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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Studiens syfte var att undersöka en grupp golfspelare och testa deras svinghastighet och 

studera dess samvariation med maxeffekt, maxstyrka, maxkraft och rörelsehastighet hos 

viktmagasinet vid rotationer med armar, bål och helkropp under ett styrketest. Vidare 

undersöktes eventuella skillnader mellan armar, bål och helkropp. Metod: En modifierad 

styrkemätningsapparat användes för att testa testpersonerna i tre olika rotationsrörelser. När 

de olika kroppssegmenten mättes fick testpersonerna utföra rotationer i individuell 

maxhastighet där respektive kroppssegment aktiverades, startpositionen simulerade toppen av 

baksving och slutpositionen tänktes vara bollträff. Styrketestapparaten döptes till GIH 

Athletic golf. Varje rörelseutförande syftade till att testa specifika muskelgrupper i bål, 

armar/skuldermuskulatur och helkropp. Startbelastningen i viktmagasinet sattes till 12 kg och 

efter godkänt rörelseutförande ökades viktbelastningen med 18 kg varje gång tills 

testpersonens max belastning uppnåddes. En positionsgivare (Pasco Scientific cl-6538 rotary 

motion sensor) och en kraftgivare (Nobel Elektronic typ KRG – 4TID) användes kopplat till 

GIH Athletic golf. Mätdata från dessa omvandlades från analoga signaler till digitala med 

hjälp av en Science workshop interface 500 och fördes vidare till en persondator där de kunde 

bearbetas med hjälp av programvaran Science workshop (TM) 2.3. Rörelserna i 

testövningarna instruerades att vara snarlika golfsvingens rörelsemönster. Resultat: 

Testpersonernas variationsbredd i svinghastighet uppmättes och låg mellan 49 m*s-1 till 59 

m*s-1. Ett starkt samband mellan effektutvecklingen i armar på den testade personens 

maximala viktbelastning och svinghastighet uppvisades. Helkroppens maxstyrka korrelerade 

starkt med svinghastigheten. När maxkraften testades hos testpersonerna korrelerade bålens 

maxkraft bäst med svinghastigheten. De maxhastigheter som registrerades i viktmagasinet av 

armar korrelerade bäst med svinghastigheten. Helkropp hade störst medelvärde i maxeffekt, 

maxkraft och maxhastighet när testpersonernas data undersöktes. Slutsats: Armarnas 

effektutveckling på maximala viktbelastningar uppvisade ett starkt samband med 

svinghastighet. Detta kan betyda att styrketräning av armar och skuldermuskulatur skulle 

kunna utföras vid maxeffekt och därmed kunna öka svinghastigheten. Eftersom maxstyrka i 

helkropp uppvisade starkt samband med svinghastighet kan det betyda att träning med tunga 

vikter i denna muskulatur skulle kunna ge resultat gällande högre svinghastighet. Sambandet 

mellan bålens maxkraft och svinghastighet verkar tyda på att bål muskulaturen också har 
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viktig del i att skapa svinghastighet. Eftersom armarnas bidrag hos testpersonerna gav störst 

samband mellan maxrörelse i viktmagasinet och svinghastigheten skulle detta kunna tyda på 

att styrketräning med armarna borde ske i hög hastighet för att på det viset kunna öka 

svinghastigheten. Helkroppens medelvärde i maxeffekt, maxkraft och maxhastighet på 

testpersonerna i studien är störst, här summeras alla kroppssegments kraftbidrag.  

1 Inledning

Det är relativt viktigt att slå långt inom golfen på högsta nivån för att kunna tävla om 

topplaceringar.

 Lång slaglängd inom golf uppnås av tre faktorer som kan kontrolleras av människans 

prestation. Dessa faktorer är klubbhastighet, centreringen av bollträffen på klubbhuvudet och 

klubbans infallsvinkel till bollen.1 Jag har valt att koncentrera mig på klubbhastighet i denna 

studie. Till dagens datum ligger de fem främsta spelarna i kategorin mest inspelade pengar 

under 2006 på PGA touren på en slaglängd med drivern mellan 250-268 meter. Slaglängden 

uppmättes på 2 hål som legat i motsatt slagriktning så vindens betydelse kunnat minskats.2 En 

del slag vill man slå långt för att få kort kvar in till green. Det kan vara utslag på par 4 eller 

par 5 hål, men också andra slaget på par 5 hål vill man ofta slå bollen långt. En uppskattning 

på antal slag där maximal längd är att föredra skulle kunna vara mellan 12-14 slag per 18 hål. 

Det är mellan 16-19 % av alla slag som utförs om spelaren slår 74 slag för ronden.3 Dagens 

golfbanor som byggs blir allt längre och en spelare som slår långt och relativt rakt får ett 

kortare slag in till green på nästa slag som är lättare att kontrollera i sidled. Det finns 

självklart spelare som befinner sig på högsta elitnivån i golf och inte tillhör toppskiktet i 

slaglängd men de är då extremt duktiga på andra delar inom spelet golf. Målet vid många av 

golfbanornas tee är att slå så långt och rakt som möjligt. Hur en spelare lyckas uppnå en hög 

klubbhastighet skulle kunna beskrivas med följande. En uppfattning enligt ett flertal studier är 

att det sker en aktivering av muskelgrupper sekvensiellt i ordning från benen, höften, bålen, 

övre bröst och till axlarna.4 Det är rotationsrörelsen som sker med kroppen, tillsammans en 

translationsrörelse eftersom kroppstyngden förskjuts från att projiceras på högerbenet i 

baksvingen till vänsterbenet i nedsvingen (högerspelare).

1 Patrick J. Rielly, PGA Teaching Manual: The Art and Science of Golf Instruction(Florida:Greenstone Roberts 
Advertising, 1990), p.31.
2 2006-06-18< http://www.pgatour.com/stats/leaders/r/2006/109>(2006-06-26)
3 Författaren utgick från sin egen hemmabana (Viksjö gk) och sitt eget handicap(-2) när uppskattning av antal 
slag med maximal längd gjordes.
4 Alastair Cochran & John Stobbs, Search for the perfect swing (Chicago:Triumph books, 1999), p. 50-51.
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 En annan viktig del i golfsvingen för att få lång slaglängd är höfternas rotation i nedsvingen 

som i en studie visade att professionella spelare tenderar att rotera mer än glida från höger till 

vänster (gäller högerspelare). Genom att studera översiktsartiklar har Katarina Grinell funnit5 

att professionella golfspelare roterar bålen snabbare än amatörer. Hon har också funnit en 

bättre koordination mellan bål- armrörelser hos de professionella spelarna.

 En elitgolfspelare tar ca 0,23 sekunder på sig att genomföra en nedsving från full uppvridning 

i baksving.6 

 I en tidigare undersökning7 ville man ta reda på om ett statistiskt samband fanns mellan 

bålens effektutveckling vid rotation och svinghastighet. Korrelationskoefficienten var 0,634. 

I en annan studie8 fann man att bålens roterande förmåga korrelerade med driverns slaglängd 

med 0,363. I golfsvingens nedsving har en EMG studie9visat en hög aktivitet i bålens muskler 

och de kan därför vara viktiga för att generera effekten som behövs för att uppnå lång 

slaglängd. Under golfsvingens nedsving från att klubbans skaft är parallellt med marken till 

bollträffen kan man se att alla bålmuskler är aktiva. Höger sidans oblique muskulatur hade 59 

% MMT10 och vänster sidans sneda bukmuskulatur hade 38 % MMT och det kan betyda att de 

har en del i att generera hög svinghastighet.

Eftersom aktiviteten i bålmuskulaturen var hög användes i föreliggande studie en övning som 

aktiverade bålens muskulatur. Det andra muskelsegmentet som testades, kom att innefatta arm 

och skuldermuskulatur. I en golfsvings nedsving när golfklubban har kommit till ett läge då 

den är horisontell mot marken och fram till bollträff är det stor aktivitet i dessa muskler, både 

höger och vänster pectoralis major (98 % MMT) höger subscapularis (68 % MMT), höger 

latissimus dorsi (47 % MMT).11  

Dessutom testades helkropp, den kom att innefatta bland annat bålens muskulatur och 

följande muskulatur, höger benets biceps femoris, högra sidans gluteus medius och vänster 

sidans vastus medialis.12 Alla dessa aktiveras under en nedsving i golf. 

5 Katarina Grinell, Golf injuries and Biomechanics of the Golf Swing (diss.Umeå; Göteborg:1999), s. 5.
6 Patria A. Hume, Justin Keogh, Duncan Reid, “The Role of Biomechanics in Maximising Distance and 
Accuracy of Golf Shots”, Sports Med, 35  (2005:5), p. 434.
7 Seokjoo Yoon, The relationship between muscle power and swing speed in low-handicapped golfers (diss. 
Brigham, 1998), p. 16. 
8 Gary Wiren, Human factors influencing the golf drive for distance (diss.Oregon, 1968), p.76.
9 Jocylane M. Dinsay, Jacqueline Perry, Marilyn Pink,| Gurvinder S. Uppal, Robert G. Watkins, ”Dynamic 
Electromyographic analysis of trunk musculature in professional golfers”, The American journal of sports 
medicine, 24(1996:4), p. 536-538.
10 MMT står för manual muscle strength testing. Det är ett mått på hur stor del av muskeln som aktiveras av dens 
maxaktivering
11 Frank W.Jobe, Jacquelin Perry, Marilyn Pink, “Electromyographic analysis of the shoulder during the golf 
swing”,The American journal of sports medicine,18(2001:2),p.2. 
12 C.W. Armstrong and Okuda,H.Tsunezumi, H. Yoshiike, Science and Golf IV:Proceedings of the 2002 World 
Scientific Congress of Golf:Biomechanical analysis of professional golfer´s swing:Hidemichi Tanaka,ed.Eric 
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Det kan vara av värde att veta hur stark man är i olika muskelgrupper för att kunna träna upp 

det som behöver tränas upp. Genom att fler studier av denna typ görs kan man samla in 

mycket information om hur de med högst svinghastighet presterar i styrkeövningar. Genom 

att se vad olika muskelgrupper bidrar med under svingen är tanken att man med mer kunskap 

om vad duktiga spelare har för styrka i olika muskler kunna utforma mer individanpassade 

styrketräningsprogram för att kunna öka svinghastigheten och samtidigt stärka kroppen som 

skydd för uppkomst av skador.  

1.1 Syfte och frågeställningar
1.1.1 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka golfspelare på hög nationell nivå, med avseende på 

hur svinghastighet samvarierar med maxeffekt, maxstyrkan, maxkraft och rörelsehastighet hos 

viktmagasinet vid arbete med armar, bål och helkropp under ett styrketest.

1.1.2 Frågeställningar
Följande specifika frågeställningar har använts:

• Hur ser genomsnitt och variationsbredd ut i maximal svinghastighet hos 

testpersonerna?

• Hur samvarierar maximal svinghastighet med maxeffekt, maxstyrka, maxkraft och 

maxhastighet hos viktmagasinet vid arbete med armar, bål och helkropp under ett 

styrketest. (Med maxstyrka menas den viktbelastning i kg på viktmagasinet som 

testpersonen maximalt kunde genomföra ett godkänt rörelseutförande med). 

• Vad är skillnaden mellan muskulaturen i armar, bål och helkropp?

2 Metod
2.1 Val av metod
 En kvantitativ analys har gjorts i detta arbete och data har samlats in genom registrering av 

prestationer i en testapparatur som döpts till GIH Athletic golf. I den kan styrkan vid arbete 

med armar, bål och helkroppsrotationer testas. Det fanns intresse att undersöka elitgolfspelare 

på ungefärligt likvärdig nivå och få överblick vad de presterade för värden så som maxeffekt, 

maxstyrka maxkraft, maxhastighet i de tre kroppssegmenten. Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av en kraftgivare (Nobel Elektronic typ KRG – 4TID) och en positionsgivare 

(Pasco Scientific cl-6538 rotary motion sensor). Deras mätdata A/D omvandlades först i en 

Thain(London,2002),p.22.
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Science workshop interface 500 och signalerna fördes sen vidare till en persondator där datan 

kunde bearbetas med hjälp av programvaran Science workshop (TM) 2.3.

2.2 Försökspersoner 
Nio manliga testpersoner deltog i studien. Testpersonerna valdes ut för studien. Deras 

handicap i golf har sträckt sig mellan -3,7 till +3,2. Medelvärdet på deras handicap låg på 

+0,9. Testpersonerna hade en ålder mellan 20- 41år. Deras kroppslängd var från 174cm till 

193cm. Deras vikt låg på mellan 73kg till 112kg. Ett flertal av spelarna spelar på svenska 

golftouren, ett antal spelar på svenska minitouren och en person tävlar i longdrive i golf. På 

svenska golftouren(telia touren) spelas golftävlingar på högsta nivån i Sverige, svenska 

minitouren är nivån under telia touren. Rekryteringen av testpersonerna gjordes genom 

utskick och utlämnande av missivbrev.

 2.3 Apparatur
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Figur 1. Viktmagasin kopplat till positionsgivare A och kraftgivare B.

En positionsgivare (Pasco Scientific cl-6538 rotary motion sensor (se A i Figur 1)) användes 

för att registrera viktmagasinets rörelse i höjdled när övningarna utfördes.

Genom att ha en kraftgivare kopplad mellan viktmagasinet och testpersonens rotationsgrepp 

kunde kraften registreras som utvecklades av testpersonen.(se B i Figur 1). Kraftgivaren var 

av märket Nobel Elektronic typ KRG – 4TID. Registrering av positionen gjordes med 

samplingsfrekvensen 200 Hz. Tiden registrerades under hela rörelsen. Hastigheten kunde 

därmed beräknas genom att både sträckan och tiden var känd.

En mätning av maximala svinghastigheten med drivern utfördes med hjälp av en 

svinghastighetsmätare.(Swingmate Beltronics).

B

A
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                Figur 2. Svinghastighetsmätare av märket Swingmate Beltronics som användes i studien.
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2.4 Procedur

Figur 3. Testledare visar helkroppsrotation i GIH Athletic golf. 

En modifierad bålrotationsapparat av märket Cybex användes. Tre olika övningar utfördes i 

maskinen. Var och en av övningarna testade muskulaturen på olika delar av kroppen. I 

testövning nr 1 den stående (helkropp), var målsättningen att i huvudsak testa höft, ben och 

bålmuskulatur (se Figur 3). I testövning nr 2 den sittande, var målsättningen att i huvudsak att 

testa bålens muskulatur (se Figur 4).
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Figur 4. Bålrotation visas i GIH Athletic golf.

Testövning nr 3 den liggande, koncentrerar sig på armarnas muskulatur (se Figur 5).

Figur 5.  Armdragsrörelsen visas i GIH Athletic golf. A= golfgrepp.

 

Följande parametrar registrerades och beräknades:

• Maximal effekt.

• Maximal styrka.

• Den maximala kraft som testpersonen lyckades frambringa under ett försök.

Maximal rörelsehastighet hos viktmagasinet i höjdled som var ett resultat av snabbhet i 

rotation under ett försök med bål, armar eller helkropp. Denna parameter benämns som 

maxhastighet.

Testmaskinen försågs med skyddande tejp där händerna hölls. Den liggande varianten testar 

armarnas och skuldermuskulaturens styrka. En bänk användes för att ligga på och för att 

kunna spänna fast testpersonen så att endast armarna kunde röra sig fritt. Remmar användes 

A
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för att spänna fast testpersonen så att skulderbladen vilade mot bänken under hela rörelsen. 

Även höftpartiet spändes fast under denna testövning. För att inte bänken skulle åka åt sidan 

vid testernas genomförande så byggdes en profil i trä som höll bänken på plats. Ett golfgrepp 

från ett klubbskaft monterades som testpersonen fick hålla under denna övning (se Figur 5A). 

Genom att följa ett körschema (se bilaga) kunde ett konsekvent handlande vid testerna 

genomföras. Instruktionerna vi gav till testpersonerna vid försöken var att rotera så fort det 

gick ända tills rotationen bromsades upp. Testpersonerna fick tillräckligt med 

återhämtningstid mellan försöken. Vi förde dialog med testpersonerna och de fick säga till när 

de var redo att påbörja ett försök. Ett påpekande av testledarna att hålla wiren till 

viktmagasinet spänd gjorde att krafttransienter i mätningarna kunde undvikas.

 Startbelastning i viktmagasinet var 12 kg oavsett vilken av de tre muskelgrupperna som 

testades. Därefter ökades belastningen med 18 kg stegvis tills den testpersonen nådde 

maxstyrka. Om personen klarade mer än fullt viktmagasin ökades vikten med 10 kg per 

omgång.

Vid mätning av maximal svinghastighet gick utförandet till så att testpersonerna fick tre 

försök var att svinga så fort de kunde med drivern och det högsta värdet på svinghastigheten 

räknades. Svinghastighetsmätaren mätte klubbhuvudets hastighet oberoende av hur bollen 

träffades.

2.5 Validitet
 Syftet var mätning av olika muskelsegments bidrag i golflika rörelser. Rörelserna som vi 

testade i GIH Athletic golf styrdes att vara så snarlika golfsvingens rörelsemönster som 

möjligt. I helkroppsövningen förekom ibland olika tekniker för att kunna bemästra högre 

belastning. Självklart innebär en testsituation som beskrivits ovan, trots ansträngningar att 

göra den golflik en avikelse från den riktiga golfsvingen. Såtillvida föreligger risk för 

bristande validitet. Korrelationskoefficienterna vid jämförelse mellan kraftdata och svingdata 

senare i denna rapport kommer att användas som indikation på om validitet föreligger.  

 

2.6 Reliabilitet
Genom att mäta förflyttningen av viktmagasinet manuellt med måttband 30 cm och sen 

jämföra det med positionsgivarens resultat av förflyttningens storlek kunde mätsäkerheten 

räknas ut. Fem mätningar gjordes och medelvärdet blev 8,7 % skillnad i position mellan 
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positionsgivarens angivelse av viktmagasinets position från den manuellt mätta positionen av 

viktmagasinet med måttband. 

Linjäriteten och precisionen hos kraftgivaren kontrollerades genom upprepade mätningar med 

kända vikter från 5 till 60kg. Dessa mätningar visade mindre än 1 % linjäritetsavikelse över 

hela mätområdet.
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3 Resultat

Testpersonernas variationsbredd i svinghastighet uppmättes och sträckte sig från 49 m*s-1 till 

59 m*s-1 (110 till131 MPH). Genomsnittsvärdet på svinghastigheten var 53 m*s-1 (119 

MPH).

Effektutvecklingen i armar/Svinghastighet 
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Figur 6. Effektutveckling hos testpersoner när deras individuella maxstyrka, maxviktbelastning uppnåts. Den 

tyngsta vikten som personen kunde lyfta med armarna och samtidigt godkännas i utförandet hade använts.

 Det förelåg ett positivt samband mellan svinghastighet och maxeffekt (se Figur 6).

I figur 6 kan man se att det finns starkt samband mellan svinghastighet och den effekt som 

testpersonerna utvinner med armarna på maxbelastning. Korrelationskoefficienten här var 

0,91. Korrelationskoefficienten var 0,87 för bålen och 0,56 för helkropp. Maximaleffekt 

inträffade på högre belastningar hos personer med hög svinghastighet. 

            

 

12



 Maxstyrka i helkropp/Svinghastighet
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Figur 7. Diagrammet visar hur testpersonernas absoluta maxstyrka i helkropp förhåller sig med deras 

svinghastighet.

Det förelåg ett positivt samband mellan svinghastighet och maxstyrka (se Figur 7).

Korrelationskoefficienten mellan helkropps absoluta maxstyrka och svinghastigheten ligger 

på 0,76. Korrelationskoefficienten för armar låg på 0,68 och för bål på 0,53.

Armarnas variationsbredd i absolut maxstyrka uppmättes från 96kg till 150kg. Bålens 

varationsbredd i absolut maxstyrka uppmättes från 66kg till 102kg. Helkroppens 

variationsbredd i absolut maxstyrka registrerades från 90 till 140kg.
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 Maxkraft i bål/Svinghastighet
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Figur 8. Korrelationen mellan maxkraften i bål och svinghastighet visas i figuren.

Det förelåg ett positivt samband mellan svinghastighet och maxkraft (se Figur 8).

Korrelationskoefficienten vid sambandet mellan maxkraft i bål och svinghastighet ligger på 

0,68. Armar hade en korrelationskoefficient på 0,51 och helkropp låg på 0,43. 
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Maximal hastighet i viktmagasin/Svinghastighet
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Figur 9.  I figuren visas samband mellan arm bidraget till maxhastighet hos viktmagasinet bland testpersonerna 

och svinghastighet. 

De maximala hastigheter i viktmagasinet som registrerades av testpersonerna korrelerade bäst 

med svinghastigheten när kroppssegmentet armar testades. Sambandet var positivt och 

korrelationskoefficienten låg på 0,67. Bålen uppvisade en korrelationskoefficient på 0,63 och 

helkropp 0,50. 
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Medelvärde på maxeffekt som utvecklades av testpersonerna i de olika 
kroppssegmenten
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Figur 10.  Medelvärde och standardavikelse som testpersonerna utvann i de olika kroppssegmenten i avseende 

maxeffekt. Staplarna representerar medelvärde och standardavikelse. 
                  

 I figur 10 visas att det är kroppssegmentet helkropp hos testpersonerna som har det största 

medelvärdet i maxeffekt under testerna. Bålen har det minsta medelvärdet i maxeffekt i den 

aktuella testuppställningen.

Det högsta absolut värdet på maxeffekten som registrerades i studien förelåg i testet där 

helkroppen testades, värdet var 875 watt. Den lägsta registrerade maxeffekten i studien 

utfördes med bål, värdet var 131 watt. Alla testpersonerna i studien uppvisade tillsammans 

medelvärden i maxeffekten såsom figur 10 visar.
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Maxkraft som testpersonerna utvecklade i de olika kroppssegmenten
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Figur 11.  Medelvärde och standardavikelse som testpersonerna presterade i de olika kroppssegmenten i 

avseende maxkraft. Staplarna representerar medelvärde och standardavikelse.

I figur 11 visas att det är kroppssegmentet helkropp hos testpersonerna som har det största 

medelvärdet i maxkraft under testerna. Bålen visar minst medelvärde på maxkraften.

 Fem av testpersonerna uppvisade högre medelvärde i maxkraft i armar jämfört med vad de 

hade för medelvärde i helkropp. En testperson uppvisade högre medelvärde i maxkraft i bål än 

i armar.
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Maxhastigheter i viktmagasinet som presterades i de olika kroppssegmenten hos 
testpersonerna

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Armar                                       Bål                                  Helkropp

M
ax

ha
st

ig
he

t (
m

/s
)

0,07
0,1

0,07

Figur 12.  Medelvärde och standardavikelse som testpersonerna presterade i de olika kroppssegmenten i 

avseende maxhastighet. Staplarna representerar medelvärde och standardavikelse.

I figur 12 visas att det är kroppssegmentet helkropp hos testpersonerna som fick det största 

medelvärdet i maxhastighet hos viktmagasin under testerna. Bål uppvisade minsta 

medelvärdet i maxhastighet.

Två testpersoner uppvisade högre medelvärde i maxhastighet i armar än i helkropp. En 

testperson uppvisade högst medelvärde i maxhastighet i kroppssegmentet bål.
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4 Diskussion
4.1 Metodisk värdering avseende validitet
De höga korrelationskoefficienterna som har uppvisats inom alla områden som skulle testas i 

studien antyder att validitet föreligger i mätsituationen. Korrelationen mellan maxeffekt i armar 

och svinghastigheten var 0,91 (se figur 6). Variationsbredden i korrelationskoefficienter gällande 

maxeffekt/svinghastighet sträckte sig från 0,56 till 0,91. När maxstyrkan testades uppvisades 

särskilt starkt samband mellan helkropp och svinghastigheten, korrelationskoefficienten var 0,76 

(se figur 7). Variationsbredden i korrelationskoefficienter gällande maxstyrka/svinghastighet 

sträckte sig från 0,53 till 0,76. Korrelationen mellan maxkraft i bål och svinghastighet uppvisade 

starkt samband med en korrelationskoefficient på 0,68 (se figur 8). Variationsbredden i 

korrelationskoefficienter gällande maxkraft/svinghastighet sträckte från 0,43 till 0,68. När 

korrelationen mellan maxhastighet hos viktmagasinet och svinghastighet testades uppvisades 

starkt samband framförallt i armar, korrelationen var 0,67 (se Figur 9). Variationsbredden i 

korrelationskoefficienter gällande maxhastighet hos viktmagasinet/svinghastighet sträckte sig från 

0,50 till 0,67. Korrelationernas variationsbredd som uppvisades i studien låg mellan 0,43 till 0,91. 

Medelvärdet på korrelationerna var 0,64. Standardavikelsen för korrelationerna var 0,15. 

4.2 Sambandet mellan effektparametrar och svinghastighet
 Avsikten med studien var att undersöka golfspelare på elitnivå och deras effektutveckling, 

hastighet, och kraft i tre rotationstestövningar i relation till svinghastighet. De tre olika 

rotationstestövningarna i testapparaturen aktiverade utifrån subjektiv bedömning muskler som 

används inom golfsvingen. Vad de olika kroppssegmenten sen bidrog med var intressant att 

studera.

Testpersonernas svinghastighet sträckte sig från 49 m*s-1 till 59 m*s-1. Ett relativt stort spann 

mellan lägsta och högsta värdet med tanke på att spelarna spelar på ungefärligt samma nivå. 

Det starkaste sambandet som kom fram i studien var det mellan armarnas effektutveckling på 

maxviktbelastning/svinghastigheten. Att armarnas bidrag till effektutvecklingen var så starkt är 

till viss del beroende av att hävarmen i denna testövning var längre. Maxeffekten registrerades på 

högre belastningar hos personer med högre svinghastigheter. Det kan betyda att träning ska 

bedrivas på tung vikt och i snabbt utförande hos armarna. Genom studie på starka brottare och 
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deras effektutveckling på olika belastningar har man också kunnat påvisa att deras maxeffekt 

infaller på högre belastningar.13 

I rörelser som har en varaktighet på mindre än 200 ms är startstyrkan dominerande över maximal 

styrka.14 Startstyrkan är lutningen av kurvan i ett kraft tid diagram. Eftersom golfsvingens 

nedsving är snabb ska tendensen av startstyrkan dominera över maxstyrkan men ändå intressant 

att se hur korrelationskoefficienterna gällande maxstyrka/svinghastighet ser ut i denna studie. Det 

var intressant att helkroppens absoluta maxstyrka korrelerade bäst med svinghastigheten. Hög 

maxstyrka framförallt i helkropp verkar vara viktig för svinghastigheten. Helkroppen som jag 

definierat som bål plus höft och benmuskulatur fick korrelationskoefficient 0,76. När endast bålen 

testades var korrelationskoefficienten 0,53. Underkroppen (benen) verkar alltså bidra med stor del 

till maxstyrkan.

 Intressant är att i studien uppvisades att benmuskulaturen också verkar stå för en stor del i 

utvecklande av kraft. Helkroppen hade högre korrelationkoefficient än bålen. 

Att helkropp presterade högst rörelsehastighet i viktmagasinet kan ha att göra med att höfter och 

ben varit inkopplade i den rörelsen och hjälpt till med att frambringa hög hastighet.

 Helkropp presterade högst medelvärde i maxeffekt, maxkraft och maxhastighet hos 

testpersonerna. Bålen presterade lägst värden. Det skulle kunna ha att göra med att bålen ensamt 

är relativt svagt jämfört med om helkropp muskulaturen kopplas in.

Genom EMG studier15 vet man att det är stor muskelaktivitet i gluteusmuskulaturen i starten av 

golfrörelsens nedsving. Underkroppen startar golfrörelsen nedåt och framåt och i början av 

rörelsen sker rörelsen i låg hastighet samtidigt som underkroppen får ”släpa på” överkroppens 

armar. Effekten = kraft * hastighet, och när hastigheten är låg som i början av svingen måste 

kraften vara hög för att få ut stor effekt. I skedet precis innan bollträff har klubbhuvudet hög 

hastighet och för att få ut stor effekt krävs också att en krafttillförsel sker för att driva upp värdet 

på effekten. De höga korrelationskoefficienterna som uppvisades i studien antyder att en rimlig 

rekommendation till golfspelare som inte redan tränar styrketräning bör sätta igång med det. Att 

dessutom öka belastningen successivt i styrketräningen är något som skulle kunna 

rekommenderas för att undvika skador.

Framtida studier med GIH Athletic golf skulle kunna vara av den typen att de skulle kunna 

undersöka olika träningsprograms effekt. Man skulle kunna testa av träningsgrupperna före och 

efter en träningsperiod och se vad som skett. 

13 Personligt meddelande från Johnny Nilsson, 2006.
14 Dietmar Schmidtbleicher, ”Explosiv styrketräning”, Svensk idrottsforskning, (2001:2), s.18.
15 Dinsay, p.537.
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5.2 Körschema för testning i rotationsapparat 15 mars 2006

1. Hälsa försökspersonerna välkomnna.

2. Förklara studiens syfte: att testet går ut på att testa maxstyrkan/explosiviteten och jämföra 
värdena som man får fram med personens svinghastighet.

3. Förklara användningsområdet som studien är tänkt att vara till för: Att kunna skräddarsy 
styrketräning för att kunna få ut maximal svinghastighet.

4. Förklara för testpersonerna att de får deras egna värden som de presterat i apparaten plus att 
de kan jämföra sig mot andras medelvärden samt de personer som innehar highscore. Vid 
studiens slut får även testpersonerna testledarnas färdigskrivna rapport om resultaten som 
gjorts och vad de kommit fram till.

5. Uppvärmning
10-15 min pulshöjande aktivitet samt bålrotationer

6. Det är 3 övningar som kommer att testas. Stående , sittande, och liggande.

7. Instruktion till stående:  hälarna vid silvertejpen-nudda inte silvertejpen med hälarna. Var 
framåtlutad – tänk uppställning i golf. Spänn anordningen så att det inte blir något ryck.
Rotera så snabbt det går.

8. Instruktion till sittande: Inget slack i linan här heller, rotera så fort det går här också.

9. Instruktion till liggande: Dra ned greppet till förbi träff så fort det går.

10. Förtester:
2 lätta, 2 medel, 2 tunga långsamma testrotationer. 1 lätt, 1 medel,  
1 tung maximal rotation
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5.3 Sökning av material
VAD?
Vilka ämnesord har du sökt på? 
Ämnesord Synonymer

Trunk muscles, golf, rotation, swingspeed .

VARFÖR?
Varför har du valt just dessa ämnesord? 
Dessa ämnesord är relevanta för min studie och krävdes för att hitta information gällande vad jag 
skulle undersöka.

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

träffar
Antal relevanta
träffar

Pubmed
Pubmed
Sportdiscus

Trunk muscles and golf
Strength* trunk* golf*
Muscle power AND golf

7
4
2

2
1
1

KOMMENTARER: 
Jag hittade några riktigt bra artiklar som handlade om bålens rörelse under golfsvingen. Och en artikel 
som liknar den studie som jag tänkt att utföra nu. Jag har modifierat den studien.
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5.4 Korrelationsbeskrivning16

När man vill undersöka samband mellan två företeelser brukar man tala om korrelation.
Man kan uttrycka sambandet mellan två variabler med en korrelationskoefficient. Den 
uttrycker hur stort sambandet är. Korrelationskoefficienten kan uppvisa värden på mellan +1 
till -1 där +1 är det starkaste sambandet.

         Figur 1. En rätt linje visas i figuren och här är korrelationskoefficienten mellan x och y +1.

        
Avseende hur man kan bedöma om ett samband har hög eller låg korrelation inflikas en tabell 
som kan ses som riktlinje gällande detta. 

Korellationskoefficient Samband
0-0,25 Inget eller mycket svagt
0,26-0,50 Ganska svagt
0,51-0,75 Ganska starkt
0,76- Mycket starkt

16 Staffan Stukát, Statistikens grunder(Lund: Studentlitteratur, 1993),s.47ff.
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