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Bättre golfprestation 
med timingträning
Vikten av ”timing” understryks återkommande i den kommersiella 
golflitteraturen. Det finns dock få vetenskapliga studier om samban-
det mellan timingträning och prestation. Timingträning med interaktiv 
metronom under fyra veckor har positiva effekter på både prestatio-
nen och utförandet av golfsvingen, även utan golfträning.

Br a t i m i n g f ö r m å g a  har länge ansetts 
vara av stor betydelse för alla idrottsutö-
vare, vilket i sig inte är förvånande med 
tanke på att några få millisekunder eller 
millimeter oftast kan innebära skillnaden 
mellan upplevd framgång eller misslyck-
ande. Resultatet från flera grundläggande 
vetenskapliga studier visar att så kallad 
”timing” och koordination är kritiska för 
utförandet av alla motoriska, målinriktade 
handlingar. Att uppnå optimal motorisk 
timing tordes således vara av särskild vikt, 
för att inte säga helt avgörande, för de 
flesta idrottsutövare/elitidrottare. Detta 
inte minst för att uppnå optimal koordi-
nation och dynamik i rörelseförloppet, 
framförallt vid utförandet av flera efter 
varandra påföljande, komplexa rörelser; 
till exempel vid utförandet av en golfsving, 
ett volleyskott i fotboll eller en tennisserve 
för att nämna några. Utförande av kom-
plexa, precisa handlingar kräver förutom 
god motorisk timing och koordination 
även välanpassad styrka och hastighet, 
ökad uppmärksamhet (alternativt förmå-
gan att inhibera ovidkommande informa-
tion) samt förmågan att synkronisera 
sensorisk, perceptuell och motorisk 
information. Motorisk skicklighet och 
precision kräver även integration mellan 
fysiologiska och kognitiva funktioner. 
Timing träning som bygger på synkronise-
ring mellan rörelser och sensorisk stimu-
lering (såsom att utföra rytmiska rörelser 

till metronomljud), samt som ger kontinu-
erlig återkoppling på hur väl timingen är, 
har visat sig ge positiva rehabiliteringsef-
fekter på en rad kliniska grupper. Få har 
dock vetenskapligt studerat om synkroni-
serad, integrerad timingträning även kan 
ge positiva effekter på idrottsutövare och 
deras prestationer/resultat. Vi har därför 
valt att undersöka effekten av timingträ-
ning genom att använda en multimodal, 
integrerad träningsmetod, så kallad 
interaktiv metronomträning (IM), för att 
utforska om sådan träning leder till en 
förbättrade motorisk timing, samt om 
förbättrad motorisk timing genom 
synkroniserad metronom träning (SMT) 
genererar förbättrade golfresultat. Vidare 
har vi undersökt om förbättrad motorisk 
timing påverkar rytmen i golfsvingen. Vi 
har även undersökt om IM-träning  
påverkar spatiala (rumsliga) och tempo-
rala (tidsmässiga) rörelseutförande med 
avseende på  organisation och dynamik i 
armrörelserna, både inom och mellan 
olika ledsegment. Studierna har inlednigs-
vis fokuserat på golfare och deras presta-
tion av golfsvingsutföranden. 

Motorisk planering och timing
Motorisk planering kan enkelt beskrivas 
som det sätt vi organiserar, sekvenserar 
och kontrollerar våra handlingar på. Hur 
vi väljer rätt rörelser vid rätt tidpunkt och 
situation; samt avgör vilken rörelse som 
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ska komma härnäst (prospektiv plane-
ring), samtidigt som vi kontinuerligt 
modifierar rörelsen till förändringar i 
miljöbetingelser och yttre omständighe-
ter. Vår motoriska planeringsförmåga 
påverkas fortlöpande av vår förmåga till 
korrekt timing och rytm. Man kan 
utveckla och träna förmågan att organi-
sera och sekvensera motoriska hand-
lingar, men det är inte tillräckligt för 
motorisk precision, därtill krävs korrekt 
timing, koordination och sensorisk 
synkronisering. Till exempel så kan en 
dansare lära sig att utföra alla steg 
perfekt, men om dansen inte utförs i takt 
till musiken så blir framträdandet hal-
tande. I litteraturen beskrivs timing- och 
rytmicitetsbegreppen på flera nivåer. Till 
exempel så har ”micro-timing” undersökts 
genom mätning av rytmproduktion, 
rytmiska fingerrörelser (så kallad ”finger 
tapping”), sensomotorisk synkronisering, 
organisering och aktivering av muskler 
och leder över tid. ”Macro-timing” kan 
beskrivas som aspekter av upplevd 
tidsuppfattning, tidsintervall och tidsför-
skjutningar. Timing kan även undersökas 
genom olika tidsuppskattningsuppgifter 
eller reproduktionsövningar (där perso-
nen ombeds uppge när ett tidsintervall 
förflutit), samt uppgifter som går ut på att 
diskriminera mellan två olika tidsintervall 
eller mellan olika rytmer.

Interaktiv metronomträning (IM)  
Interaktiv metronomträning (Interactive 
Metronome INC., Weston, FL, USA) är en 
PC-baserad träningsmetod med ursprung 
i en traditionell musik-metronom som 
utvecklats för att stimulera underliggande 
neurala processer som är inblandade i 
motorisk koordination och kontroll. 
IM-träningen går ut på att individen ska 
utföra rytmiska, motoriska rörelser 
genom att hålla takten med armarna eller 
benen, i den ena kroppshalvan eller båda 
samtidigt, till en digital datoriserad 
metronom (från hundradels millisekun-
der till tiondels millisekunder). IM-trä-
ningen individualiseras kontinuerligt 
utifrån individens aktuella nivå av rörelse-
synkronisering. Datoriserade vägledande 
ljud (alternativt visuell feedback) ges för 
att kontinuerligt guida individen att 
justera sina rörelser till metronomljuden. 
Metoden avser att skapa en motiverande 

struktur kring träningen så att handlingen 
blir både avsiktlig och målinriktad. 
IM-metodens grundval bygger på sam-
bandet mellan motorisk handling och 
uppmärksamhetsfunktioner (sensorisk 
varseblivning) och åsyftar till att stärka 
och förfina motorisk planering, sekvense-
ring, timing och rytmicitet. IM-teknologin 
är utvecklad för att användas både som 
bedömnings-, tränings- och behandlings-
program. Metoden avser att öka integre-
ringsprocessen mellan olika sinnesmoda-
liteter (multi-modal stimulans) och 
muskelaktivering, med utgångspunkt i 
hjärnans förmåga till plasticitet, anpass-
ning samt återhämtning, och därmed 
skapa möjligheten till nya neurala kopp-
lingar och sensomotorisk integration. 
Kliniska studier som företrädelsevis 
genomförts i USA och Kanada pekar mot 
att denna typ av träning har en positiv 
påverkan (både långsiktig och kortsiktig) 
på motoriska förmågor och sensomotorisk 
integration såsom koordination, kontroll, 
timing, och generell perceptuell förmåga. 
IM-träning har även visat sig ge positiva 
effekter på koncentration och uthållighet 
samt på en allmän ökad kognitiv kapaci-
tet, inte minst beträffande barn med 
rörelseavvikelser (dyskinetiska rörelser) 
samt ADHD-relaterade problem (12).

Effekter av SMT-träning
För att undersöka om man kan påverka 
motorisk timing hos välfungerande, 
högpresterande idrottsutövare genomför-
des en inledande studie (13) där vi under-
sökte effekten av SMT på erfarna golfares 
motoriska timing och synkroniseringsför-
måga, samt med avseende på deras 
faktiska golfprestationer. I studien deltog 
26 erfarna, manliga golfare med en 
medelålder på 27 år samt med ett medel-
handicap på 12,6. Dessa delades slump-
mässigt in i två likvärdiga grupper, 
utbalanserade med avseende på golferfa-
renhet och handicap för att undvika 
ojämlika grupper (bias). En grupp genom-
förde enbart IM-träning (alltså inget 
golfspel alternativt golfträning); tre 
gånger i veckan under en fyraveckorspe-
riod. Den andra så kallade kontrollgrup-
pen fortsatte med golfsvingträning under 
samma tidsperiod. Synkronisering mellan 
hand- och fotrörelser och rytmiskt ljud 
registreras vid varje IM-träningstillfälle 

Alla som har sett Anna Sörenstam 
svinga en golfklubba slås av timingen 
och enkelheten i utförandet.
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(ms). Golfprestationen (hastighet vid 
bollträff, längd, riktning, spridning) som 
utförts med tre olika golfklubbor (Järn-
9:a, Järn-4:a, PW) registrerades i P3Pro-
Golf simulator före och efter själva 
träningsperioden. Resultaten från 
studien visade på klar förbättrad moto-
risk timing för den grupp golfare som 
genomfört fyraveckors SMT i jämförelse 
med gruppen som fortsatte och träna golf 
(Figur 1). Vidare, i likhet med resultaten 
från en tidigare studie, (9) visade resulta-
ten som bygger på jämförelser mellan 
för- och efterträning (av golfprestation) 
samt mellan grupperna, även på förbätt-
rade golfprestationen med avseende på 
bland annat signifikant mindre felsprid-
ning samt minskad variabilitet i golf-
resultaten som en effekt av SMT (Figur 
2). 

Resultaten från den första studien 
ledde vidare till en uppföljande studie 
(14). Huvudsyftet här var att undersöka 
hur och om SMT påverkar det kinema-
tiska utförande av golfsvingen med 
avseende på dess tempo och dynamik. 
Analyser av spatial och temporal organi-
sation och segmentering utfördes (både 
inom- och mellan armarna samt med 
golfklubbans rörelse).  En inomgrupps-
design tillämpades där motorisk timing 
(IM/ms) samt kinematiska mätningar av 
golfsvingens utförande med tre olika 
klubbor genomfördes före och efter en 
fyraveckors IM-träningsperiod. Rörelse-
registrering av arm och klubbrörelser 
genomfördes med optoelektronisk 
mätutrustning (ProReflex 240Hz) och 
påföljande analyser av svingutförandet 
gjordes (i QTM och MATLAB). För att 
studera den pågående processen samt 
dynamiken i golfsvingsutförandet 
(ledsegmentens förflyttning inom och 
mellan respektive arm samt i relation till 
golfklubbans förflyttning) tillämpades 
tidsseriella analyser och korskorrela-
tionsberäkningar (ett mått på graden av 
likhet mellan två signaler; i detta fall 
hastighetsförändring över tid) samt 
beräkning av tidsförskjutningar vid 
tidpunkten för den högsta korskorrelatio-
nen (rmax) mellan förflyttningar i olika 
ledsegment (handled - armbåge - axel - 
axlar). Exempel från kinematiska mät-
ningar av rörelsebanan under golfsvings-
utförande i 3D samt av hastighetsprofiler 

över tid för parametrar i fokus för vidare 
analyser illustreras i figurerna 3A och B. 

Resultaten från jämförande analyser 
beträffande kinematiska data före och 
efter SMT visar på marginella skillnader 
beträffande rytmen och durationen i de 
olika svingfaserna (”backswing”, ”downs-
wing”, “follow-through”).  Utfallet från 
genomförda tidsseriella analyser och 
korskorrelationer under golfsvingutfö-
randet visar dock på signifikanta skillna-
der vid jämförelser före och efter IM-
träningsperioden. Överlag visar 
resultaten på högre korskorrelationer, 
både mellan och inom olika ledsegment i 
armarna, samt mellan armrörelser och 
klubbans rörelse vid mätningar som 
följde efter IM-träningsperioden. I 
överensstämmelse med dessa resultat 
minskade även tidsförskjutningen mellan 
och inom ledsegmenten, samt variabilite-
ten i dessa, vilket kan tolkas som en ökad 
koordination och dynamik i golfsvingrö-
relsernas utföranden.

Figur 1. Testpersonernas genomsnittliga motoriska 
synkroniseringsavvikelse (i millisekunder) i relation till 
initierat metronomljud, som en funktion av grupp och test 
(pre och post)

Figur 2. Genomsnittligt avstånd mellan golfbollens slutliga 
placering och destination till hålet (i meter), som en 
funktion av grupp och test (pre och post)
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Figur 3A. 3D illustration av rörelsebanan i golfklubba (J7) samt höger - och vänstersidans respektive axel, 
armbåge och handled, vid typiskt genomförd golfswing. Dom respektive svingfaserna är markerade med 
perforerade linjer och pilarna indikerar början och slut av varje fas.

Figur 3B. Hastighetsprofilen av respektive rörelsebana som illustreras i golfsving ovan (3A).

Sammantaget visar resultaten från 
studierna på att timingträning genom SMT 
leder till ökad motorisk timing, vilket i sin 
tur tycks leda till förbättrade golfprestatio-
ner samt mindre variabilitet. Dessutom 
tyder resultaten på att SMT även leder till 
skillnader i kinematisk organisation och 
kontroll som ligger till grund för golfs-

vingutförandet och dess dynamik.
Slutsatsen är att integrativ, multimodal 

timingträning kan förbättra sensomoto-
risk timing, sekvensering och motorisk 
kontroll, som därmed genererar en mera 
dynamiskt utförd golfsving, vilket kan 
förklara utfallet av förbättrad, stabilare 
golfprestation som effekt av SMT-träning.  
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Underliggande centrala processer
Ett flertal studier har visat att synkroni-
sering av rörelser involverar många olika 
områden i hjärnan. Sensomotorisk 
träning och erfarenheter sätter igång en 
funktionell omorganisering i sensomoto-
riska hjärnbarken (4,8,10). Liknande 
omorganisering av hjärnstrukturer har 
man bland annat sett hos spädbarn efter 
att de nyss lärt sig krypa (1). Det sker 
alltså en neural omorganisering som är 
erfarenhetsbaserad och som omformar 
vår motoriska prestationsförmåga (5). 
Flera studier har visat att det sker en 
konstant mappning mellan hjärna och 
beteende när nya sensomotoriska 
färdigheter lärs in. Denna typ av mapp-
ning sker framförallt när handlingarna 
utförs avsiktligt och är målinriktade (15). 
Det har föreslagits att mer aktiva aspek-
ter av timing och rytmicitet (som inklu-
derar exekutiv funktion) förmedlas via 
främre hjärnregioner medan mer percep-
tiva funktioner av processen bistås 
företrädelsevis genom aktiveringen av 
bakre hjärnregioner (i parietal loberna). 
Forskningsresultat tyder dock på att fler 
hjärnregioner aktiveras under uppgifter 
som kräver timing och rytmicitet (6). 

I en studie med fokus på inlärning av 
koordinerade motorfärdigheter i handled 
och fotled påvisade Debaere (4), genom 
funktionell hjärnavbildningsmätningar 
(fMRI), aktivering i singulära motorcor-
tex, primära sensorimotor cortex, 
premotor cortex och cerebellum. Vidare 
indikerar en studie av bland annat 
Cassidy (2) att basala ganglia också är 
involverad i medvetna och frivilliga 
rörelser, och har till uppgift att kontrol-
lera både pågående rörelser samt feed-
back-processande. Debaere (4) föreslår 
vidare att ”supplementary motor area” är 
viktigare för mindre stabila, parallella 
rörelser samt för planering och verkställ-
ning av rörelsesekvenser. Integrering och 
samordning av de sensoriska och moto-
riska sinnena har enligt Sanes (11), 
påvisat överlappande aktivering i olika 
delar av hjärnan (primärt i premotor- 
och prefrontala cortex) vilket indikerar 
att nämnda områden är involverade i 
koordineringen av att välja vilken rörelse 
som ska utföras, samt när en rörelsesek-
vens ska initieras.  

Reflektioner och implikationer
Hjärnan och nervsystemet interagerar och 
aktiverar våra muskler för att generera 
rörelser. Koordination behövs för att vid 
rätt tidpunkt uppnå optimal timing samt 
sensorisk synkronisering, dynamik och 
precision i komplexa rörelsemönster. God 
timing och rytmicitet är således viktiga 
komponenter för optimala motoriska 
utföranden, och har ett starkt samband 
med koordination, uppmärksamhet och 
koncentration. Fördelaktiga effekter av 
integrerad, synkroniserad timingträning 
med Interaktiv Metronom (IM) har tidigare 
dokumenterats av bland annat fotbolls-, 
tennis- och basketbollspelare samt även 
relaterats till skolframgång, dock finns det 
få vetenskapliga studier av timingträning-
ens effekter på idrottsutövare. Resultaten 
från träningsstudierna som genomförts på 
golfare tyder på att IM-träning kan för-
bättra motorisk timing och koordination, 
vilket leder till förbättrade och stabilare 
golfprestationer. Resultaten tyder vidare på 
att golfare är beroende av så kallat ”micro-
timing” för optimering av rörelsedynamik i 
golfsvingsutförandet, samt att effekten av 
ökad motorisk timing kan transfereras 
mellan olika motoriska handlingar.     
     Således kan dessa resultat tolkas som att 
timingträning inte behöver vara idrottsspe-
cifik för att generera positiva effekter på 
prestation. Dessa resultat kan vara av stort 
intresse även inom andra idrotter som 
kräver god precision, koncentration och 
motorisk timing. SMT som ett värdefullt 
komplement till övrig traditionell, fysisk 
och idrottsspecifik träning eller i samband 
med skada som leder till att traditionell 
träning är begränsad eller omöjliggörs. Vi 
vill understryka att mer forskning behövs 
för att bland annat undersöka långtidsef-
fekter och transfererings effekter av så 
kallad synkroniserad timingträning, samt 
på fler idrottsutövare och inom olika 
idrotter.

Forskningsresultaten har genom-
förts med stöd från Centrum för 
idrottsforskning, till vilka förfat-
tarna riktar speciellt tack.

Kontakt
marius.sommer@psy.umu.se
louise.ronnqvist@psy.umu.se


