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Abstrakt 
Introduktion: Curling är en precisionsidrott där en match pågår i cirka två och en 

halv timme. Sopningen är den del som ställer de högsta fysiska kraven och en 

spelare kan sopa upp till 60 stenar per match. Muskeltrötthet är vanligt och de 

fysiska faktorerna är viktiga för att bibehålla sopningsprestationen. Syftet med 

denna studie var att undersöka de fysiska och fysiologiska variabler som bäst 

förutsäger sopningsprestation i curling. Metod: Nio elitsatsande curlingspelare 

utförde fysiska och fysiologiska tester utifrån Svenska curlingförbundets fysprofil 

under två dagar. Den tredje dagen utfördes maximala sopningstester för att mäta 

deltagarnas tryck och frekvens på sopningen. Resultat: Regressionsmodellen för 

soptrycksprestationen gav r
2
=0.854 (p<0.05) med de oberoende variablerna 

Wingate armcykeltest fatigue index (WANTa_FI)  och handgripstest vänsterhand. 

För sopfrekvensprestation som den beroende variabeln, gav regressionsmodellen 

r
2
=0.922 (p<0.05) med Wingate bencykeltest peak power (WANTb_PP), 

handgripstest högerhand och benböj som de oberoende variablerna. Slutsats: 

Resultaten visar att soptrycksprestation bäst förutsägs med WANTa_FI och 

handgrip (vänster) och sopfrekvensprestation förutsägs bäst med WANTb_PP, 

handgrip (höger) och benböj. 

 

Nyckelord: frekvens, precisionssport, tryck, vinteridrott  

Abstract 
Introduction: Curling is a precision sport where a match lasts around 2.5 hours. 

In curling the physical requirements come from the sweeping and a curling player 

can sweep up to 60 stones per game. Muscle fatigue is common and physical 

factors are important for maintaining sweeping performance. Aim of the current 

study was to investigate the physical and physiological variables that best predict 

sweeping performance in curling. Method: Nine highly-trained curling players 

participated in the study. Over two days they performed the physical and 

physiological tests based on the Swedish Curling Association’s physical 

requirements. On the third day the participants completed maximal sweeping tests 

to obtain pressure and frequency data during sweeping. Results: The regression 

model for pressure gave r
2
=0.854 (p<0.05) with the independent variables 

Wingate arm cycling fatigue index (WANTa_FI) and hand grip strength test for 

the left hand. The regression model for the frequency gave r
2
=0.922 (p<0.05) with 

the independent variables Wingate anaerobic peak power, hand grip strength test 

for the right hand and squats. Conclusion: The results show that pressure is best 

predicted by WANTa_FI and hand grip strength (left hand) and the frequency is 

best predicted by WANTb_PP, hand grip (right hand) and squats. 

 

Key words: frequency, precision sport, pressure, winter sport  
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Introduktion 

Curling är en idrott som uppkom i Skottland på 1500-talet och kom till Sverige på 

1840-talet. De högst rankade länderna i världen efter säsongen 2014-2015 för män 

var Kanada, Sverige och Norge, och Kanada, Schweiz och Sverige för kvinnor 

(World Curling Federation, 2015). Varje år spelas Europamästerskap (EM) och 

Världsmästerskap (VM) och vart fjärde år spelas de Olympiska spelen (OS). Trots 

att curling är en idrott som funnits länge så finns i skrivande stund väldigt lite 

vetenskaplig forskning på vilka fysiologiska och psykologiska krav curling ställer 

på atleten. Under ett mästerskap spelas mellan 11-14 matcher, med en till två 

matcher per dag, där en match i normala fall tar cirka två och en halv timme 

(Bradley, 2009). En match innehåller 8-10 omgångar, och i slutet av varje omgång 

räknas poängen ihop för den aktuella omgången innan nästa omgång börjar. I ett 

curlinglag ingår fyra spelare, där alla spelare sätter två runda granitstenar (även 

kallade curlingstenar) var i varje omgång (Jensen & Schegalski, 2004). Samtidigt 

som en spelare sätter en sten är två lagmedlemmar sopare och den fjärde spelaren 

är lagkapten (skipper) som bestämmer taktiken. 

 

Curling är en precisionssport som ställer höga krav på mentala färdigheter. Ett 

starkt självförtroende och idrottarens kausala tänkande påverkar prestationen 

under ett idrottsutförande, ofta är det den mentala biten som avgör matcherna 

(Hasselborg, Norberg, Grahn & Lund, 2009; Allen & Dorobantu, 2005). En bra 

fysik ökar de mentala färdigheterna i och med ett ökat självförtroende, starkt 

kroppsspråk och ökade energinivåer som ger stort engagemang för individens 

träning (Hasselborg et al., 2009; Weinberg & Gould, 2010). Ett exempel på en 

annan precisionsidrott är golf, där atleterna utövar mycket fysisk träning på 

elitnivå. Bålstyrka och bålstabilitet, perifer styrka, flexibilitet och balans är de 

främsta fysiska faktorerna som ställs för att golfare ska prestera på elitnivå (Wells, 

Elmi, & Thomas, 2009). Golf är, som curling, en idrott som pågår under mer än 

två timmar, där tekniken och självförtroendet måste hålla hela vägen, och med en 

god fysisk förmåga orkar kroppen upprätthålla de faktorerna (Smith, 2010).  
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Curlingslajden är den del i spelet då spelaren sätter stenen. I curlingslajden krävs, 

precis som i golf, bålstabilitet, balans, spänst och benstyrka för att få en stabil 

curlingslajd och tillräckligt med fart på curlingstenen, men även sopningen ställer 

höga fysiska krav (Hasselborg et al., 2009; Behm, 2007). Enligt Hasselborg et al. 

(2009) är det anaerob träning och muskelstyrka i armar, axlar och bål som är de 

krav som ställs för en effektiv sopningsprestation. Sopningen är den del i curling 

som kan påverka idrottsföremålets bana efter att idrottaren släppt den, vilket gör 

sporten unik (Bradley, 2009). När curlingstenen sopas blir det en tunn vattenhinna 

mellan isen och stenen, som gör att stenen går längre och rakare (Marmo, Farrow, 

Buckingham, & Blackford, 2006). För att optimera detta krävs högt tryck och hög 

frekvens i sopningen. Curlingstenen sopas upp till 20 sekunder med maximalt 

tryck och frekvens, detta sker med cirka en minuts vila mellan varje sopning 

(Bradley, 2009). En spelare kan sopa upp till sex stenar per omgång, vilket blir 

upp till 60 stenar under en match som kan resultera i muskeltrötthet hos soparen 

(Behm, 2007). 

 

Curling jämförs ibland med skidskytte på grund av att båda idrotter först 

innehåller en pulshöjande del med ett efterföljande precisionsmoment där 

utövaren snabbt måste sänka pulsen. Skidskytte har högintensiva intervaller i 6-11 

minuter beroende på distans, och 1-2 minuters återhämtning under skjutmomentet 

(Bletsou, Gerodimos, & Pollatou, 2006). Beroende på loppets distans och terräng 

krävs både aerob och anaerob kapacitet hos skidåkaren (Sandbakk & Holmberg, 

2014). Curling har högintensiva intervaller, som kan upprepas upp till fyra gånger 

i rad, i 10-20 sekunder under sopningen med minst 50-120 sekunders vila när det 

är motståndarnas eller en lagkamrats tur att sätta stenen och under precisionsdelen 

när curlingspelaren sätter sin sten (Hasselborg et al., 2009). Sopningsintervallen 

kan upprepas upp till fyra gånger innan ett precisionsmoment när det är de egna 

lagkamraternas tur att sätta stenen.  

 

Under en maximal sopning har studier visat att hjärtfrekvensen ligger runt 169-

175 slag/minut för en curlingspelare (Bradley, 2009). En studie på en skidåkares 

puls under ett två timmars skidlopp visade att skidåkaren låg på 70-90 % av 

pulsreserven (HRR) under 96.6 % av loppet, och en skidskytt har förmågan att 

snabbt sänka sin puls under skyttet (Formenti, Trecroci, Cavaggioni, Caumo & 
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Alberti, 2015; Augustín & Moravec, 2002). Vid första skottet kan skidskyttens 

puls ligga mellan 130-170 slag/minut och vid det femte och sista skottet kan en 

skidskytt vara nere på 110-140 slag/minut (Augustín & Moravec, 2002). Enligt 

Grebot, Groslambert, Pernin, Burtheret & Rouillon (2003) har tidigare studier 

visat att skjutprocenten för en skidskytt försämras efter skidåkning i jämförelse 

med att skjuta under vila, men Grebot et al. (2003) visade att det är idrottarens 

selektiva minne som påverkas av ökad puls och att det är de psykologiska 

faktorerna som bidrar till minskad skjutprocent. Med en god fysik minskar 

spänning och stress i kroppen, som är viktigt att kunna hantera i precisionssporter 

(Weinberg & Gould, 2010). En curlingspelare behöver fysiska och fysiologiska 

färdigheter för att orka hålla fokus en hel turnering och för att prestera under 

precisionsmomentet. 

 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilka fysiska och fysiologiska 

variabler som förutsäger sopningsprestationen i curling. I avsaknad av tidigare 

forskning som undersöker de fysiska och fysiologiska faktorer som är förknippade 

med sopningsprestation hänvisas till tidigare resultat som visar att skidåkare och 

curlingspelare behöver anaerob förmåga och överkoppsstyrka och kan ge viss 

insikt i resultatet av den aktuella studien (Sandbakk & Holmberg, 2014; 

Hasselborg et al., 2009). Baserat på detta, var hypotesen att armcykling, bänkpress 

och chins bäst skulle förutsäga sopningsprestationen. 

Metod 

Försökspersoner: 

I studien deltog nio elitsatsande curlingspelare, 17-23 år, varav fyra kvinnor 

(167,5 ± 9,5 cm, 63,6 ± 7,3 kg) och fem män (184,8 ± 4,5 cm, 70,9 kg ± 9,1 kg). 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att spela i elitserien för damer och i 

elitserien eller i division ett för herrar. Detta på grund av att det är färre divisioner 

i damklassen (två divisioner) än i herrklassen (sex divisioner). Alla deltagares mål 

var att spela på elitnivå. Innan deltagandet informerades försökspersonerna 

muntligt och via ett informationsblad. Ett samtyckesformulär delades ut och för 

deltagare under 18 år skrev målsman under formuläret. Deltagarna blev 
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informerade om att testerna var frivilliga och att de fick avbryta studien när som 

helst utan att ange orsak. 

 

Procedur: 

Testerna var uppdelade på tre testtillfällen och utfördes tre dagar i rad. Under dag 

ett och två utfördes fysiska tester utifrån Svenska Curlingförbundets och Sveriges 

Olympiska Kommittés (SOK:s) fysprofil. Dag ett inkluderade fem tester: Wingate 

anaerob bencykeltest (WANTb), ett isometriskt handgriptest, bänkpress, chins och 

dips. Dag två inkluderade fyra tester: Wingate anaerob armcykeltest (WANTa), 

countermovement jump med armsving (CMJa), benböj och brutalbänk. Tredje 

dagen utfördes maximala sopningar i en curlinghall. 

 

Dag 1 uppvärmning: Försökspersonerna inledde första testdagen med invägning 

och mätning av kroppslängden, sedan utfördes fem minuters uppvärmning på en 

cykelergometer (Monark Ergomedic 894E) med tre stycken fem sekunders 

sprinter efter två, tre och fyra minuter. 

Wingate anaerob bentest: Två minuter efter uppvärmningen utfördes ett 30 

sekunders WANTb, på samma ergometer. Motståndet (7.5 % av kroppsvikten) 

lades på när försökspersonen trampade i en fart med 60 varv per minut (RPM). 

Peak Power (PP) och Fatigue Index (FI) var de värden som samlades in. 

Handgriptest: Fem minuter efter WANTb utförde försökspersonen handgriptestet 

med hjälp av en handgripsdynanometer, som beskrivs av Haff & Dumke (2012). 

Testet upprepades tre gånger per arm och det högsta värdet användes för analys.  

Bänkpress: Försökspersonerna värmde upp med 10 repetitioner med en 20-kg 

skivstång 10 minuter efter föregående test innan ett estimerat repetitionsmaximum 

(RM) utfördes i tre steg, enligt LeSeur, McCormick, Mayhew, Wasserstein & 

Arnold (1997).  De tre stegen gick ut på att utföra så många repetitioner som 

möjligt med olika vikter och följande ekvation användes för att beräkna 1 RM:  

1 RM = (100 x vikt i kg) / (48.8 + (53.8   EXP(-0.075 *antal repetitioner))) 

Chins: Test nummer fyra var maximalt antal chins med pronerat grepp och 

armarna brett isär så att armbågsvinkel blev 90°. Instruktionen innan testet var 

även att hakan bedömdes vara över stången i den koncentriska fasen för en giltig 

chinsrepetition och att armarna var raka i slutet på den excentriska fasen. 
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Dips: Fem minuter vila efter chins genomfördes maximalt antal dips där en giltig 

dips var med armbågsvinkeln i 90° i den koncentriska fasen och avslutade med 

raka armar i den excentriska fasen. 

 

Dag 2 uppvärmning: Uppvärmningen utfördes likadant som dag ett, men för 

armcykling på en cykelergometer (Monark Ergomedic 894E) som var uppställd på 

ett höj- och sänkbart bord med handpedaler.  

Wingate anaerob armcykeltest: Försökspersonen vilade i två minuter efter 

uppvärmningen innan ett 30 sekunders WANTa utfördes, PP och FI var de värden 

som samlades in vid testet. Motståndet (kg) på cykeln lades på när 

försökspersonen nådde 60 RPM och räknades enligt Dotan & Bar-Or (1983): 

Kvinnor: (28.75  kroppsvikt) / 1000 = kg 

Män: (35.90  kroppsvikt) / 1000 = kg 

Countermovement jump: CMJa utfördes tre gånger med hjälp av MuscleLab och 

ljusmatta där det högsta hoppet användes för analys (Haff & Dumke, 2012). 

Instruktionen var att ta sats, hjälpa till med armarna och hoppa och landa med 

raka ben. 

Benböj: Försökspersonerna värmde upp med 10 repetitioner med en 20-kg 

skivstång och testet var ett estimerat RM som utfördes i tre steg med fem minuters 

vila mellan varje steg (LeSeur et al., 1997). Samma metod och ekvation användes 

för uträkning av 1 RM som för bänkpress. Försökspersonerna stod med hälarna på 

1-cm höga vikter och i nedåtgående fas krävdes att låren var parallella med golvet, 

knä över tå och stången i frontalgrepp.  

Brutalbänk: Maximalt antal repetitioner i brutalbänk utfördes där 

försökspersonerna blev instruerade att hålla i ett 12.5-cm långt band bakom 

nacken och nudda knäna med armbågarna vid uppgången för en giltig repetition.  

 

Dag 3: Tre stycken maximala sopningar genomfördes med en curlingsop kallad 

”Balance Plus Broom-mate” (Eugen Innovation AB) framför en curlingsten i 15 

sekunder på banans högra sida, med två minuters vila mellan varje maxsopning 

(Hasselborg et al., 2009). Tiden klockades med hjälp av en split-timer 

(Rockwatcher). Balance Plus Broom-mate mäter soparens tryck och frekvens mot 

isen. Instruktionen var att sopa med maximalt tryck och frekvens hela vägen, med 

eller utan greppsula (utifrån hur spelaren gör i matchsituation), på den sida stenen 
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soparen var mest van vid. Soptrycket och sopfrekvensen samlades vid varje 

soprörelse bort från kroppen och det var den tredje maximala sopningen som 

analyserades (Broom Mate 1.2). Prestationen i soptryck (kg) och sopfrekvens (Hz) 

beräknades på 10 sekunders maximal sopning (sekund 3-13) för borträkning av 

accelerationsfasen och de sista avtagande sekunderna. 

 

Databehandling:  

The Statistical Package for the Social Sciences 14.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, 

USA) användes till de statistiska analyserna. All data beräknades med medelvärde 

± standardavvikelse (SD) och signifikansnivån sattes till p<0.05. Shapiro-Wilk 

användes för att undersöka om resultatet var normalfördelat. Korrelationen 

undersöktes med Pearsons korrelation koefficient mellan soptrycksprestation 

respektive sopfrekvensprestation som var för sig var beroende variabler och de 

fysiska och fysiologiska testerna som oberoende variabler. Detta användes till en 

stegvis multipel linjär regressionsanalys (MLR) för att undersöka vilka fysiska 

och fysiologiska kvalitéer som bäst förutsäger sopningsprestation.  
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Resultat 

 
Medelvärdet på soptrycksprestationen var 33.4 ± 11.1 kg och 

sopfrekvensprestationens medelvärde var 3.9 ± 0.4 Hz. Soptrycksprestationen 

hade en signifikant negativ korrelation med WANTa_FI (r = -0.80, p < 0.05) och 

sopfrekvensprestationen hade signifikanta positiva korrelationer med WANTb_PP 

(r = 0.77, p < 0.05) och 1 RM bänkpress (r = 0.72, p < 0.05) medan de andra 

variablerna inte var signifikanta (Tabell 1; Figur 1). 

 

Tabell 1. Soptryckets och sopfrekvensens korrelation med de fysiska och 

fysiologiska testerna (medelvärde ± SD).  

Test Medelvärde Soptryck (r-värde) Sopfrekvens (r-värde) 

Bänkpress (kg) 50 ± 16 0.41 0.72* 

Handgrip Vänster (kg) 37 ± 9 0.49 0.60 

Handgrip Höger (kg) 38 ± 10 0.55 0.44 

CMJa (cm) 38 ± 10 0.49 0.34 

Brutalbänk (antal) 11 ± 7 0.23 0.41 

Dips (antal) 5 ± 6 0.31 0.52 

Chins (antal) 4 ± 5 0.44 0.45 

Wingate ben 

Peak Power (watt) 

640 ± 143 0.56 0.77* 

Wingate ben 

Fatigue Index (%) 

48 ± 7 -0.08 0.46 

Wingate arm 

Peak Power (watt) 

516 ± 112 -0.07 0.49 

Wingate arm 

Fatigue Index (%) 

41 ± 11 -0.80** -0.12 

Benböj (kg) 73 ± 27 -0.10 0.50 

*p<0.05, **p<0.01 
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Figur 1. Korrelationen mellan Wingate armcykeltest - Fatigue Index (WANTa_FI) 

och soptryck (a) och med sopfrekvens (b), mellan Wingate bencykeltest - Peak 

Power (WANTb_PP) och soptryck (c) och med sopfrekvens (d) och även 

bänkpresskorrelationen med soptryck (e) och sopfrekvens (f). 

 

Den stegvisa MLR-analysen för soptrycksprestation gav r
2
 = 0.854 (85.4 %, p < 

0.05) med WANTa_FI och handgripstest vänsterhand (vä) som oberoende 

variabler, där WANTa_FI kunde förklaras med 57.1 % och handgrip (vä) med 

28.3 %. Det gav ekvationen: 

 

Soptrycksprestation = 38.7 – 0,635  WANTa_FI + 0.589  Handgrip (vä) 
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Den stegvisa MLR-analysen för sopfrekvensprestation gav r
2
 = 0.922 (92.2 %, p < 

0.05) med WANTb_PP, handgripstest högerhand (hö) och benböj som oberoende 

variabler, där WANTb_PP kunde förklaras med 59.6 %, handgrip (hö) med 20.6 

% och benböj med 11.9 %. Detta gav ekvationen: 

 

Sopfrekvensprestation = 2.53 + 0.004  WANTb_PP – 0.042  Handgrip(hö) + 

0.005  Benböj 

Diskussion 

Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilka fysiska och fysiologiska 

variabler som bäst förutsäger sopningsprestation i curling. Hypotesen var att den 

totala sopningsprestationen kunde förutsägas med bänkpress, armcykling 

(WANTa) och chins vilket till viss del stämde med resultatet.  Resultatet visade 

att soptrycksprestationen var signifikant negativt korrelerat med WANTa_FI, och 

kan förklaras med 85.4 % precision med hjälp av WANTa_FI och handgripstest 

för vänsterhand. Resultatet visade även att sopfrekvensprestationen var signifikant 

och korrelerat med WANTb_PP och med bänkpress, och kan förutsägas med 92.2 

% av WANTb_PP, handgripstest för höger hand och benböj, vilket är med väldigt 

hög precision. 

 

I Svenska Curlingförbundets och SOK:s fysprofil för curling ingår bänkpress som 

ett av momenten som anses vara en viktig del i sopningsprestationen. Bänkpress 

är inte med i ekvationen för att förutsäga sopningsprestationen, men den 

korrelerade med sopfrekvensen. Det intressanta var att WANTb_PP och benböj 

ingår i regressionsmodellen med 92.2 % precision för sopfrekvensprestation 

tillsammans med handgrip (hö), detta kan bero på soptekniken hos deltagarna. 

Beroende på hur djupt en curlingspelare sopar och vilken vinkel spelaren har på 

sopen används olika muskelgrupper. Spelare med lite tryck på sopen kan få 

muskeltrötthet i quadriceps istället för i de övre extremiteterna på grund av en 

annan sopteknik (Bradley, 2009; Behm, 2007). Även i andra idrotter, som till 

exempel skidåkning ändras tekniken utifrån olika förutsättningar atleten ställs 

inför, så det är svårt att specifikt komma fram till vad som bäst förutsäger 

prestationen då soptekniken är olika hos alla individuella atleter (Zoppirolli, 
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Holmberg, Pellegrini, Quaglia, Bortolan, & Schena, 2013). Tekniken förändras 

om en curlingspelare använder greppsula eller inte under sopningen. I den aktuella 

studien sopade alla deltagare utan greppsula, det var deras eget val utifrån vad de 

gör i matchsituation. Detta kan innebära att WANTb_PP och benböj är faktorer 

som påverkar sopfrekvensprestationen för sopare utan greppsula men att det kan 

vara annorlunda för sopare med greppsula. I skrivande stund finns inga 

vetenskapliga studier om greppsulans effekt på sopningsprestationen. I den 

aktuella studien sopade åtta av nio deltagare på vänster sida av stenen. Detta 

innebär att de som sopar på stenens vänstra sida har ett annat grepp på sopen än 

spelare som sopar på höger sida av stenen. I och med det borde handgripstester 

genomföras på båda händer, alternativt på den dominanta respektive 

ickedominanta handen, för att med större precision förstärka 

soptrycksprestationen då greppositionen är olika beroende på vilken sida spelaren 

sopar på. 

 

WANTa ingick i hypotesen. Det var dock FI som var med i regressionsmodellen 

för soptrycksprestation. Detta kan bero på att i databehandlingen upptäcktes ett 

potentiellt fel hos en manlig deltagare på WANTa-testet. Deltagaren presterade 

bäst på alla överkroppstester men verkar ha underpresterat på WANTa då PP var 

lägre än de resterande deltagarnas resultat. Detta kan ge stor påverkan på det 

slutliga resultatet i den aktuella studien (Figur 1). Deltagarens PP var 389 watt och 

medelvärdet för alla deltagare var 516 watt, vilket även gav ett väldigt lågt FI hos 

den manliga deltagaren (23.8%, medelvärde 41.4±11.4%). Det går inte med 

säkerhet att säga att testet var misslyckat av försökspersonen, därför behölls 

deltagarens WANTa-resultat i analysen. 

 

Vid tester av WANTb_PP och WANTa_FI bör även WANTb_FI och 

WANTa_PP analyseras då peak power och fatigue index påverkas av varandra. Är 

peak power och fatigue index högt kan det innebära att individen har en högre 

anaerobförmåga men att prestationen sjunker snabbt. Det optimala är att 

sopningsprestationen är så stabil och jämn som möjligt under en hel match. 

Wingate-testerna, ben respektive arm, är två tester som inte ingår i curlingens 

fysprofil. Där ingår Coopers aeroba test utöver styrketesterna, och inget anaerobt 

test. Coopers test användes inte i den aktuella studien då det inte ansågs vara 
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relevant för en curlingspelares prestation i tryck och frekvens under sopningen. En 

anledning till att Coopers test finns med i SOK:s fysprofil är för att aerob träning, 

i form av distans och intervaller, används i curling för att får en snabbare 

återhämtning mellan de maximala sopningarna under en match (Hasselborg et al., 

2009; Behm, 2007). 

 

I den aktuella studien utfördes estimerade RM-tester för bänkpress och benböj. 

Även om deltagarna är vana att utföra övningarna så var det några som inte utfört 

så många maxtester tidigare. Med ett estimerat RM minskades risken för 

muskeltrötthet om deltagarna utfört för många repetitioner innan de utförde sin 

maxrepetition. 

 

Begränsningar med den aktuella studien var få försökspersoner. Endast nio 

försökspersoner genomförde deltagandet av tretton anmälda på grund av skador 

och sjukdom under perioden för genomförande av testerna. För att minimera 

risken med försökspersoner som inte når sitt max bör en familjisering har utförts. 

Det ingick inte i den aktuella studien på grund av att deltagarna utför dessa 

styrkeövningar kontinuerligt i sin elitsatsning och det var svårt att boka upp 

testdagar med deltagarna under curlingsäsongen vilket gjorde att det inte fanns tid 

att göra en familjisering på Wingate-testerna. Ingen familjisering utfördes på 

soptesterna för att deltagarna sopar kontinuerligt i både träning och tävling. Sopen 

som användes vid testerna (Balance plus broom-mate) ser likadan ut som den sop 

deltagarna använder på träning och tävling, med enda skillnaden att den mäter 

tryck och frekvens. Ytterligare en begränsning är att deltagarnas uppvärmning 

inför WANT endast var fem minuter inklusive tre stycken fem sekunder sprinter. 

Detta är väldigt kort tid för uppvärmning, speciellt för benen som har större 

muskelgrupper än armarna. Den korta uppvärmningen berodde på, som tidigare 

nämnts, att deltagarna hade lite tid på sig att utföra testerna. 

 

Analyserna på handgripstesterna för vänster och höger hand borde ha analyserats 

som dominant och ickedominant hand på grund av att detta kan påverka resultatet 

då greppositionen på sopen i den aktuella studien var olika beroende på vilken 

sida deltagaren sopade på.  
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I studien av Bradley (2009) beskrevs att en curlingspelares hjärtfrekvens ligger 

runt 170-175 slag per minut under en maxsopning. I den aktuella studien borde 

deltagarna haft pulsband under maxsopningarna för att få ytterligare en kontroll 

på att de utförde en maxsopning. Pulsen mättes inte i den aktuella studien då det 

inte ansågs påverka tryck och frekvens i sopningen när testerna utfördes. 

 

Den tredje maximala sopningen analyserades på grund av ofullständiga resultat 

från några deltagare vid den första och andra sopningen, men även för att 

deltagarna utförde soptestet med ett jämnt tryck och jämn frekvens. 

Soptrycksprestationens medelvärde påverkas av detta då samtliga deltagare 

försämrade sitt soptryck markant från första till tredje sopningen, medan 

sopfrekvensprestationens medelvärde inte förändrades från första till det tredje 

soptestet. Utifrån resultatets analys om att soptrycket minskade från första till 

tredje sopningen rekommenderas vidare forskning. Detta på grund av att 

deltagarna sopar upp till 60 stenar per match och ur prestationssynkpunkt bör inte 

trycket sjunka redan efter tre sopningar (Behm, 2007). Sopteknikens relation med 

fysiska och fysiologiska faktorer påverkar tryck och frekvens och mer forskning 

behövs på elitspelare för att få en större bredd, och för att se fysiska och 

fysiologiska skillnader i sopningsprestationen om en curlingspelare använder 

greppsula eller inte under sopningen. 

Slutsats  

Utifrån denna studie rekommenderas att utföra Wingate armcykeltest och titta på 

Fatigue Index och även handgripstest (vänster hand) för att förutsäga 

curlingspelares soptrycksprestation. För att förutsäga sopfrekvensprestationen 

rekommenderas att utföra ett Wingate bencykeltest och titta på Peak Power, 

handgripstest (höger hand) och benböj.  
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