
EXAMENSARBETE

Sambandet mellan ”A nine test screening
battery for athletes” och hopphöjd,

sprinthastighet och speltid hos
basketspelare i svenska ungdomslandslag

Anton Nordström
2015

Filosofie magisterexamen
Sjukgymnastik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap



LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för hälsovetenskap 

Magisterarbete	  i	  fysioterapi	  15	  hp 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sambandet	  mellan	  ”A	  nine	  test	  screening	  battery	  for	  athletes”	  och	  
hopphöjd,	  sprinthastighet	  och	  speltid	  hos	  basketspelare	  i	  svenska	  

ungdomslandslag.	  
	  

	  
The	  relationship	  between	  "A	  nine	  test	  screening	  battery	  for	  
Athletes	  "	  and	  jump	  height,	  sprint	  speed	  and	  playing	  time	  for	  
basketball	  players	  in	  the	  Swedish	  youth	  national	  teams.	  

	  
	  
Författare:	  Anton	  Nordström	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 
	  
Vårterminen	  2015	  
Handledare:	  Agneta	  Larsson	  universitetslektor	  	  
Examinator:	  Irene	  Vikman	  universitetslektor	  	  
 



	  
Nordström, Anton 

Sambandet mellan ”A nine test screening battery for athletes” och hopphöjd, sprinthastighet 
och speltid hos basketspelare i svenska ungdomslandslag. 

The relationship between "A nine test screening battery for Athletes " and jump height, sprint 
speed and playing time for basketball players in the Swedish youth national teams. 

Examensarbete i fysioterapi, 15 hp, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap, VT 2015 

	  

Sammanfattning	  
 
Syftet med denna studie var att beskriva sambandet mellan A nine test screening battery for 
athletes (NTSB) och prestationsparametrar för basketspelare i de svenska ungdomslandslagen. 
 
Studiedesignen var en tvärsnittsstudie där data från Svenska basketbollförbundets årligen 
utförda tester av kvinnliga och manliga ungdomslandslagsspelare i åldrarna 15-20 år 
analyserades. Totalt ingick 96 personer, varav 53 var kvinnor och 43 var män. Av dessa 96 
personer deltog 49 vid europeiska mästerskapen (EM).  
 
Resultat Korrelationsberäkningar genomfördes mellan summascore på NTSB, NTSB:s 
enskilda tester och 10-20-30 m sprint, counter movement jump med armsving (CMJ(a) samt 
speltid vid EM. Total poäng på NTSB har i denna studie ett lågt samband mot 
prestationsparametrar. För kvinnor fanns en moderat korrelation mellan knäböj på ett ben och 
10 m sprint (r= -0,37) 20 m sprint (r= -0,43) 30 m sprint (r = -0,48) samt CMJ(a) (r=0,58). För 
kvinnor fanns även ett moderat samband mellan armhävning och 20 m sprint (r= -0,39), 30 m 
sprint (r= -0,42) samt CMJ(a) (r= 0,39). Beräkningarna gjordes på kvinnor och män var för 
sig.  
 
Studiens slutsats var att NTSB har en låg korrelation med prestationsparametrar för basket 
vilket stärker tidigare studier som genomförts på Functional Movement Screen (FMS). 
 
Keywords: basket, explosivitet, prestation, rörelseanalys. 
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Abstract	  
	  
The objective of this study was to describe the relationship between A nine test screening 
battery for Athletes (NTSB) and performance parameters of basketball players in the Swedish 
youth national teams. The study design was a cross sectional study in which data from the 
Swedish Basketball Association's annual tests performed by female and male players from the 
Swedish youth national teams in the age of 15-20 years were analyzed. A total of 96 persons 
were included in the study, of whom 53 were women and 43 were men. Of these 96 persons 
49 were playing in the European championship (EM). Correlation calculations were 
performed between total scores of the NTSB, NTSB's individual tests and 10-20-30 m sprint, 
Counter movement jump with arm swing (CMJ (a)) and time played at EM. Calculations were 
done for females and males respectively. The main result of this study was that for the total 
score on the NTSB there was a low correlation to all performance parameters for both female 
and male groups. For the female players there was a moderate correlation between one legged 
squat and 10 m sprint (r = -0.37), 20 m sprint (r = -0.43), 30 m sprint (r = -0.48) and CMJ(a) 
(r = 0.58). For female players, there was also a moderate correlation between the pushup test 
and 20 m sprint (r = -0.39), 30 m sprint (r = -0.42) and CMJ (a) (r = 0.39).  
The conclusion of this study was that NTSB has a low correlation to performance parameters 
of basketball which supports research that has been carried out on the Functional Movement 
Screen (FMS) 
Keywords: basketball, functional movement screen, performance, power. 
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Basket är en komplex idrott där spelarnas fysiska kapacitet (muskulär- och kardiovaskulär) 

anses vara en faktor som bidrar till individens prestationsförmåga (Ostojic 2006, McInnes 

1995). Spelet är intervall betonat och upprepade sprinter, hopp och snabba 

riktningsförändringar är vanligt förekommande. Detta  ställer krav på spelarnas förmåga att 

utveckla hög kraft över tid, men även kunna utveckla maximal kraft på kortast möjliga tid. 

Förmåga att utveckla hög kraft på kort tid benämns som power (power= kraft x hastighet) 

(Ben Abdelkrim 2007, McInnes 1995), vilket visat sig relatera till hög prestationsförmåga hos 

basketspelare och andra intervall betonade lagidrotter ( Lockie, 2012, Delaxtrat, 2008) 

Hopphöjd och sprinthastighet kan därför ses som indirekta mått på power. Det finns ett flertal 

fysiologiska egenskaper som anses bidra till power, så som antropometri, muskelstyrka, 

ledrörlighet och resulterande rörelseteknik (Sheppard, 2006). Rörelsetekniken kan således ses 

som ett indirekt mått på prestationsförmåga vilket skulle kunna mätas med hjälp av 

funktionella rörelser (Gamble, 2013) som ställer krav på styrka, rörlighet och koordination.         

 

Flertalet författare har föreslagit att ett screeningdokument som utvärderar parametrarna 

styrka, rörlighet, stabilitet och neuromuskulär kontroll kan vara en prediktor för skadeincidens 

(Wiliams, 2001; Söderman, 2001; Arnason, 2004; Hägglund, 2006; Zasuk, 2008) och 

prestationsförmåga (Cook, 2004; Minick, 2010). Utifrån en screening av ovanstående 

parametrar är det enligt Kiesel et al (2009) möjligt att med hjälp av efterföljande intervention 

förbättra rörelsemönster/score på screening vid re-test och ett dåligt resultat kan således 

förbättras med en riktad intervention.  

 

A nine test screening battery for athletes (NTSB) (Frohm, 2011) är en uppdaterad upplaga av 

Functional movement screen (FMS) (Cook, 2006) som är betydligt mer utvärderad . FMS 

hypotiseras ha ett samband med prestationsförmåga då testet ställer krav på relativ styrka, 

koordination, dynamisk stabilitet och rörlighet (Cook, 2006; Kiesel, 2010) och dessa 

kapaciteter anses också viktiga för idrottsspecifika rörelser så som sprinter, 

riktningsförändringar, hopp och landningar (Cronin, 2005; Lockie, 2011; Sheppard, 2006). 

Därav kan det teoretiskt sett finnas ett samband mellan poäng i FMS och idrottsspecifika 

faktorer relaterade till prestation. De studier som genomförts visar dock på ett lågt samband 

mellan FMS och andra prestationsparametrar men uppvisar måttligt stark evidens för 

skadeincidens enligt en review av Kraus et al (2014).   

 



NTSB innehåller 9 övningar som Frohm et al (2012) menar kan utvärdera styrka, rörlighet 

och neuromuskulär kontroll. Testprotokollet består av djup knäböj, knäböj på ett ben, 

utfallssteg, aktiv höftflexion med rakt ben i ryggliggande, raka benlyft i ryggliggande, 

armhävning, diagonallyft i fyrfotastående, sittande rotationstest, och skulderrörlighet. 

Samtliga tester graderas 0-3 poäng utifrån standardiserade kriterier. Tre poäng står enligt 

författarna för att övningen utförs optimalt, 2 poäng står för att övningen utförs med viss 

kompensation, 1 poäng står för att övningen utförs med stor kompensation och 0 poäng står 

för att övningen utförs med smärta. En summascore (0-27 poäng) beräknas. NTSB 

reliabilitetstestades av Frohm et al (2012) och visade på god inter- och 

intrabedömmarreliabilitet om diagonallyft i fyrfotastående exkluderades. Testet har ännu inte 

validerats för dess förmåga att förutse skador eller prestation. Då rörelsekvalitet hypotetiskt 

anses medföra förbättrad prestation och ett förbättrat rörelsemönster finns det intresse för att 

undersöka om NTSB korrelerar med faktorer relaterade till prestationen för basket (t.ex. 

hopphöjd, sprinthastighet och spelade minuter vid match).  

 

Kraven från lagidrott är mångfacetterade och det är därför svårt att genomföra lämpliga 

vetenskapliga studier som jämför realistiska förhållanden på ett standardiserat sätt (Mujika 

2007). Det finns dock sedan tidigare dokumenterat att maximal sprinthastighet korrelerar med 

spelarnas landslagsnivå för 15-åriga basketspelare där första- och andralaget har signifikant 

högre sprinthastighet i jämförelse med tredjelaget (Erčulj, 2010). Enligt Hoffman et al (1996) 

finns ett samband mellan hopphöjd och antalet spelade minuter för collegespelare i division 1 

och Delaxtrat (2008) menar att power är en av de viktigaste fysiologiska delkapaciteterna. 

Power kan mätas på flera olika sätt, exempelvid indirekt via sprinter och CMJ(a). Då 

löpningar i basket ofta pågår i 1,7 - 2,1 sekunder, vilket innebär ca 10 meters löpsträcka 

(McInnes et al 1995, Abdelkrim et al 2007), kan 10 m sprint anses som ett bra test. 20-30 m 

sprint har enligt Hoar et al (2000) inte samma samband till speltid i basket eftersom så långa 

löpsträckor sällan förekommer och hastighet verkar inte vara lika viktigt som acceleration. 

Enligt McGill (2012) har speltid, returer och blocks ett moderat samband med power och 

sprinthastighet har en moderat korrelation till speltid och poäng samt ett starkt samband med 

assists och steals. Gray Cook hävdar i sin bok Movement (Cook, 2013) att det är viktigt att 

uppnå en hög score på FMS och dess enskilda tester då fysträning i annat fall kommer att 

förstärka individens kompensatoriska mönster vilket minskar individens idrottsliga 

utvecklingspotential och ökar dennes skaderisk. Frohm et al menar i sin bok 9+ 

screeningbatteri (2013) att det för skadeincidens och ur prestationssynpunkt är viktigt att 



aktivt arbeta med en styrd intervention för att förbättra sina svagheter i NTSB. Flertalet 

idrottare har en hög träningsvolym och svårt att öka sin träningstid vilket kräver att de mest 

tidseffektiva träningsmetoderna används (Karaus 2014). På denna grund finns det intresse att 

undersöka NTSB och dess samband med prestationsparametrar för att utreda om NTSB kan 

motiveras ur prestationssynpunkt.  

Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet är att beskriva sambandet mellan Nine test screening battery for athletes (NTSB) och 

faktorer relaterade till prestation för basketspelare i de svenska ungdomslandslagen.  

 

Frågeställningar	  
1) Vilket samband finns mellan NTSB och hopphöjd, sprinthastighet och speltid hos 

unga kvinnor?  

2) Vilket samband finns mellan NTSB och hopphöjd, sprinthastighet och speltid hos 

unga män? 

Material	  och	  metod	  

Forskningsdesign	  och	  data	  
Studiens forskningsdesign var retrospektiv tvärsnittsstudie. Insamlad data kom från Svenska 

Basketbollförbundets årligen utförda fysiska tester på kvinnliga och manliga spelare från U-

16, U-18 och U-20 landslagen i maj 2013 samt speltid vid FIBA europeiska mästerskapet 

(EM) juni/juli 2013. Testledarna var legitimerade fysioterapeuter och fysioterapistudenter 

som genomgått utbildning i att utföra samtliga tester.  

Deltagare	  
I studien ingick 53 kvinnliga och 43 manliga basketspelare från de Svenska 

ungdomslandslagen som deltog vid testerna och beskrivs i Tabell 1. Fördelningen i de olika 

ålderskategorierna var enligt följande: damer U-16 (n=18), damer U-18 (n=23), damer U-20 

(n=12), herrar U-16 (n=10), herrar U-18 (25), herrar U-20 (8) varav 49 deltog vid EM. 

Inklusionskriterier för insamlad data: deltagande vid testtillfälle. Exklusionskriterier: 

oförmåga att utföra testerna enligt testledares anvisningar, testscore 0 på något av de tester 

som ingår i NTSB då smärta alltid innebär 0 poäng oavsett rörelsekvalitet. På grund av 

exklusionskriteriet 0 poäng på något av testerna inom nine test screening battery exkluderades 

14 personer från analys.   



Procedur	  och	  tester	  
Testerna utfördes under två dagar vid en nationell landslagssamling 2-3/5 2013. Dag ett 

utfördes efter ca 10 minuter med rörelsespecifik uppvärmning tester i 1 repetition maximum 

(1RM) knäböj, frivändning och bänkpress, maximalt antal repetitioner chins, dips och 

brutalbänk, 10-20-30 m sprint, hopptester, 150 m shuttle run och coopertest. I denna studie 

analyserades endast data från counter movement jump med armsving (CMJa) och 10-20-30 m 

sprint. 

 

Sprinttester mättes med hjälp av IVAR-testsystem för korrekt tidtagning. Under 10 minuters 

tid fick testpersonerna tre försök varpå snabbaste tiderna registrerades. Testerna startade i en 

upprätt stillastående position och deltagarna fick själva välja när de ville påbörja sin sprint. 

 

Hopptester genomfördes därefter med IVAR-testsystem för mätning av hopphöjd. Varje 

försöksperson fick under 10 minuters tid tre försök på squat jump, counter movement jump 

och counter movement jump med armsving CMJ(a) där högsta hopphöjd registrerades. I 

denna studie användes data från CMJ(a). CMJ(a) började i en upprätt stående position med 

fötterna axelbrett isär, efter en kort excentrisk fas till ca en ¼ knäböj utförde deltagaren ett 

hopp rakt upp och landade med sträckta ben och vrister. Hopphöjden beräknades via tiden i 

luften enligt antagandet att kroppens tyngdpunkt var vid samma position vid avstamp och 

landning.  

 

Dag två utfördes NTSB enligt kriterier angivna av Frohm et al 2012 och innehöll 1) djup 

knäböj, 2) ett bens knäböj, 3) utfallssteg, 4) höftflexion, 5) armhävning, 6) sittande rotation. 

Svenska basketbollförbundets ansvariga för fystester valde att exkludera tre tester från  

screeningbatteriet. Diagonallyft exkluderades på grund av dess låga reliabilitet (Frohm 2012), 

funktionell axelrörlighet och raka benlyft i ryggliggande exkluderades på grund av att 

testledarna  uppskattade ett lågt teoretiska samband mellan prestation och skadeincidens i 

basket. Total summascore för detta testbatteri var 7-18 poäng där en högre poäng indikerar på 

ett bättre utförande.   

 

EM i basket avgjorde i månadsskiftet juni/juli 2013 och speltiden registrerades av 

tävlingssekretariatet. Speltid definieras som den tid en spelare befinner sig på planen under 

aktiv matchtid.  



Statistisk	  analys	  
För att beskriva sambandet mellan testscore på NTSB och speltid, sprinthastighet och 

hopphöjd utfördes korrelationsberäkningar enligt Spearmans korrelationsanlys (p <0,05). På 

grund av stora skillnader i testresultat mellan kvinnor och män genomfördes 

korrelationsberäkningar för män och kvinnor separat samt i gruppen som helhet. Alla 

statistiska beräkningar utfördes i SPSS. I denna studie tolkades korrelationssambanden enligt 

Taylor (1990) < 0,35 = låg/svag korrelation, 0,36- 0,67 = moderat korrelation,  

0,68 -0,9 = hög/stark korrelation 0.9-1 = mycket stark korrelation. En sambandsanalys kan ge 

ett resultat mellan -1 till 1 där -1 innebär ett negativt samband och 1, ett positivt samband, 0 

innebär att det inte föreligger något samband. Ett negativt samband (-1) uppstår när ett värde 

som är högt  medför att det andra värdet är lågt. Ett positivt samband innebär att ett värde som 

är högt medför att det andra värdet är högt (Taylor 1990). Ett exempel på en positiv 

korrelation i denna studie skull kunna vara att ett högt värde i ett bens knäböj medför en hög 

hopphöjd. Ett exempel på en negativ korrelation skulle kunna vara att ett högt värde på ett 

bens knäböj medför en kort tid på 10 m sprint.  

Etiska	  överväganden	  
Datamaterialet i denna studie erhölls av Svenska basketbollförbundets huvudansvarige 

fysioterapeut där samtliga tester ingick i ordinarie verksamhet. All data är avidentifierad 

vilket innebär att det inte är möjligt att identifiera någon enskild person i studien. Eftersom 

testerna ingick i ordinarie verksamhet innebar de inte någon extra tidsåtgång för deltagarna. 

Resultaten av studien kommer att redovisas oavsett om resultaten är positiva eller negativa.  

CMJ(a) counter movement jump med armsving, n: antal försökspersoner, SD: standardavvikelse *= p<0,05  

Tabell 1. Beskrivning av deltagare och testvärden.  
Testvärde Kvinnor Män 

Ålder, år 17,4 år SD 1,4 (n=53) 17,5 SD 1,2 (n=43) 

Längd, cm 178,1 SD 7,4 (n=53) 194,5 SD 8,8 (n=43) 

Vikt, kg 71,2 SD 8,1 (n=53) 86,3 SD 9,9 (n =43) 

10 m sprint (s) 1,85 SD 0,1(n=53) 1,74 SD 0,1 (n =39) 

20 m sprint (s) 3,26 SD 1,3 (n=53) 3,04 SD 0,2 (n =39) 

30 m sprint (s)  4,61 SD 0,2 (n=53) 4,27 SD 0,2 (n =39) 

CMJ(a) (cm) 37,16 SD 4,2 (n53) 48,3 SD 5,6 (n=39) 

Speltid (min) 18,4 SD 7,9 (n=29) 16,9 SD 6,1 (n =20) 

NTSB (poäng) 15,4 SD 2,4 (n=53) 14,9 SD 1,8 (n =43) 



Resultat	  
För båda grupperna fanns ett lågt samband (r <0,35) mellan NTSB och övriga faktorer som 

påverkar prestationen vilket visas i tabell 2 och figur 1.  

 

*= p<0,05, CMJ(a)= counter movement jump med armsving.  
 
 
 Kvinnor        Män 

 
Figur 1. Korrelation mellan totalpoäng på NTSB och CMJA(a) för kvinnor respektive män 

 

För kvinnor fanns moderat samband mellan knäböj på ett ben och 10 m sprint (r= -0,37), 20 m 

sprint (r= -0,43), 30 m sprint (r= -0,48) samt CMJ(a) (r= 0,58) För kvinnor fanns även ett 

moderat samband mellan armhävning och 20 m sprint (r= -0,39), 30 m sprint (r= -0,42) och 

CMJ(a) (r= 0,39). För övriga tester fanns en låg korrelation vilket redovisas i Tabell 3.  
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Tabell 2. Korrelationsanalys för total poäng på NTSB 
Spearmans 

korrelationskoefficient 

Kvinnor Män 

NTSB NTSB 

CMJ(a) (cm) 0,33* 0,08 

10 m sprint (s) -0,28* -0,35* 

20 m sprint (s) -0,32* -0,32* 

30 m sprint (s) -0,35* -0,33* 

Speltid (min) -0,02 -0,06 

	  



Tabell 3. *= P<0,05, **=P<0,001, AH= armhävning, AHF= aktiv höftflexion, CMJ(a)= counter 

movement jump med armsving, DK= djup knäböj, KEB= knäböj på ett ben, SR= sittande rotation.  

US= utfallssteg.  

 

För män fanns en moderat korrelation mellan armhävning och 10 m sprint (r= -0,39) samt en  

korrelation mellan knäböj på ett ben och speltid (r= -0,37) men denna var inte  

signifikant. För övriga tester fanns en låg korrelation vilket redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 4. *= P<0,05, **=P<0,001, AH= armhävning, AHF= aktiv höftflexion, CMJ(a)= counter 

movement jump med armsving, DK= djup knäböj, KEB= knäböj på ett ben, SR= sittande rotation.  

US= utfallssteg.  

 

 

Diskussion	  

Resultatdiskussion	  	  
Syftet med studien var att beskriva sambandet mellan NTSB och utvalda faktorer relaterade 

till prestation för basketspelare i de svenska ungdomslandslagen. Resultatet i denna studie 

visar på ett svagt samband mellan NTSB och hopphöjd, sprinthastighet och speltid för 

basketspelare vilket går i linje med resultatet i en litteraturstudie av Kraus (2014). Detta är 

Tabell 3. Korrelationsanalys av enskilda tester inom NTSB för kvinnor 
Spearmans 

korrelationskoefficient 

DK KEB US AHF AH SR 

      

10 m sprint (s) -0,27* -0,37** -0,04 -0,13 -0,35** -0,07 

20 m sprint (s) -0,27* -0,43** -0,04 -0,09 -0,39** -0,09 

30 m sprint (s) -0,27* -0,48** -0,07 -0,06 -0,42** -0,07 

CMJ(a) (cm) 0,28* 0,58** 0,07 0,02 0,39** -0,01 

Speltid (min) 0,10 0,06 0,10 0,02 0,25 -0,25 

Tabell 4. Korrelationsanalys av enskilda tester inom NTSB för män 

Spearmans 

korrelationskoefficient 

DK EBK US AHF AH SR 

      

10 m sprint (s) -0,25 -0,22 -0,06 -0,12 -0,39* 0,002 

20 m sprint (s) -0,23 -0,23 -0,04 -0,11 -0,35* 0,07 

30 m sprint (s) -0,24 -0,25 -0,04 -0,08 -0,35* 0,07 

CMJ(a) (cm) 0,15 0,17* -0,19 0,14 0,11 -0,28 

Speltid (min) 0,04 -0,37 0,31 0,13 0,34 -0,26 



den första studien som författaren har kännedom av som jämför NTSB och 

prestationsparametrar. Därför finns det heller inga normaldata att jämföra resultaten med.  På 

grund av att tre av testerna (raka benlyft i ryggliggande, diagonallyft i fyrfotastående och 

funktionell axelrörlighet) exkluderades i denna studie kan resultaten inte användas för att 

generalisera basketspelares testscore på NTSB. Dock är dess likheter med FMS stora och det 

kan antas att framtida studier inte kommer att påvisa några motsägande resultat. Kraus (2014) 

anser att sambandsanalyser mellan screeningbatterier, prestationsparametrar och skaderisk 

även bör analyseras utifrån screeningbatteriets enskilda tester var för sig då den totala 

poängen inte kan beskriva vilken del som är viktigast.  

 

I denna studie fanns signifikant moderat samband för den kvinnliga gruppen mellan knäböj på 

ett ben och CMJ(a) samt 10-20-30 m sprint medan det för män fanns ett lågt samband. Detta 

skulle kunna bero på kvinnors generellt lägre relativa styrka vilket gör knäböj på ett ben till 

ett styrketest för nedre extremitet i större utsträckning än för männen (Kenney & Costill, 

2012). Då absolut styrka har en stark korrelation till hopphöjd och sprinthastighet kan detta 

vara en förklaring till att sambanden mellan de olika parametrarna blev högre bland kvinnorna 

än männen. (Chauchi et al, 2009; Hori et al, 2008). För kvinnor fanns även ett moderat 

samband mellan armhävning och 20-30 m sprint samt CMJ(a). För män fanns det ett moderat 

samband som uppnådde signifikant nivå vilket var mellan armhävning och 10 m sprint. Den 

teoretiska kopplingen mellan hopphöjd och armhävning kan enligt författaren betraktats som 

låg. En förklaring till sambandet skulle kunna vara att testet armhävning står för generell 

styrka för kvinnor. Kvinnor har som bekant en signifikant lägre styrka än män, skillnader som 

är större i övre extremitet än i nedre extremitet (Kenney & Costill, 2012). Ett högt resultat i 

testet armhävning skulle således för kvinnorna kunna stå för generell styrka och därav ha en 

koppling till de powerrelaterade testerna. För män var armhävning det enda test som 

uppvisade ett moderat samband med prestation. Det uppvisade sambandet var dock på 

gränsen till att definieras som lågt (r = 0,39) vilket gör att man inte bör dra för stora slutsatser 

gällande dess koppling till basket relaterad prestation.    

 

En förklaring till de låga sambanden kan vara att testerna inte är specifika i förmågan att 

utveckla kraft vid sprinter och hopp. Enligt Kawamori (2004) är de fem primära faktorerna 

som påverkar power: motorenheternas avfyrningsfrekvens av aktionspotentialer, muskelns 

tvärsnittsarea, mängden rekryterade typ-II fibrer, synkronisering av muskelfibrer samt de 

motoriska enheternas aktiveringsmönster. Testerna inom NTSB ställer inte krav på dessa 



faktorer på grund av för låg belastning och rörelsehastighet (Kawamori 2004). Hypotesen att 

optimala rörelsemönster i de tester som ingår i NTSB ska spegla förmågan att utveckla kraft 

verkar inte stämma enligt denna studie. Troligen är de ovan nämnda faktorerna viktigare. En 

annan förklaring till de låga sambanden skulle kunna vara att träning av rörelser lägre ner i 

rörelsehierarkin (ex har gång lägre hierarki än löpning) inte har effekt på rörelser högre i 

rörelsehierarkin. Optimalt utförande i utfallssteg eller knäböj utan vikt bör enligt denna teori 

därför inte heller spegla prestationen då de ligger lägre ner i rörelsehierarkin. Enligt Willy et 

al. (2011) är förändringar i biomekanik uppgiftsspecifik och överföring från knäböj på ett ben 

till löpning är således låg.  

 

I denna studie ingick 96 försökspersoner, varav 49 deltog på EM. Dessa 49 tillhörde 

förstalaget och övriga spelare andralaget. I en studie av Erčulj (2010) fanns inga signifikanta 

skillnader mellan förstalaget och andralaget vad gäller fysiologisk kapacitet vilket även skulle 

kunna vara fallet i denna studie. Gruppen kan ha varit för homogen för att starka korrelationer 

ska kunna finnas.  

De flesta studier är utförda på unga vuxna (Kraus 2014) men Lloyd (2014) gjorde en 

sambandsanalys mellan FMS, mognadsgrad samt styrke- och Power tester på pojkar 11-16 år 

som påvisade ett samband mellan mognad, FMS-score och prestationsparametrar där pojkarna 

som kommit förbi tillväxtspurten presterade signifikant bättre i samtliga tester jämfört med 

pojkar med lägre mognadsgrad. I denna studie där samtliga deltagare var 16 år eller äldre och 

troligen hade passerat sin tillväxtspurt är det troligt att värdena inte skiljer sig åt mellan de 

olika åldersgrupperna. 

 

Tack vare det relativt stora antalet deltagare (n=96) som inkluderade hela populationen aktiva 

basketspelare i ungdomslandslagen i Sverige är sannolikheten låg för att resultatet för denna 

population kommer att motbevisas.   

	  

Metoddiskussion	  	  	  
Både NTSB och övriga faktorer för prestation bedömdes av fysioterapeuter och 

fysioterapeutstudenter med varierande erfarenhet av NTSB och FMS. För FMS ses en mycket 

god intra- och interbedömarreliabilitet oavsett antal år med användande av FMS (Minnick et 

al 2008) vilket troligen kan överföras till NTSB och därmed styrker reliabiliteten i denna 

studie.   

 



Vilka prestationsparametrar som korrelerar starkast med prestation i basket är inte klarlagt 

men power lyfts fram som en viktig egenskap (Delextrat 2008). Power kan mätas på flera 

olika sätt och i denna studie valdes 10-20-30 m sprint samt CMJ(a). Då löpningar i basket ofta 

pågår i 1,7 - 2,1 sekunder, vilket innebär ca 10 meters löpsträcka (McInnes et al 1995, 

Abdelkrim et al 2007), kan 10 m sprint anses som ett bra test. 20-30 m sprint har enligt Hoar 

et al (2000) inte samma samband till speltid i basket eftersom så långa löpsträckor sällan 

förekommer och hastighet verkar inte vara lika viktigt som acceleration. För ytterligare analys 

av löprelaterad prestationsförmåga för basketspelare bör upprepade sprinter och sprinter med 

riktningsförändringar användas (Delaxtrat et al, 2008). Mer basketspecifika tester som blocks, 

assists, poäng och steals kan med fördel inkluderas i en framtida studie för att utveckla 

analysen av NTSB:s basketspecifika samband.  

 

FMS har kritiserats för att dess tregradiga skala inte är tillräckligt sensitiv för att urskilja 

kompensatoriska rörelsemönster som kan påverka prestationen (Kraus 2014) vilken liknar den 

poängskala som används i NTSB (Frohm 2012). Av denna anledning presenterade Hickey et 

at (2010) ett annat poängsystem med en maximal summascore på 100 poäng där de olika 

testerna viktas för dess antagna relevans. Exempelvis kan 18 poäng utdelas för djup knäböj 

om övningen utförs korrekt medan maximal poäng för axelrörlighet endast ger 4 p per sida 

vid korrekt utförande. Denna typ av poängsättning ökade spridningen mellan deltagarna men 

försämrade reproducerbarheten av testet. Ett sådant poängsystem skulle dock kunna vara av 

intresse även för NTSB då flertalet kriterier faller under samma poäng. Exempelvis innehåller 

djup knäböj för att uppnå 3 poäng kriterierna: rak linje mellan fot, knä och höft, stå med 

fötterna parallellt, hålla hälarna mot underlaget, femur under parallellt med underlaget, 

armarna parallellt med öronen och en pinne i händerna på sträcka armar som hålls bakom 

tårna vilken var och en skulle kunna tilldelas 1 poäng. 

 

En styrka med denna studie är det relativt stora deltagarantalet. I denna studie ingick 96 

deltagare i jämförelse med 14 (McGill et al 2010) till 25 (McBride et al) deltagare. Antalet 

individer är viktigt för tolkning av r-värde vid korrelationsberäknignar (Taylor, 1990). Vid 

korrelationsstudier bör också hänsyn tas till kausalitet vilket inte kan antas föreligga per 

automatik i och med signifikanta och måttliga r-värden.  

 

14 personer exkluderades på grund av att de upplevde smärta vid något av testerna som ingick 

i NTSB. På grund av att smärta ger 0 poäng så får deltagarna i det moment där de anger 



smärta inte fått en bedömnigna av sin rörelsekvalitet och det passade därför inte in i studiens 

syfte. De personer som skattade smärta hade även tester som de inte upplevde smärta i och 

dessa testresultat hade kunnat användas för att beräkna samband mellan NTSB:s enskilda 

delar och faktorer som påverkar prestation. Samtliga tester valdes dock att exkluderas i denna 

studie. Fyra av deltagarna i denna studie (alla män) hade inga data på sprint och hopptester 

men på NTSB och speltid och inkluderades för att höja antalet individer som med registrerad 

speltid vid EM.     

  

NTSB:s andra potentiella funktion är att bedöma skaderisk för idrottare. Enligt Kraus et al 

(2014) fanns ett moderat samband mellan summascore på FMS och skadeincidens. En 

summascore på <14/21 (67 %) innebar en ökad skaderisk. Detta motsäger de 

riskfaktoranalyser som gjorts av Nilstad et al (2014) på damfotbollsspelare som inte påvisat 

några skillnader mellan förmåga att utföra funktionella rörelser och risk för knäskada. Något 

som skulle kunna förklaras av kinematik och kinetik i knäleden skiljde sig signifikant mellan 

landning vid nedhopp och löpning med riktningsförändring vilken är en av de vanligaste 

orsakerna till knäskada (Kristianslund, 2015). Enligt Van Mechelen (1992) skiljer sig 

skadepanoramat åt i olika idrotter vilket leder till att prevention bör riktas för att förebygga 

specifika riskfaktorer. En screening bör således inte kunna se likadan ut för samtliga idrotter. 

NTSB och FMS använder sig dock av en summascore till skillnad från övriga analyser vilket 

gör det intressant att utvärdera dess förmåga att förutse skador. Screening dokument används 

idag framförallt i ett skadeförebyggande perspektiv och dess koppling till prestation används 

ofta som en ytterligare motivator. Enligt denna studie krävs vidare forskning för att validera 

NTSB:s koppling till skaderisk och man kan inte använda det för att förutse prestation.  

Konklusion	  
NTSB:s totala summascore har utifrån denna studie låga samband med sprinthastighet, 

hopphöjd och speltid hos basketspelare. De samband som visade sig signifikanta uppvisade en 

låg korrelation. För damer ses en moderat korrelation mellan ett bens knäböj och armhävning 

mot hopphöjd samt sprinthastighet. NTSB kan därmed sägas ha en låg förmåga att identifiera 

specifika kompensatoriska rörelser som påverkar prestationsparametrar för basket men mer 

forskning krävs för att analysera dess förmåga att förutse skador.	  
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