på 25 m avstånd, 17,1 ± 1,2 m·s

–
¹ för slag 

till mål på 40 m avstånd och 33,9 ± 1,2 m·s
–
¹ vid fulla slag. 

 

4.3.2 Reliabilitet 

 
Kalibreringsresultat visade på en standardavvikelse avseende stavlängd på 0,00924 m vid 

datainsamlingstillfälle 1 respektive 0,00124 m vid datainsamlingstillfälle 2, vilket indikerar en 

hög reliabilitet vid insamling av spatio-temporala data. 

 

4.4 Slutsats 
 

Olika förutsättningar att utnyttja stretch-shortening effekten och möjligheten att utföra arbete, 

skapas i baksvingsfasen vid olika slagdistans. I framsvingsfasen föreligger relativt långsamma 

hastighetsförändringar avseende höftpartiets och skuldergördelns rotationer vid partiella slag, 

vilket är extra tydligt vad gäller inbromsning av respektive segment. Detta indikerar att 

rörelsemängden inte överförs lika effektivt, mellan segment vid partiella slag som vid fulla 

slag. I fullsvingen äger troligen en stretch-shortening cykel rum en bit in i framsvingsfasen i 

syfte att fördröja klubbans utvinkling och maximera dess hastighet vid bollträff. En 

sekventiering där höftpartiet uppnår maximal vinkelhastighet före skuldergördeln avseende 

sidolutning och vänsterrotation, föreligger i framsvingsfasen för såväl partiella som fulla slag. 

Däremot uppnår skuldergördeln maximal vinkelhastighet före höftpartiet vad gäller framåt-

/bakåtlutning.  

 

I inledningen refererades till att olika uppfattningar förekommer bland professionella tränare 

gällande teknikutförandet. Resultaten i denna studie ger inget stöd för uppfattningen att en 

samtidig rotation av och en gemensam vinkelhastighet för höftpartiet och skuldergördeln 

skulle främja precision vid partiella slag. Resultaten tyder istället på att spelare bör 

rekommenderas att reglera högerrotation för såväl höftpartiet som skuldergördeln i 
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baksvingen och även separationen dem emellan. I framsvingen bör höftpartiet och 

skuldergördeln rotera i olika vinkelhastigheter men utan plötsliga hastighetsförändringar vid 

korta slagdistanser, medan större accelerationer och inbromsningar krävs vid maximering av 

slaglängd. Både höftpartiet och skuldergördeln bör vara vänsterroterade vid träffögonblicket 

och höftpartiets vänsterrotation bör öka med slagdistans. 

 

4.5 Fortsatt forskning 
 

Denna studie har visat på flera väsentliga skillnader mellan slagavstånd avseende höftpartiets 

och skuldergördelns kinematik hos elitspelare. För att nå ökad kunskap om hur spelare 

reglerar rörelsen för att slå bollen olika distans med samma klubba, bör framtida studier även 

undersöka kinematik hos de mest distala segmenten – arm och klubba. I en sådan studie bör 

partiella slag utföras till mål där avståndet ökas med jämna intervall upp till full slaglängd. 

Det finns även behov av att undersöka samband mellan kinematiska variabler och 

slagprecision vid partiella slag, för att identifiera nyckelfaktorer som är kritiska för prestation. 

Golfspelare av båda könen, i olika åldrar och med olika spelstandard bör studeras, så att 

eventuella skillnader mellan dessa kategorier av utövare upptäcks.  
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Bilaga 1 

 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

 

Frågeställningar:  

 

1. Vilka fasvaraktigheter, tidpunkter för maximal högerrotation, samt maximala vinkel-

hastigheter föreligger vid slag till 25 m, 40 m respektive fulla slag? 

2. I vilken ordning sker höftpartiets och skuldergördelns vinkelförflyttning i olika faser 

av svingrörelsen och i vilken ordningsföljd inträffar höftpartiets och skuldergördelns 

maximala vinkelhastigheter i framsvingen vid respektive slagdistans?  

3. Hur stor är höftpartiets respektive skuldergördelns vinkelposition i början av 

svingrörelsen, i övergången mellan baksving och framsving och i träffögonblicket vid 

respektive slagdistans ? 

4. Hur stort är höftpartiets och skuldergördelns rörelseomfång vid respektive slagdistans?  

5. Hur stor är separationen mellan höftpartiet och skuldergördeln i början av 

svingrörelsen, i övergången mellan baksving och framsving och i träffögonblicket vid 

respektive slagdistans? 

6. Hur stor är den maximala vinkelhastigheten i framsvingen hos höftpartiet och 

skuldergördeln vid respektive slagdistans? 

 

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  

Ämnesord Synonymer 
biomechanics, golf, partial shots, pitch shots. approach shot, partial swing, pitch swing. 

 

VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  

Mitt val av databaser och tillgänglig forskning inom mitt område, styrde användandet av engelska 
ämnesord. Ämnesorden ”biomechanics” användes för att få en överblick av studier i rörelseanalys, 

”partial shots” och ”pitch shots” användes för att hitta studier på den specifika typ av slag som jag 

skall undersöka. 
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HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 

Databas Söksträng Antal  
träffar 

Antal relevanta 
träffar 

Ebsco (Academic 
Search Elite, EJS 

E-Journals, 

SportDiscus)  
Pub Med 
Pub Med 

 

golf AND (pitch OR partial)  
 

 

 
biomechanics AND golf  
(approach shot* OR partial swing* OR pitch 

swing* OR partial shot* OR pitch shot*) and 

golf 

139 
 

 

 
74  
6 

1 
 

 

 
3 
1 

 

KOMMENTARER:  
Biomekanisk forskning på partiella slag är i det närmaste obefintlig, sökningarna gav ingen relevant 
träff för denna specifika typ av slag. De relevanta träffar jag angett ovan är forskning som rör 

angränsande områden, samt instruktionsartiklar i facktidskrifter av professionella tränare. De 

vetenskapliga artiklar jag funnit, som studerar den typ av slag jag skall undersöka, har jag hittat genom 

manuell sökning i referenslistor (även angränsande biomekanisk forskning har hittats på detta sätt).  
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Bilaga 2 

 

 
 

Information om studien och godkännande av deltagande 
som undersökningsperson  
 

Syftet med studien är att belysa hur elitspelare (i det här fallet Telia Tour spelare) anpassar 

svingrörelsen efter olika krav på slagdistans och undersöka vilka samband som föreligger 

mellan studerade variabler och slagprecision. Exempel på variabler som kommer att studeras 

är ordningsföljd, förflyttning, hastighet och acceleration på kroppens olika delar 

(kroppssegment) och klubba. 

 

Tiden för datainsamling beräknas till en timme och följande kommer att ske: 

 Reflekterande markörer placeras på fot, knä, höft, rygg, axel och hand.  

 Ett antal uppvärmningsslag tillåts för att ni skall bekanta er med miljön och 

utrustningen. 

 10 bollar slås vardera till mål belägna på 20 m och 40 m + 10 slag med full sving för 

jämförelse. 

 

Ordningsföljd, förflyttning, hastighet och acceleration på kroppens olika delar 

(kroppssegment) och klubba, har tidigare studerats vid fulla slag och vilka samband som 

föreligger mellan dessa variabler och slaglängd har påvisats. Resultaten av denna studie kan 

tänkas visa hur skickliga spelare förändrar ovanstående variabler för att slå bollen olika långt 

med samma klubba och därigenom öka förståelsen för vad som är funktionell teknik vid 

partiella slag. Vidare kan resultaten eventuellt även fastställa skillnader mellan individualitet 

och variabler som är kritiska för prestation.  

 

Detta sammantaget kan praktisk tillämpat hjälpa såväl tränare som spelare till förenkling och 

större effektivitet vid teknikinlärning (idag föreligger olika teknikpreferenser hos såväl tränare 

som spelare utan att effektiviteten av dessa preferenser har fastställts).  

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av ovanstående skriftlig 

information. Jag känner att jag har fått tillräcklig information om studiens syfte, 

genomförande och resultat som den kan tänkas ge, samt riskerna och nyttan med 

studien. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

försöken när som helst utan att ge någon förklaring.  
 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 
DEFINITION AV LOKALA KOORDINATSYSTEM 

 

Ett lokalt koordinatsystem är ett referenssystem som har ett fast läge inom en kropp/segment 

och rör sig med kroppen/ segmentet. Figur 1b visar hur höftpartiets bilaterala X-axel har 

samma riktning som linjen mellan de båda markörerna på crista iliaca, skuldergördelns X-axel 

har samma riktning som linjen mellan markörerna bilateralt på acromion. Den longitudinella 

Z-axeln har vid referensmätningen samma riktning som den linje som skär mittpunkterna 

mellan markörerna bilateralt på crista iliaca respektive bilateralt på acromion. De båda 

segmentens Y-axlar är ortogonala mot de två övriga axlarna. 3 markörer krävs för att 

bestämma ett segments position och orientering genom rörelsen. Markörererna bilateralt på 

crista iliaca och markören på lumbalryggen användes för att bestämma höftpartiets 

orientering, markörer placerade bilateralt på acromion samt markören på C7 användes för att 

bestämma skuldergördelns orientering. 

 

Markör vänster acromion 
Markör höger acromion 

Markör C7 

Markör höger crista iliaca 
Markör vänster crista iliaca 

Markör lumbalrygg 

Z 
X 

Y 

 

Figur 1b. Markörplacering och orientering av lokala koordinatsystem vid stående referensmätning.  


