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Abstrakt
Introduktion/bakgrund: Genom att testa basketspelarens fysiska prestation belyses eventuella
brister och förenklar skadepreventionsarbetet för fysioterapeuter. Alla ungdomslandslagsspelare
mellan 16-20 år kallas av Svenska basketbollförbundet (SBBF) för att göra Fysprofilen. Det
saknas kravprofil baserat på ungdomars prestation, vidare behövs en kravprofil utifrån tidigare
ungdomslandslagsspelares testresultat. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur de svenska
ungdomslandslagsspelarna i baskets kravprofil ser ut i styrka, kondition och power beroende på
deras längd, kön och landslagskategori; U16, U18 samt U20. Metod: 1343
ungdomslandslagsspelare i U16, U18 och U20 som testats i Coopers, knäböj, bänkpress, CMJ
(a), 30m sprint år 2005-2017 inkluderades. Testresultaten bearbetades i Microsoft Office Excel
och samlades in av en anställd åt SBBF. Datan avidentifierades innan det nådde författarna.
Resultat: Resultatet har ställts upp i fem tabeller . Generellt sett var de längre personerna
svagare, sprang långsammare och hoppade kortast jämfört med de korta både för herrarna och
damerna. Standardavvikelsen var stor för alla grupper i alla test. Konklusion: Det behövs en
kravprofil som är anpassad efter landslagsungdomarnas fysiska kapacitet som är uppdelad efter
de olika positionerna i basket.

Nyckelord: Basketboll, Fysioterapi, Fysprofilen, Ungdomslandslagsspelare
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Bakgrund
Basket är den idrotten med näst flest utövare och 11 % av världsbefolkningen har utövat sporten
på olika nivåer (1). Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har 370 medlemsföreningar och
ungefär 50 000 utövare. SBBF anordnar ungdoms-SM för U18 samt U20 (damungdomar eller
herrungdomar) och riksmästerskap för U15 och U16. Fördelningen av antal utövare är lika
mellan killar och tjejer (2). Basket är en sport med explosiv karaktär som innefattar korta
sprintar, snabba stopp, tvära vändningar, höga hopp och snabba accelerationer, både med och
utan boll. Med boll sker även passningar, skott och dribblingar. Bra koordination, explosiv styrka
i ben, arm-och skuldergördelstyrka, snabbhet, rörlighet, hög anaerob och aerob kapacitet samt
bollkontroll är fundamentalt för en basketspelare. Det är med andra ord höga krav på motorisk
och funktionell kontroll, vilka också är de faktorer som utgås ifrån när en tränare väljer ut
spelare. Speciellt explosiv styrka, rörlighet, snabbhet och startkraft (take-off power) då dessa är
grunden till rörelse och förflyttning med och utan boll (3). Höga vertikala hopp är återkommande
i sporten då spelet går ut på att sätta en boll i motståndarnas korg vars höjd ligger på 3,05 meter,
samt att försvara sin egen korg (4).

Basketspelare och skador
Basketspelare har hög risk för skada (5). För att undvika skada och i förlängningen en minskad
fysisk aktivitet som skador i unga år kan innebära är det viktigt att förebygga skada. Därmed kan
personen vara fortsatt fysiskt aktiv och ha en god hälsa genom hela livet. Grunden för
skadepreventions-program är kunskapen om skademönster hos icke-professionella och
ungdomsbasketspelare (6). En amerikansk studie tittade på 16 års insamlad skadeincidensdata
från National Collegiate Athletic Association. De kom fram till att 60 % av alla skador förelåg i
nedre extremitet, främst fotledsligamentskada och inre knäskador (7). I en 3-årig prospektiv
studie i Finland fick 78 % av studiepopulationen en skada i nedre extremitet (1).

Skador i ungdomen
En grupp som är särskilt utsatta för skador är sportande ungdomar, där allt fler får skador som
kräver medicinsk intervention. Det har spekulerats att när idrottare som fått kroniska skador i
unga år börjar tävla med senior-eliten kan deras prestationer påverkas negativt. Utöver detta kan
skador i unga år orsaka försämrad hälsa även i framtiden i och med minskad fysisk aktivitet efter
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skada (2). Genom att minska den fysiska aktiviteten ökar risken för diverse sjukdomar och att dö
i förtid (3).

Åtgärder för att minska risken för skada
Neuromuskulär träning har visat sig vara ett effektivt preventivt program för att minska risken
för skada (1-3, 7). Basketspelarens power (ens kapacitet att producera kraft under en viss tid (8))
är en inre faktor som spelar roll, förutom nyttan i bollsporten så finns studier på att otillräckligt
mycket power bidrar till en ökad risk för skada (5). Vidare finns evidens på att program med
fokus på att träna landning efter hopp, styrka och rörlighet/smidighet (engelskans “agility”) är
skadepreventivt för basketspelare (4). Det är också viktigt att ha god stabilitet, balans och
flexibilitet för att minska risken för skada (5). Genom att testa den fysiska prestationen hos
basketspelaren regelbundet belyses hur mycket belastning hen klarar av samtidigt som det
uppmärksammar var personens bristande fysiska förmåga föreligger. Därigenom kan
basketspelaren specifikt träna upp sina svagheter och maximera sin prestation (9).

Testbatteri och kravprofil
Baskettränare använder batteri av tester för att följa spelaren över tid genom att utvärdera
effekten av träningsprogram, men också för att ta ut spelare till basketlagen. Testen visar på vad
spelaren kommer klara av gällande spelartid, vilken resistans spelaren har mot överbelastning,
hur talangfull spelaren är och även hur stor chans laget och den individuella spelaren har att
lyckas inom sporten (10). Testbatteri kan även användas för att bedöma hur snabbt en spelare
kan återhämta sig (11). Som tidigare nämnt kräver basket en hög nivå av fysisk kapacitet i och
med sportens natur. Därför kan testbatteri användas för att testa om spelaren har det som krävs
för att kunna spela på en hög nivå (10). Detta är något som National basketball Association
(NBA), en professionell basketliga i USA, gör varje år för att ta ut spelare från college-nivå till
professionell nivå. (12) Även under säsongen görs bedömningar på basketspelarnas prestation.
Detta ger tränaren/tränarna möjlighet att identifiera och motverka överträning för att detta inte
ska hindra spelarens prestation i basket. (13)
När testerna utförts kan man jämföra testresultaten med en kravprofil där det framgår vilka
resultat man behöver för att kunna spela sporten på elitnivå.
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Fysprofilen
SBBF använder sig av Fysprofilen, ett vedertaget batteri av prestationstester för alla Olympiska
idrotter framtaget av Sveriges Olympiska Kommitté för att undersöka individens fysiska
svagheter för att sedan kunna optimera träningen utöver sin idrottsträning (14). Sedan 2001
kallas alla ungdomslandslagsaktuella spelare mellan 16-20 år av SBBF för att göra Fysprofilen
för basket en gång per år (14). Utifrån sitt kön och sin ålder blir personerna indelade i lag på
landslagslägret. Det är antingen dam-ungdomar (DU) eller herr-ungdomar (HU) under 15-20 år.
Detta innebär att en man på 16 år spelar i laget HU17. Testerna mäter i antal poäng olika
delmoment i styrka, power, anaerob och aerob kapacitet och utgår från elit-seniorer inom den
specifika idrotten. Poängen delas in i index och visar om man kan prestera på en elitnivå där
index-poäng mellan 7-9 är det man strävar efter. Att få poäng mellan 4-6 innebär att ens
grundfysik inte direkt hindrar spelaren från att spela på en senior-elitnivå (15). Dam- och
herrseniorernas kravprofil finns uppställd i tabell 1 (16) och tabell 2(17). Bland testerna finns
Coopers test (spelaren springer 3000 meter mätt i minuter och sekunder). 30 meter sprint (mätt i
sekunder med fotoceller), knäböj (med god teknik med skivstång, mäts i kilogram), bänkpress
(med god teknik mätt i kilogram), counter movement jump (a) (CMJ (a)) (basketspelaren hoppar
jämfota rakt upp och extenderar benen i luften. Arm-sving är tillåtet) (15). Testresultat från
2005-2017 har matats in i excel av en anställd åt SBBF. Mellan år 2001-2005 hade SBBF inte
samma standardisering av testens utförande, och därmed är testresultaten inte representativa och
används inte i studier (André Wredlert, mail maj 2019).
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Tabell 1.Kravprofil Damseniorer CMJ(a), 30m sprint och Coopers omarbetad tabell från SBBFs
presentation Johansson L november 2011.

Kan spela OS, VM, EM

Kan spela EM-kval

Komplementspelare

Kan ej spela i landslaget

Total index

CMJ (a)
Medelvärde*

30 m sprint
Medelvärde*

Coopers

10

0.0

0.0

<11.30

9

38,4

4,55

11.30-11.50

8

39,7

4,51

11.50-12.10

7

37,3

4,57

12.10-12.30

6

34,8

4,63

12.30-12.50

5

34,0

4.70

12.50-13.10

4

31,5

4,84

13.10.13.30

3

31,0

4,87

13.30-13.50

2

27,0

5,25

>13.50

1
*Medelvärdet är för de som utförde testen och nådde upp till det värdet i totalindexet
CMJ (a): Counter movement jump (a)
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Tabell 2. Kravprofil Herrseniorer CMJ(a), 30m sprint och Coopers omarbetad tabell från
SBBFs presentation Karlsson J, Leman D november 2011.

Kan spela OS, VM, EM

Kan spela EM-kval

Komplementspelare

Kan ej spela i landslaget

Total index

CMJ (a)
medelvärde*

30m sprint
medelvärde*

Coopers

10

60,9

4,04

<10,45

9

56,4

4,10

10,45-11.05

8

49,6

4,18

11.05-11.25

7

48,1

4,24

11.25-11.45

6

46,0

4,32

11.45-12.05

5

42,8

4,42

12.05-12.25

4

40,8

4,49

12.25-12.45

3

38,3

4,76

12.45-13.05

2

40,3

4,52

13.05-13.25

1

>13.25

*Medelvärdet är för de som utförde testet och nådde upp till det värdet i total indexet.,
CMJ (a): Counter movement jump (a)

Kravprofil för ungdomar
Det finns ingen kravprofil baserat på ungdomars prestation specifikt som tränare kan utgå ifrån
inom basket. Fysprofilen beskriver att det är naturligt att ungdomsspelaren får lägre poäng än
seniorerna som utgås ifrån i testerna (14). Det hade alltså varit av värde att undersöka flertalet
basketungdomspelare för att utarbeta en ny kravprofil som är anpassad för ungdomar och ger en
mer rättvis bild på deras prestation.
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Det fysioterapeutiska perspektivet
Studien är viktig för fysioterapeuter, främst inom idrottsmedicin, därför att denna studie visar hur
ungdomslandslagsspelare i basket presterar på några av testerna i Fysprofilen. Därmed märks det
om det behövs ett större fokus på någon typ av fysisk träning för att ungdomarna ska kunna
prestera bättre på testen och på så sätt nå de fysiska kraven som ställs på elitbasketspelare. Målet
för fysioterapeuter är att minska lidande och verka hälsofrämjande, framförallt om skada hotar en
persons delaktighet, aktivitet och funktion (18). Om fysioterapeuter inom idrottsmedicin vet
vilka test som elitsatsande ungdomar inom olika åldrar och längd presterar sämre i, kan
fysioterapeuterna på så sätt fokusera mer på träning som förbättrar prestationen i det aktuella
testet och därmed arbeta med ökad specificitet ge spelarna de verktyg som behövs för att de ska
kunna prestera på elitnivå och minska risken för skada.

Betydelse för SBBF
Evidens visar på korrelationer mellan längd och prestationer som tillhör basket, till exempel
gällande antal poäng, returtagning, antal assists, o.s.v (19) vilket gör det intressant att undersöka
skillnader i testresultat beroende av längd. Denna studie har betydelse för SBBF då de i nuläget
endast har hållpunkter i prestation för seniorer i deras kravprofil. Med denna studie kan de
individanpassa sina förväntade resultat utifrån spelarens längd samt ålderskategori vilket ger ett
mer rättvis resultat utifrån spelarnas förutsättningar. Därför blev författarna tillfrågade av SBBF
att sammanställa data från SBBF när de gjort Fysprofilen på sina ungdomslandslagsspelare.
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Syfte
Syftet med studien var att beskriva hur de svenska ungdomslandslagsspelarna i baskets
kravprofil ser ut i styrka, kondition och power beroende på deras längd, kön och
landslagskategori; U16, U18 samt U20.

Frågeställningar som gör att syftet besvaras:
1: Hur ser kravprofilen ut för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas
respektive herrarnas U16-landslag i basket beroende på längd?
2. Hur ser kravprofilen ut för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas
respektive herrarnas U18-landslag i basket beroende på längd?
3. Hur ser kravprofilen ut för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas
respektive herrarnas U20-landslag i basket beroende på längd?
4. Hur ser kravprofilen ut för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas U16-,
U18- och U20-landslag i basket utan indelning i längd?
5. Hur ser kravprofilen ut för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för herrarnas U16-,
U18- och U20-landslag i basket utan indelning i längd?

Material och metod
Vetenskaplig ansats
För att besvara uppsatsens syfte har en kvantitativ kunskapsansats valt. Denna kunskapsansats
syftar till att objektivt beskriva ett urval som är representativt för hela populationen
ungdomslandslagsspelare och resultatet från stickprovet ska kunna generaliseras till framtida
spelare som utför testen. Detta för att på så sätt kunna göra en rättvisare kravprofil utifrån
spelarnas olika förutsättningar samt upptäcka svagheter och därigenom kunna arbeta
skadepreventivt och öka prestationen av basketspelarna vid behov (20).

Design
Uppsatsen är en deskriptiv studie med tvärsnittsdesign. Denna design har valts för att beskriva
populationens (ungdomarnas) prestation under vissa specifika tillfällen (träningsläger) och sedan
deskriptivt undersöka spelarnas prestation utifrån längd, kön och ålder (20).
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Urval
Försökspersonerna representerar elitsatsande ungdomar i basket i åldersgruppen U16, U18 och
U20. Alla som innefattas av inklusionskriterierna kommer att inkluderas i denna studie.

Studiepopulation
Inklusionskriterier
-

Alla ungdomslandslagsspelare i åldersgrupperna U16, U18 och U20 som blivit
kallade till testlägret i Norrköping som blivit testade med Fysprofilen mellan år 20052017 och fått sitt testresultat och längd registrerat.

-

Spelare i åldersgrupperna U16, U18 och U20 som inte har haft möjlighet att närvara
på testlägret p.g.a. till exempel sjukdom eller att de spelar utomlands och har därmed
testas en månad senare i Södertälje av samma testledare som vid det första tillfället.

Insamlingsmetod
Fysprofilens resultat från 2005-2017 har insamlats från SBBF och har matats in i excel av en
anställd åt SBBF. Datan har avidentifierats. Det är totalt 1343 spelares resultat som inkluderas i
studien då de möter inklusionskriterierna. Bortfallet var 77 testpersoner.

Mätinstrument/Procedur
Fysprofilen är som tidigare nämnt ett fystest som består av ett antal delmoment. Detta har gjorts
sedan 2001 av personer som utbildats i att leda testerna. Före varje test instruerar ledarna
gruppen hur testen går till och håller en 10 minuter lång uppvärmning specifik för testen som ska
utföras. När testerna har gjorts läggs resultaten ihop i olika index: power- , aerobt-, styrke- samt
anaerobt index. Slutligen läggs dessa ihop som ett medelvärde av dessa index som då
representerar totalindexet.

Denna studie studerar resultaten från några av testen ur fysprofilen som mäter aerob kapacitet,
styrka och power. Dessa test är följande:
-

Coopers (mäter aerob kapacitet)

-

Knäböj (mäter styrka)

-

Bänkpress (mäter styrka)
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-

CMJ (a) (mäter power)

-

30 meter sprint (mäter power)

Coopers
Spelaren springer 15 varv på en 200 meters löparbana (totalt 3000m) så snabbt hen kan.
Resultatet mäts i minuter och sekunder.

1 RM Knäböj
Testpersonen har i utgångspositionen en skivstång på axlarna bakom huvudet (se figur 1). Sedan
böjer försökspersonen knäna så mycket att femur kommer jäms med golvet eller lägre utan att
överkroppen på testpersonen kommer fram (se figur 2). Därefter sträcker testpersonen på knäna
och kommer upp i utgångsposition. Testet underkänns vid felaktig lyftteknik. Upphöjning under
hälarna är tillåtet om tekniken blir bättre av detta. Resultatet anges i kilogram.

Figur 1. Knäböj utgångsposition

Figur 2. Knäböj slutposition

1 RM Bänkpress
Testpersonen ligger på rygg på en bänk och börjar med en skivstång i händerna och håller
skivstången på raka armar ovanför kroppen med valfri bredd på greppet, men inte mer än 80 cm
brett (se figur 3). Sedan sänker testpersonen stången tills den når bröstet. (se figur 4).
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Testpersonen pressar efter detta upp stången till utgångspositionen. Om sätet lyfts från bänken
under testets gång underkänns testet. Resultatet anges i kilogram.

Figur 3. Bänkpress utgångsposition

Figur 4. Bänkpress slutposition

Counter movement jump (a) (CMJ (a))
Testpersonen hoppar rakt upp från jämfota-stående och får pendla med armarna (därav (a)).
Pendlingen av armarna är det som är skillnaden från CMJ. Det är tillåtet att svikta igång innan
hoppet. Namnet kan översättas till “svikthopp”. Innan landningen ska testpersonen haft benen
raka. Resultatet mäts i centimeter.

30 meter sprint
Testpersonen springer 30 meter från stillastående. Försökspersonen väljer själv när hen ska börja
springa. Fotoceller mäter detta test och resultatet är antalet sekunder vid 5-, 10-, 20- och 30
meter (15).

Reliabilitet och validitet
Poängen som testpersonen får efter att ha utfört Fysprofilen samt bakgrunden till detta testbatteri
är något som utvecklats under 20 år både från utlandet och i Sverige. Resultaten från dessa år
har lett till en uppfattning om vad som krävs i form av fysiska baskvaliteter för olika idrotter, för
att kunna utvecklas på sikt. Dessa resultat ger en bild av huruvida ens basfysik är något som
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hindrar en från att prestera och träna sin idrott på seniorelitnivå (15). Testledarna är utbildade i
att utföra dessa tester. Samma testledare leder alla tester för dem som genomgår Fysprofilen
under det året på testlägret. Samtliga test är valida och reliabla (21, 22).

Statistisk analys
Detta är en kvantitativ deskriptiv studie där medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) av
testresultaten kommer bearbetas samt ställas upp i tabeller i Microsoft Excel. På grund av att
längd har en betydande roll inom basket, som tidigare nämnt, är resultatet uppdelat i
längdkvartiler (10, 19, 23).

Etiska överväganden
Denna studie använder sig av resultat från personer som redan har blivit testade, och de gav sitt
medgivande för användning av testresultaten i forskningssyfte i samband med att de genomförde
Fysprofilen. Testerna genomfördes under det aktuella testlägret, därmed har inte några av de
ordinarie testerna påverkats av denna studie. Deras resultat var avidentifierade och kunde inte
spåras till enskilda individer. Data förvaras på lösenordsskyddade datorer och ingen utomstående
har tillgång till dessa.

Genom dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är det meningen att
den enskildas grundläggande friheter och rättigheter, främst deras rätt till skydd av
personuppgifter, ska skyddas (24). Detta tas till hänsyn då personen som har master-testfilen och
avidentifierat data håller ID-listan inlåst på ett USB-minne. Spelarna får sitt eget testresultat
skriftligt men detta publiceras inte offentligt.

Enligt Helsingforsdeklarationen har nyttan vägts mot risker och obehag för försökspersonerna i
studien (20). Nyttan med projektet är en utveckling av kravprofilen för ungdomslandslagsspelare
i basket. Denna utveckling skulle förenkla arbetet som fysioterapeuter samt tränare gör för att
hjälpa elitsatsande ungdomar att nå den nivå de önskar spela samt utvecklas som basketspelare.
I förhållandet mellan risken och nyttan väger nyttan tyngre än risken att göra denna studie då
risken att någon persons identitet röjs på grund av denna studie är i det närmaste obefintlig och
annan typ av obehag eller skada för personer inblandade inte kunde detekteras.
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Resultat
Resultatet har ställts upp i tre tabeller indelade efter längd, landslagskategori och kön (se tabell
1-3). Dessa besvarar frågeställningarna. Standardavvikelsen i alla kravprofiler var stor.

Kravprofilen för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas respektive
herrarnas U16-landslag i basket indelat i längdkvartiler
Både herrarna och damerna i U16 var långsammare i Coopertest och sprint 30 m samt hoppade
kortare i CMJ (a) ju längre de var. Herrarna var svagare i knäböj ju längre de var. I bänkpress var
andra längdkvartilens personer de som var starkast, annars följde även detta test samma trend
med att ju längre de var desto svagare var de. Damerna var svagare i bänkpress och knäböj ju
längre de var, förutom att andra längdkvartilen var svagast av alla. Se tabell 1.

Tabell 1. Kravprofil med medelvärde ± standarddeviation för DU16 och HU16 indelat i
längdkvartiler

DU: Damungdom, HU: Herrungdom, CMJ(a): Counter movement jump(a)
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Kravprofilen för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas respektive
herrarnas U18-landslag i basket indelat i längdkvartiler
Ju länge damerna var desto svagare var de i bänkpress. De längsta i HU18 var också de som var
svagast i bänkpress jämfört med de andra längdkvartilerna, och de korta var starkast. Även i
CMJ(a) var det dom längsta som hoppade kortast både för herrarna och damerna. I CMJ(a) var
det även de kortaste som hoppade högst för herrarna, men så var det inte för damerna. I damerna
hoppade den andra längdkvartilen högst i CMJ(a). I Coopertestet sprang både damerna och
herrarna långsammare ju längre de var. Både de längsta herrarna och damerna var svagast vid
knäböj, och de näst längsta herrarna och damerna var starkast vid knäböj. I sprinten var både
damerna och herrarna snabbare ju kortare de var. Se tabell 2.

Tabell 2. Kravprofil med medelvärde ± standarddeviation för DU18 och HU18 indelat i
längdkvartiler

DU: Damungdom, HU: Herrungdom, CMJ(a): Counter movement jump(a)
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Kravprofilen för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas respektive
herrarnas U20-landslag i basket indelat i längdkvartiler
Damerna var svagare i bänkpress, hoppade kortare i CMJ (a) och sprang långsammare i sprint 30
m ju längre de var. Detsamma i Coopertest förutom att andra längdkvartilen sprang något
långsammare än fjärde. I knäböj var damerna starkare ju längre de var förutom sista
längdkvartilen som var svagast. Herrarna var starkare i bänkpress ju längre de var förutom sista
längdkvartilen som var svagast. De hoppade kortare i CMJ (a), var långsammare i Coopertest
och sprint 30 m ju längre de var. I knäböj var det de längsta som var svagast, kvartil 2 var näst
svagast, kvartil 3 som var näst starkast och kvartil 1 som var starkast. Se tabell 3.
Tabell 3. Kravprofil med medelvärde ± standarddeviation för DU20 och HU20 indelat i
längdkvartiler. (Medelvärde±standardavvikelse)

DU: Damungdom, HU: Herrungdom, CMJ(a): Counter movement jump(a)
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Kravprofilen för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för damernas U16-, U18- och
U20-landslag i basket utan indelning i längdkvartiler
Damerna var starkare i bänkpress, hoppade högre i CMJ (a), sprang snabbare i Coopertest, var
starkare i knäböj ju högre landslagskategori de spelade i. I sprint 30 m sprang DU18 snabbast
och DU16 långsammast. Standardavvikelsen varierar men är stor i alla landslagskategorier bland
damerna. Se tabell 4.

Tabell 4. Medelvärde testresultat ± standarddeviation för DU16, DU18 och DU20 utan
indelning i längdkvartiler
DU16

DU18

DU20

Bänkpress, kg

37,9 ± 6,4

44,4 ± 7,9

47,6 ± 7,3

CMJ(a), cm

33,8 ± 4,5

34,7 ± 4,7

35,1 ± 4,5

Coopertest, min

14,2 ± 1,3

13,5 ± 1,3

13,5 ± 1,2

Knäböj, kg

50,5 ± 16,7

57,4 ± 20,0

63,7 ± 20,7

Sprint 30m, sek

4,75 ± 0,21

4,67 ± 0,20

4,71 ± 0,22
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Kravprofilen för bänkpress, benböj, cooper, CMJ (a) och sprint för herrarnas U16-, U18- och
U20-landslag i basket utan indelning i längdkvartiler
Herrarna var starkare i bänkpress, hoppade högre i CMJ (a), sprang långsammare i Coopertest,
var starkare i knäböj och sprang snabbare i sprint 30m ju högre landslagskategori de spelade i.
Standardavvikelsen varierar men är stor i alla landslagskategorier bland herrarna. Se tabell 5.

Tabell 5. Medelvärde testresultat ± standarddeviation för HU16, HU18 och HU20 utan
indelning i längdkvartiler
HU16

HU18

HU20

Bänkpress, kg

61,3 ± 10,0

73,2 ± 11,9

84,5 ± 14,4

CMJ(a), cm

44,5 ± 6,1

47,1 ± 6,4

47,9 ± 6,2

Coopertest, min

12,0 ± 1,1

12,2 ± 1,0

12,2 ± 1,0

Knäböj, kg

77,8 ± 22,9

94,3 ± 22,8

101,4 ± 24,3

Sprint 30m, sek

4,39 ± 0,22

4,29 ± 0,21

4,25 ± 0,19
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Diskussion
Metoddiskussion
Datainsamling
Insamlingen av data utfördes av utbildade testledare utan inblandning av författarna. Resultaten
erhölls från den ansvariga för fysträning i SBBF som även är den som avidentifierat resultaten
samt har master-testfilen, som därmed är konfidentiell för utomstående. Detta gör att resultaten
inte kan ha påverkats av författarna. En anledning till detta valet av metod är den höga kvalitén
på testmetoden (25) samt sekretessen. Testpersonerna gav sitt medgivande att testresultatet får
användas i forskningssyfte. Detta går efter den etiska principen att inte skada vilket innebär att
testpersonerna inte utsätts för någon onödig risk (26).

Urval
En annan styrka med denna metod är att det finns resultat från så många basketspelare som är på
ungefär samma nivå i basket och resultat från många år tillbaka i tiden. Detta gör att risken för
avvikande resultat minskar och generaliserings-möjligheten ökar (26). Något som potentiellt
skulle kunna vara ett problem med denna typ av insamlingsmetod är att författarna inte fick
kännedom om eventuella misstag skett under testen.

Bortfall
Ett internt bortfall skedde då några testpersoner av okänd anledning inte mättes under deras
respektive landslagsläger och därmed inte fick sin längd registrerat i samband med att de fick
sina testresultat registrerade. Även personer som mättes men inte hade något resultat registrerat
på de tester som undersökts i denna studie exkluderades. Detta kan ha påverkat resultatet
eftersom dessa personers resultat därmed var tvungna att exkluderas i denna studie då syftet var
att undersöka hur längd påverkar en grupps testresultat. Alla testpersoner som hade sin längd
samt minst ett testresultat registrerad inkluderades dock i studien. Totalt exkluderades 77
personer eftersom de inte uppfyllde inklusionskriterierna.

Reliabilitet och validitet
Reliabiliteten och validiteten för testen har undersökts på testpersoner som på något sätt stämde
in på landslagsungdomarna som gör Fysprofilen, men det är i olika sammanhang. Antingen kön,
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ålder eller nivå av fysisk förmåga. Det är dock inte reabilitets- och validitetstestat på just unga
landslagsbasketspelare, vilket är en nackdel eftersom samma test kan ha olika grad relevans
beroende på vilka det är som testas.
-

Coopers: Reliabel och valitt för unga och friska individer (18).

-

1 RM Knäböj: Reliabel (14) samt valitt (15).

-

1 RM Bänkpress: reliabel (14, 16) och valitt (16) för kvinnor och män.

-

CMJ (a): Reliabel för unga atletiska individer (17) och valitt (18).

-

30m sprint: Reliabel för unga och atletiska individer (17).

Testpersonernas tidigare erfarenhet
Vissa personer har varit med och gjort Fysprofilen flera år i rad vilket kan påverka statistiken när
samma person räknas flera gånger i olika landslagsgrupper. Till exempel personer som får höga
värden i Fysprofilen vilket höjer kravprofilen författarna skapar, eller vice versa. Det hade
däremot blivit en missvisande kravprofil om vissa personer exkluderats grundat i att de är med i
flera landslag genom åren. Dock undersöks deras resultat generellt och inte individuellt så detta
är obetydligt för resultatet. Något som kan ha påverkat resultatet var att en del test är nya för
vissa av ungdomarna, medan andra har gjort testerna flera gånger tidigare och är därmed mer
familjära med testen.

Resultatdiskussion
I studien presterade de som tillhörde den längsta längdkvartilen generellt sett sämst på testerna,
den kortaste längdkvartilen presterade bäst, och ju längre längdkvartil desto sämre blev
testresultaten. Den längsta längdkvartilen för herrarna och damerna var ofta den som hade störst
skillnad i prestation jämfört med den näst längsta längdkvartilen. Skillnaden i testprestation
mellan de andra längdkvartilerna var generellt sett inte lika stor. Avseende landslagskategori så
fick både damerna och herrarna bättre resultat i testerna ju äldre de var.

Standardavvikelse
För alla tester var standardavvikelsen stor. Särskilt i knäböj och bänkpress där
standardavvikelsen för knäböj i U20 låg runt ±20 kg för både damer och herrar. En orsak till att
det var en så stor standardavvikelse för dessa kan bero på att knäböj och bänkpress är övningar
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som kräver en viss teknisk färdighet. Om testpersonernas teknik skiljde sig stort kan det vara en
orsak till att just dessa test hade stor standardavvikelse. Att ha 40 kg som intervall för vad som är
normalt att prestera på tester är brett vilket medför att kravprofilen blir otydlig.

Den stora standardavvikelsen i de olika längdkvartilerna talar för att det är den tekniska
färdigheten som spelar större roll när man blir uttagen till landslaget än den fysiska prestationen i
dessa tester. En studie undersökte fysiska förmågan, spelarutvärderingar och erfarenhet i
förhållande till speltid i collegebasket. Författarna kom fram till att coachernas värdering av
spelare var det som hade mest betydelse i mängd speltid. Denna variabel förklarade 56-80 % av
speltidsvariansen medan den fysiska prestationen tillsammans med erfarenhet endast förklarade
6-20 % av variansen. Collegebasketspelarna som hade bättre fysisk förmåga än den
genomsnittliga collegespelaren verkade inte heller få längre speltid (27).

En annan studie som hade stora standardavvikelser i fysiska tester var i en enkätstudie där 437
college-basketspelare som spelade i division I i USA tillfrågades om deras prestation. 342
personer angav sin prestation i bänkpress och där var standardavvikelsen 18,9 kg. Det var 169
som svarade vad deras prestation i knäböj var, vilket gav en standardavvikelse på 36,5 kg. Endast
40 personer svarade på deras prestation i 30-yard sprint, vilket är ungefär 28 meter. Där var
standardavvikelsen 0,19 sekunder. Hur testerna gick till varierade kraftigt och gjordes av många
olika personer, vilket gör att validiteten var låg (28). Standardavvikelsen för bänkpress och
knäböj var i enkätstudien mycket större än i vår studie. Standardavvikelsen för sprinten var dock
ungefär samma i enkätstudien som denna studie.

Standardavvikelse i andra liknande studier
I en annan studie gjord på ungdomslandslagsbasketspelare herrar i Grekland testades 13 spelare i
countermovement jump, där medelvärdet låg på 40.1 cm med en standardavvikelse på 3.7 cm.
Detta är lägre medelvärde och standardavvikelse än HU16 i vår studie (29). Det låga antalet
testpersoner gör det dock svårt att dra några slutsatser från resultatet från den studien. En annan
studie testade den vertikala hoppförmågan utan användning av armarna på 60 serbiska
elitbasketspelare. Där var medelvärdet 54,7 cm och standardavvikelsen 7,7 cm (30). Det är både
ett högre medelvärde och standardavvikelse än denna studie.
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Jämförelse med damseniorer
Jämför man resultatet för damungdomarna i denna studie med kravprofilen för damseniorerna (se
tabell 1 (16)) kan man se att medelvärdet för personerna i DU16 kommer upp i en nivå som
komplementspelare i CMJ (a) och 30 meter sprint men är lägre än det sista nivån i Coopers.
DU18 skulle ligga på nivån som komplementspelare i testen cmj (a) och sprint 30 meter, de
ligger på sista nivån i Coopers och är på nivån att de inte kan spela i landslaget. D20 ligger på en
nivå av komplementspelare i 30 meter sprint och i CMJ (a) då D20 ligger på gränsen till att
kunna spela EM-kval.

Jämförelse med herrseniorer
Jämför man resultatet för herrungdomarna i denna studie med kravprofilen för herrseniorerna (se
tabell 2 (17)) kan man se att medelvärdet för personerna i HU16 ligger på en nivå av
komplementspelare. Medelvärdet för personerna i HU18 ligger på gränsen till att kunna spela
EM-kval i CMJ (a), en nivå av komplementspelare i sprint 30m och Coopers. Medelvärdet för
personerna i HU20 ligger på gränsen till att kunna spela EM-kval i CMJ (a), på en nivå som en
komplementspelare i Coopers samt på en nivå i sprint 30m att kunna spela EM-kval.
Överlag är det Coopers test som tycks vara det testet där det blir sämst resultat för juniorerna
jämfört med seniorerna.

Jämförelse mellan juniorer och seniorer
En artikel jämförde elit-juniorer (i 2 grupper, en under 18 samt en under 20 år) med elit-seniorer
och position i basket och hur de presterar på test som knäböj, bänkpress och 30m sprint.
Maximala aeroba funktionen och under- och överkroppstyrka var sämre hos juniorspelarna (27),
vilket även var fallet i vår studie. Då kan slutsatsen att det är orealistiskt att jämföra juniorspelare
efter seniorspelares resultat på kravprofiler dras. Idag görs dock denna jämförelse mellan
juniorer och seniorer i Sverige, som tidigare nämnt.
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Basketpositionernas olika fysiska förmåga
Två studier kom fram till att de olika positionerna i basket varierar i medellängd (30, 31, 27),
center-spelare är längre än forward-spelare och guard-spelare är kortast. (31). Centrar rör sig i
närheten av korgen på 3,05 meter och drar därmed nytta av deras större storlek och tyngd för att
ta bollen, ofta i returer. Forwards hjälper de andra spelarna där det behövs, i försvaret assisterar
de centrar och i offensiva delen av planen hjälper de guards. Guards är organisatörer av laget och
håller sig främst borta från korgen. I en studie där de undersökte skillnaden mellan positionerna
var centrar signifikant tyngre och längre samt forwards var längre än guards (32). Enligt Ostojic,
Mazic och Dikic (30) är kraven på de olika positionerna olika, så träningen samt rekryteringen av
spelare borde spegla dessa olikheter. Guards och forwards i deras studie hoppade högre än
centers, vilket relaterar till vårt resultat då de längre spelarna också hoppade lägre än de kortare.
De kom även fram till att ju kortare center, desto högre måste de kunna hoppa för att kunna
utföra sitt uppdrag som spelare till fullo (30). För att framställa träningsprogram som maximerar
utveckling och därmed bättre basketspelare kan ledare ta fram profiler för varje position (30) då
det ökar prestationen samtidigts som det minskar risken för framtida skada (27, 28, 31). En
annan studie trycker också på vikten att ha olika träningsprogram beroende på position på
planen, men även individuella träningsprogram (33). Dessa profiler kan exempelvis tas fram med
Fysprofilen som hjälp. Studier har visat precis som vi, att de kortare (guards och forwards)
hoppar högre och har högre power i nedre extremitet än de längre (centers) (33).

Förväntad betydelse
Denna studie kan ligga som underlag till SBBF att skapa en kravprofil anpassad till ungdomarnas
landslags-kategorier samt till vilka positioner i basket de spelar. Detta kan användas av basketungdomar för att guida träningen för de som strävar efter att komma upp i landslagsnivå i
framtiden.

För fysioterapeuter kan det vara av vikt att veta att det finns en skillnad mellan långa och korta
basketspelare i fysisk kapacitet. Detta innebär att fysioterapeuten bör individanpassa träningen
(eller upplysa tränaren) för att göra träningen effektivare och minska risken för skada. Att
anpassa träningen för enbart vilken landslagskategori eller kön är troligtvis inte tillräckligt för att
få den effektivaste träningen.
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Framtida forskning
Det hade varit intressant att jämföra seniorers resultat i Fysprofilen i längdkvartiler såsom vi
delade upp resultaten av ungdomslandslagspelarna, eller undersöka de olika positionernas
testvärde med tidigare studier då alla studier som återfanns endast hade jämfört positioner i
basket och inte längd i sig. Det kanske hade varit av värde att skapa en kravprofil uppdelat
utifrån position för att enklare kunna jämföra testresultaten med andra länder samt att
fysioterapeuter kan hjälpa coacher att individanpassa ungdomsladslagsspelarnas träning och krav
utifrån deras positioner.

Konklusion
I denna studie framtogs en kravprofil för ungdomslandslagsspelarna i basket gällande styrka,
kondition och power baserat på deras längd, kön och landslagskategori i U16, U18 samt U20.
Standardavvikelsen på prestationen var stor i alla tester, vilket innebär att kravprofilen för
ungdomslandslagsspelare får stora intervall. Därmed är kraven för att spela i landslaget inte så
tydliga. Ungdomslandslagsspelare blir generellt sett starkare i knäböj och bänkpress, hoppar
högre i CMJ(a) och springer snabbare i Cooper och 30 meter sprint i ju högre landslagskategorier
de spelar i samt ju kortare spelaren är.

Det behövs en kravprofil som är anpassad efter landslagsungdomarnas fysiska kapacitet som är
uppdelad efter de olika positionerna i basket. Detta för att fysioterapeuter ska kunna anpassa
träningsupplägget vilket i förlängningen minskar risken för skador och hjälpa ungdomarna att
spela på elit-nivå i basket.
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