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Bakgrund: Fysprofilen är Sveriges Olympiska Komittés (SOK) verktyg för att 

testa deras topp- och talangidrottare. Tidigare studier har visat att man kan 

förutspå basketprestation med olika typer av fystester där aerob kapacitet och 

styrka i både nedre och övre extremitet var signifikanta prediktorer. Dock har 

ingen studie undersökt om Fysprofilens tester samvarierar med prestation. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan 

basketprestation på spelplan med prestation i testbatteriet Fysprofilen som 

används regelbundet för unga landslagsspelare. Ytterligare ett syfte var att 

undersöka hur prestationen i Fysprofilen förändras med stigande ålder.         

Metod: Fysprofilen inkluderar tester inom aerob och anerob förmåga, power och 

styrka och genomförs på samtliga ungdomslandslagsspelare. Basketprestation 

definieras som speltid/match och poäng/match i Europamästerskapen i basket 

som genomförs varje år.                                                                                       

Resultat: Linjära regressionsanalyser visade att Fysprofilens index för aerob 

kapacitet verkar vara den variabel som bäst kan förutspå prestation men att 

övriga tester/index i Fysprofilen inte samvarierar med speltid/match och 

poäng/match för ungdomslandslagsspelare i basket. ANOVA och efterföljande 

post hoc-test visade att det fanns skillnader mellan åldersgrupperna för samtliga 

index förutom det aeroba indexet. För styrke-, power och anaerobic index såg 

man ingen skillnad mellan 18- och 19- och 20-åringar varken för män eller 

kvinnor.  

Slutats: Förutom indexet för aerob kapacitet verkar Fysprofilens ingående 

tester/index inte kunna prediktera prestation i form av speltid/match eller 

poäng/match. Ungdomslandslagsspelare verkar inte utveckla sin kondition 

mellan 16-20 års ålder 
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Abstract:                                                                                                                                    

Background: Fysprofilen is used by the Swedish Olympic Committee (SOK) to 

test their top athletes. Previous studies have shown that you can predict 

basketball performance with different types of physical tests where aerobic 

capacity and strength in both lower and upper extremity were significant 

predictors. The ability of Fysprofilen to predict performance has not been 

investigated.                                                                                                            

Aim: The purpose of this study was to investigate relationships between 

basketball performance and the test battery. Another aim was to and to 

investigate development in test performance over time.                                                                                                                      

Methods: Fysprofilen tests aerobic and anaerobic capacity, power, and strength 

and is performed on all youth national team players. As an outcome measure of 

basketball performance we used playing time per game and points per game in 

the European Youth Championship.                                                                                                                

Results: Linear regression analyzes showed that aerobic capacity appears to be 

the variable that can predict performances the best, but the battery in general do 

not seem to be a good predictor for basketball performance. ANOVA and 

subsequent post hoc tests showed that there were differences between age groups 

in all indexes except for the aerobic index for both men and women. There was no 

difference in power, anaerobic and strength index between 18, 19 and 20 year 

olds.                                                                                                                     

Conclusion: Besides the importance of aerobic capacity, the results on 

Fysprofilen does not appear to be a good predictor for basketball performance in 

terms of playing time and points per game. Youth national players seem to have 

similar aerobic capacity between 16-20 years of age and reach a plateau regarding 

strength, power and anaerobic performance at the age of 18. 

 

 

 

 

 
 

 
UMEÅ UNIVERSITY 
Dept. of Community Medicine and Rehabilitation 
Occupational Therapy or Physiotherapy 

 
Masters Thesis 
30 Credits 



4 
 

Introduktion 

Basket är en komplex sport som ställer stora fysiologiska krav, speciellt på 

elitnivå. Basketmatcher består av högintensiva perioder med maximal 

kraftutveckling och varvas med lågintensiva perioder, till exempel vid 

avblåsningar och i vissa typer av speluppbyggnadsfaser. De högintensiva 

momenten är ofta explosiva och sker både med och utan boll och innefattar ofta 

maximala vertikala hopp, korta och långa sprinter. Dessa rörelser sker ofta med 

hastiga riktningsförändringar samt abrupta start och stopp (1).     

Flera studier har undersökt om och hur man kan förutsäga basketprestation med 

hjälp av olika tester. De fysiska attribut som studerats mest i koppling till 

basketprestation är aerob kapacitet, styrka, anerob power samt agility och 

snabbhet. De fysiska tester som används i de internationella studierna är bland 

annat hopptest som Countermovement jump (CMJ), Drop jump test (DJ), löptest 

som 5, 10, 20 och/eller 30 m sprint (5m/10m/20m/30m), 20 m sprint dribble 

(D20), Agility run (AG), Suicide run (SU), samt styrketest som Medicine ball 

throw (MBT), Knäböj med skivstång och Frivänding med skivstång. Flertalet 

studier undersöker samband mellan fysiska test och testprestation eller prestation 

på basketplanen (1-18), dock har ingen studie gjorts på svenska basketspelare och 

prestation på basketplanen. Ingen studie försöker heller undersöka ett helt 

testbatteri och undersöka samvariation med faktisk prestation i form av 

speltid/match eller poäng/match. 

I Sverige används ett batteri av tester för att följa fysisk kapacitet hos unga 

basketspelare på nationell nivå. Testbatteriet heter Fysprofilen och inkluderar 

tester inom aerob och anerob förmåga, power och styrka. Fysprofilen är Sveriges 

Olympiska Komittés (SOK) verktyg för att testa deras topp- och talangidrottare. 

Den fysprofil som Svenska Basketbollförbundet (SBBF) använder är specifikt 

framtagen för basket de ingående testerna speglar enligt Fysprofilens hemsida de 

krav som sporten kräver. Ett flertal tester genomförs i varje kategori förutom i 

aerob förmåga där det endast genomförs ett test. Varje tests resultat räknas sedan 

om till ett indexvärde mellan 0-10, där indexvärdet är baserat på internationella 

elitspelare av samma kön på seniorsidan inom den aktuella sporten. För varje 

område adderas dessa indexvärden ihop och ett medelvärde beräknas sedan för att 

få ett indexvärde för aerob och anaerob förmåga, power och styrka. När samtliga 
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tester är genomförda skapas även ett totalindex, vilket är ett mått på din totala 

fysprofil och är ett medelvärde av de fyra testade områdena (19). 

Basketprestation brukar ofta utvärderas i speltid per match eller antal gjorda 

poäng per match. Tidigare forskning av bland annat Hoffman et. al (17) har visat 

att det finns ett samband mellan speltid och resultat på fystester. I Hoffmans 

studie användes regressionsanalyser och man fann spelarens fysiska nivå kunde 

förklara 6-20% av speltid/match. När de dock exkluderade baskettränarens 

spelarutvärdering och spelarens erfarenhet var förklaringsgraden 64-81% av 

variansen av speltid/match. Författarna hittade även att om man hade en aerob 

kapacitet och en överkroppsstyrka som låg under ett cut off-värde så påverkade 

detta speltiden men att man inte såg någon skillnad på de som låg precis över och 

långt över cut off-värdet. Dessa resultat står dock i kontrast till McGill et. al (18) 

som också använde regressionsanalyser för att undersöka samband mellan 

basketprestation och prestation i fystester. I denna studie fann man inga, som man 

ansåg, relevanta prediktorer. Endast svagare greppstyrka i vänster hand, en stelare 

bål och mer rörlig i höften samvarierade med speltid/match och poäng/match. 

Tidigare diskussioner i ämnet har fört fram att anaerob kapacitet, snarare än aerob 

kapacitet, borde vara en viktig prediktor för prestation. Skälet till detta angavs att 

spelarna ofta springer i intervaller under matcherna. På senare tid har det dock 

visats att spelarna till största del av basketmatcherna befinner sig i pulszoner och 

har syreupptag som regleras av den aeroba kapaciteten (20, 21).  

Ålder på spelarna kan vara av betydelse både för förändring av kapacitet och för 

vilken typ av kapacitet som är av störst betydelse. Hunter et. al (22) genomförde 

en studie där de undersökte hur collegespelare förändrade sina fystestvärden under 

de fyra år de befann sig på college. De fann att den aeroba kapaciteten inte 

förbättrades mellan år ett och år fyra och diskuterade att skälet till detta kunde 

vara att den maximala syreupptagningsförmågan var så hög redan första året (50 

ml/kg/min). knäböj med stång, bänkpress och CMJ hade en signifikant skillnad 

mellan samtliga årsgrupper.  

 

Det finns inga publicerade studier gjorda på svenska basketspelare. En tidigare 

magisterstudie har dock undersökt förhållandet mellan knäböj med stång, hang 

clean och maximal hopphöjd och sprint samt hur kön och ålder påverkar dessa 

testresultat hos svenska ungdomslandslagsspelare (23). Dessa tester är en del av 

Fysprofilen men man använder i denna studie inte speltid eller antal poäng som 
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utfallsvariabel utan maximal hopphöjd och sprintförmåga. Resultaten visade att 

det finns en korrelation mellan procent av kroppsvikt knäböj med stång, procent 

av kroppsvikt hang clean och maximal hopphöjd och sprint samt att män presterar 

bättre i dessa tester än kvinnor. Inga studier har genomförts där man undersöker 

samvarians mellan Fysprofilen och prestation på basketplanen och man vet 

därmed inte om Fysprofilens indexvärden kan användas för att förutspå 

basketprestation. 

Syftet med denna studie är att undersöka samband mellan basketprestation på 

spelplan med prestation i testbatteriet Fysprofilen som används regelbundet för 

unga landslagsspelare. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur prestationen i 

Fysprofilen förändras med stigande ålder.          

- Hur samvarierar individuella indexresultat på Fysprofilen med prestation på 

basketplanen? 

- Hur samvarierar individuella resultat på Fysprofilens tester med prestation på 

basketplanen? 

- Hur sker förändring i testprestation från 16 till 20 år räknat på Fysprofilens 

indexvärden? 

 

Material och metod 

procedur och mätmetoder 

Varje år sedan 2001 genomför SBBF Fysprofilen på samtliga kallade 

ungdomslandslagsspelare i åldern 16-20 år. Inför varje deltest har spelarna en 

ledarledd specifik uppvärmning på cirka tio minuter och instruktion ges i grupp av 

aktuell testledare inför varje deltest. Testerna genomfördes av erfarna ledare med 

utbildning i de olika deltesterna. Många av testerna är nya för basketspelarna, men 

vad gäller delmomenten knäböj med skivstång, frivändning med skivstång och de 

tre hopptesterna Counter Movement Jump (CMJ och CMJ_a) och squat jump har 

spelarna tidigare erfarenhet då man börjar med teknikträning i dessa lyft under 

regionläger flera gånger per år med start från ålder 14. De tester som ingår i 

Fysprofilen för basket är dips, brutalbänk, 150 m1 & 150 m2, Cooper’s test, 1RM 

knäböj (BS), 1RM bänkpress (BP), chins, gripen, CMJ, CMJ_a, squat jump, 10m 

sprint, 20m sprint, 30m sprint samt frivändning med skivstång. Testerna läggs 

därefter ihop i fyra olika index: Styrkeindex (SI), Aerobt index (AI), Anaerobt 
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index (ANI) och Power index (PI) och medelvärdet av dessa blir spelarens 

Totalindex (TI) 

Anaerobt index 

I indexet ANI ingår fyra test, dips, brutalbänk samt upprepade 150 m sprint. Dips 

genomförs med att testpersonen hänger med raka armar och ben med fötterna i 

luften. Testpersonen sänker sedan ned kroppen tills överdelen på armen är parallel 

i vinkel mot golvet och höjer sedan kroppen tillbaka till utgångsläget utan att 

använda benen. Resultatet redovisas i antal genomförda repetitioner.  

Brutalbänk genomförs med att rygg och ben ligger mot underlaget och personen 

hänger lodrätt upp och ned. Testpersonen har ett dubbelvikt gummiband bakom 

huvudet och armågarna fram och tar sig sedan upp och nuddar bägge armbågarna 

på knäna och sänker sig sedan tillbaka till ursprungsläget och upprepar rörelsen 

utan vila. Resultatet redovisas i antal genomförda repetitioner.  

150 meters sprinttest genomförs genom att tespersonen springer totalt 150 meter 

genom att springa fram och tillbaka mellan sex koner på rad med fem meters 

mellanrum. Från startkonan springer personen fram och rundar första konan och 

sedan tillbaka och rundar startkonan och sedan till andra konan etc. Efter 

genomfört 150 m test vilar personen i tre minuter och genomför samma test en 

gång till. Resultatet redovisas i sekunder med två decimaler. 

Aerobt index 

Indexet AI består endast av Cooper’s löptest. Testpersonen springer 15 varv på en 

200 meters löparbana så snabbt hon eller han kan. Resultatet redovisas i minuter 

och sekunder utan decimaler.  

Styrkeindex 

I Indexet SI består av fyra tester, 1RM BS, 1RM BP, chins och gripen. 

1 RM BS genomförs med skivstång som placeras på axlarna bakom huvudet och 

testpersonen skall därefter genomföra en knäböj med ett djup där femur som minst 

var parallellt med underlaget samtidigt som personen genomför lyftet utan att falla 

fram med överkroppen. Ifall felaktig lyftteknik används underkänns testet. Vid 

behov fick testpersonerna ha en upphöjning under hälarna ifall detta gjorde att 

tekniken förbättrades. Resultatet redovisas i kilogram med två decimaler. 
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1 RM BP genomförs med skivstång på raka armar liggandes på rygg på en bänk. 

Testpersonen sänker stången och nuddar bröstet innan hon eller han pressar upp 

den till raka armar igen. Testet underkänns om sätet lämnar bänken under någon 

del av lyftet. Resultatet redovisas i kilogram med två decimaler. 

Chins genomförs med att personen hänger med armarna raka ovanför huvudet i ett 

räcke med ett pronerat grepp. Testpersonen skall sedan dra sig upp så hakan är i 

linje med räckets ovansida och sedan sänka sig tillbaka till ursprungsläget. 

Repetitionen underkänns ifall testpesonen använder höfterna för att ta sig upp 

eller börjar svinga med kroppen. Resultatet redovisas i antal genomförda 

repetitioner. 

Gripen är ett test för grepp- och underarmsstyrka och genomförs genom att 

testpersonen står med böjd arm med 90 graders flektion i axelled och håller i ett 

instrument som mäter greppstyrka. Testet börjar genom att testpersonen pressar åt 

instrumentet maximalt samtidigt som man för armen nedåt och avslutar testet med 

rak arm. Testet genomförs två gånger per arm och det bästa värdet räknas och 

redovisas i ihoppressade kg. 

Power index 

Power index består av fem tester, CMJ, CMJ (a), Squat jump, 30 m sprint samt 

frivändning. CMJ innbär att försökspersonen står jämnfota och sedan hoppar rakt 

upp och får ta sats med armarna och benen. När personen hoppat måste denna ha 

raka ben tills han eller hon landat.  

CMJ (a) genomförs på samma sätt men händerna skall vara intill midjan och sving 

i benen tillåts, men ingen armsving för användas.  

Squat jump genomförs genom att testpersonen har händerna i sidan och går ned 

till en valfri stabil position och sedan hoppar rakt upp, fortfarande med händerna i 

sidan, ingen sving tillåts. Hoppen mäts med fotoceller som beräknar hur högt 

testpersonen hoppat i antal cm över marken. 

30 meter sprint genomförs med stillastående start och mäts med fotoceller vid 

start, 5 m, 10 m, 20 m samt 30 m. Testpersonen startar själv och springer 30 meter 

så snabbt hon eller han kan.  Resultat mäts vid 5 m, 10 m, 20 m samt 30 m och 

anges i sekunder med två decimaler. 
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Frivändningen som genomförs är en styrkefrivändning från knäna, en så kallad 

hang power clean och genomförs genom att testpersonen står med en skivstång 

intill kroppen och för den ned längs låret till knät. Därefter skall testpersonen 

acellerera stången genom att extendera i höft, knä och fotled och fånga upp 

skivstången på framsidan av axlarna. Vid bristfällig teknik, t.ex att ryggen 

flekteras i lyftet eller att landningen inte är kontrollerad och stabil så underkänns 

lyftet. Resultat redovisas i antal kg med två decimaler (19).  

Studiepopulation 

Varje år genomförs Fysprofilen på samtliga ungdomslandslagsspelare i basket 

som blivit kallade till testlägret i Norrköping. När man blir kallad till ett 

landslagsläger så blir man indelad i ett lag efter kön och ålder, herrar under (HU) 

eller damer under (DU) och ålder från 15-20 år, en 15-årig kvinna spelar därmed i 

DU16. Individuella testresultatet från Fysprofilen år 2005-2015 samt individuell 

statistik från europamästerskapen i basket år 2005-2015 har inhämtats från SBBF 

och har kodats och genom åren matats in en datafil (excel) av en anställd på 

SBBF. Denne anställda har även skickat filen till författaren av denna 

masteruppsats. Vid tillfällen då fysprofilen genomförts mer än en gång per år, en 

gång i maj och en i juli, något som gjordes 2005-2008, har endast tillfället i maj 

använts. Detta för att det under 2008-2015 endast skett ett testtillfälle per år i maj 

och detta markerar starten på landslagssommaren.  

Databearbetning och statistisk analys 

Utfallsmått för att mäta prestation är speltid/match och poäng/match i 

europamästerskapet i basket för respektive ålders- och könsgrupp. 

För att analysera hur individuella indexresultat samvarierar med prestation på 

basketplanen användes multipel linjär regressionsanalys med backwards 

entrymodell där speltid/match respektive poäng/match i Europamästerskapen var 

beroende variabler och fysprofilens individuella index var oberoende variabler. I 

dessa analyser ingick de ungdomar som spelat i europamästerskapet och 

genomfört samtliga test som ingick i det specifika indexet.  

För att analysera hur individuella testresultat på Fysprofilen samvarierar med 

prestation på basketplanen användes också en multipel linjär regressionsanalys 

med backwards entrymodell där speltid/match respektive poäng/match i 

Europamästerskapen var beroende variabler och men där Fysprofilens individuella 

testresultat var oberoende variabler. Även i dessa analyser ingick de ungdomar 
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som spelat i europamästerskapet och genomfört samtliga test som ingick i 

Fysprofilen.  

Skälet till att vi valde speltid och antal gjorda poäng var att dessa mått tidigare har 

använts för att visa på prestation på basketplanen (17, 18). I regressionsanalyserna 

logaritmerades samtliga värden för poäng/match med en log-10 då de var 

snedfördelade. Samtliga genererade modeller redovisas oavsett om p-värdet är 

signifikant eller inte. 

För att undersöka hur testprestation skiljer sig från 16-20 års ålder genomfördes 

en envägs variansanalys (ANOVA) med efterföljande Post-hoc test för 

Fysprofilens fyra indexvärden samt för TI för samtliga åldergrupper. Hochberg’s 

post-hoc test användes då det ibland är stor skillnad på antal deltagare i de olika 

grupperna. Samtliga analyser genomfördes med IBM SPSS statistics v 21. 

Statistisk signifikansnivå för samtliga test är satt till p <0.05. I 

regressionsanalyserna ingick de testdeltagare som genomfört samtliga 

tester/index. 

Etik 

Data har mottagits av SBBF och är avidentifierade och kan inte spåras till enskild 

individ. Testerna har genomförts i samband med aktuellt testläger och denna 

studie har således inte medfört extra tidsåtgång eller påverkat några av de 

ordinarie testerna under dessa läger. Studien har blivit godkänd av 

Etikprövningsnämnden (Dnr: 09-148). 

 

Resultat 

Samvariation mellan individuella indexresultat på Fysprofilen och prestation 

på basketplanen 

Kvinnor  

Det fanns ingen oberoende indexvariabel som inkluderades i samtliga modeller 

för samtliga åldersgrupper, varken med speltid/match eller poäng/match som 

beroende variabel. AI var den oberoende variabel som inkluderades in i flest 

modeller och var en del av eller hela modellen för speltid/match för DU18 (p= 

0.071), DU19 (p= 0.007) och DU20 (p= 0.01) samt för poäng/match för DU16 

(p<0.000), DU19 (p=0.001) och DU20 (p=0.017).  
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Den modell som hade högst förklaringsgrad var AI för poäng/match för DU19 

med r
2 

= 0.274, lägst förklaringsgrad som genererade en modell var speltid/match 

för DU16 med ANI r
2 

=0.049.  

  

Speltid/match för DU18 var den enda modellen som innehåll flera oberoende 

variabler (PI, AI, ANI) och då med ickesignifikant p-värde och två negativa 

korrelationer, samtliga övriga modeller innefattade endast ett index. SI 

inkluderades inte i någon modell och PI inkluderades endast i en modell och då 

med ickesignifikant p=värde (p=0.08) och ett negativt B-värde. 

Speltid/match genererade ingen modell för DU17 och poäng/match genererade 

ingen modell för DU17 och DU18 (Tabell 3-6 i Bilaga 2).  

 

Män 

Det fanns ingen oberoende indexvariabel som inkluderades i samtliga modeller 

för samtliga åldersgrupper, varken med speltid/match eller poäng/match som 

beroende variabel. HU16 genererade AI som modell för både speltid/match 

(p=0.003) samt för poäng/match (p<0.000) medan HU17 genererade ANI för både 

speltid/match (p=0.043) samt för poäng/match (p=0.007).  

 

Den modell som hade högst förklaringsgrad var poäng/match för HU17 med 

r
2
=0.270 jämfört med HU16 med r

2
=0.157. Lägst förklaringsgrad som genererade 

en modell var speltid/match för HU16 med ett AI på r
2
=0.101. 

Varken SI eller PI inkluderades i någon modell. Ingen modell genererades för 

HU18, HU19 eller HU20 för varken speltid/match eller poäng/match (Tabell 7-8 i 

Bilaga 2). 

 

Samvariation mellan individuella resultat på Fysprofilen och prestation på 

basketplanen 

Kvinnor 

Det fanns ingen oberoende variabel som inkluderades i samtliga modeller för 

samtliga åldersgrupper, varken med speltid/match eller poäng/match som 

beroende variabel.  

Det fanns variabler som inkluderades i modeller för båda beroende variablerna för 

samma åldersgrupp med Cooper för speltid/match (p=0.028) och för poäng/match 
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(p=0.019), 150m1 för speltid/match (p=0.13) och för poäng/match (p=0.02) för 

DU16 samt Frivändningar för speltid/match (p=0.015) och för poäng/match 

(p=0.018) för DU19. Cooper för DU16 visar dock på negativt B-värde för 

poäng/match och positivt B-värde för speltid/match.  

 

Högst förklaringsgrad hade DU19 för poäng/match med r
2=

0.887 och med 14 av 

16 oberoende variabler inkluderade i modellen, dock med fem variabler med 

negativ korrelation. DU16 hade en likande förklaringsgrad mellan de beroende 

variablerna, speltid/match r
2
=0.225 samt poäng/match r

2
= 0.250. Gripen är endast 

med som en positiv korrelation i en modell, för poäng/match för DU16 (p=0.038). 

Knäböj, squat jump och chins inkluderades inte i med positivt B-värde i någon 

modell och sprint 20m inkluderades inte med negativt B-värde i någon modell. 

Ingen modell genererades för DU20 (Tabell 9-12 i Bilaga 2).  

 

Män 

Det fanns ingen oberoende variabel som genererades i samtliga modeller för 

samtliga åldersgrupper, varken med speltid/match eller poäng/match som 

beroende variabel. 

Det fanns variabler som ingick i modeller för båda beroende variablerna för 

samma åldersgrupp med Cooper för speltid/match (p=0.002) och för poäng/match 

(p=0.002) för HU16, 150 m2 för speltid/match (p=0.000) och för poäng/match 

(p=0.002) och sprint 10m för speltid/match (p=0.085) och för poäng/match 

(p=0.02) för HU18.  

Knäböj är endast med som en positiv korrelation i en modell, för poäng/match för 

HU18 (p= 0.007). 

 

Högst förklaringsgrad hade HU18 för speltid/match med r
2
=0.426 och med 7 av 

16 oberoende variabler inkluderade i modellen, dock med fyra värden med 

negativ korrelation. Lägst förklaringsgrad
 
hade HU16 med r

2
=0.169 för 

speltid/match men med snarlika oberoende variabler inkluderade som för 

poäng/match, Cooper, Spring 30m och Sprint 10m för speltid/match och spring 

20m för poäng/match. Sprint 10m inkluderades i tre av fyra genererade modeller 

med ett negativt B-värde. 
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Sprint 30m inkluderades i tre av fyra modeller och samtliga gånger med ett 

positivt B-värde vilket innebär att ju långsammare tid på 30m, desto högre 

förklaringsgrad. Bänkpress, squat jump, chins, CMJ_a, gripen och dips 

inkluderades inte med positivt B-värde i någon modell och 150 m1 inkluderades 

inte med negativt B-värde i någon modell. Ingen modell genererades för HU17, 

HU19 och HU20 (Tabell 13-14 i Bilaga 2). 

 

Testprestation från 16-20 års ålder 

Tabell 1 visar medelvärde och standardavvikelse och inkluderar antroprometiska 

mått som BMI, längd, wings span och reach för kvinnorna. Tabell 2 visar samma 

värden för männen. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över kvinnors förändring över tid gällande kroppsmått och indexvärden för testerna som ingår i 

Fysprofilen, medelvärde ± SD och (n) över studiedeltagarna.* 

  16 år  17 år 18 år 19 år 20 år 

Kroppsmått      

Vikt (kg) 69,2 ± 9,7 (158) 71,2 ± 9,6 (102) 72,3 ± 9,0 (112) 72,5 ± 9,0 (84) 73,4 ± 9,0 (68) 

Längd (cm) 177,7 ± 7,3 (158) 178,7 ± 7,4 (102) 178,5 ± 7,4 (111) 178,8 ± 7,1 (86) 178,5 ± 7,3 (68) 

BMI 21,9 ± 2,1 (158) 22,3 ± 2,3 (102) 22,7 ± 2,0 (111) 22,6 ± 1,9 (84) 23,0 ± 1,8 (68) 

Reach (cm) 228,4 ± 12,0 (76) 231,0 ± 10,6 (67) 230,0 ± 11,1 (57) 230,5 ± 10,2 (53) 227,4 ± 10,9 (30) 

Wing span (cm) 180,2 ± 10,3 (104) 179,9 ± 8,9 (75) 180,7 ± 9,1 (79) 180,6 ± 9,1 (65) 179,5 ± 9,6 (50) 

Fysprofilens index      

Total Index  3,1 ± 1,2 (106) 3,8 ± 1,5 (78)  3,9 ± 1,4 (82)  4,1 ± 1,5 (60)   3,8 ± 1,5 (40) 

Styrkeindex  1,8 ± 0,7 (142) 2,1 ± 0,9 (94) 2,5 ± 1,2 (100) 2,8 ± 1,2 (73) 2,7 ± 1,0 (52) 

Aerobt index 3,3 ± 2,3 (130) 3,8 ± 2,5 (85) 3,7 ± 2,3 (91) 3,8 ± 2,4 (70) 3,3 ± 2,2 (52) 

Anaerobt index  3,3 ± 1,5 (148) 4,1 ± 2,0 (99) 4,3 ± 1,8 (103) 4,6 ± 2,0 (77)  4,4 ± 1,9 (63) 

Power index  3,9 ± 1,6 (128) 4,7 ± 2,0 (94) 4,9 ± 1,6 (98) 4,9 ± 1,7 (69)  4,6 ± 1,8 (58) 

* BMI = body mass index, Reach = Så långt upp man kan sträcka sig med höger hand, mätt från golvet, Wing span = längd 

mellan vänster och höger arm.  

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för mäns förändring över tid gällande kroppsmått och indexvärden för testerna som ingår i 

Fysprofilen, medelvärde ± SD och (n) över studiedeltagarna. 

  16 år  17 år 18 år 19 år 20 år 

Kroppsmått      

Vikt (kg) 81,7 ± 9,3 (194) 84,6 ± 9,9 (113) 86,7 ± 10,7 (119) 88,3 ± 10,2 (80) 91,4 ± 10,6 (92) 

Längd (cm)  192,4 ± 7,9 (194) 194,8 ± 7,8 (113) 194,7 ± 8,5 (119) 196,0 ± 8,8 (80) 196,1 ± 8,2 (92) 

BMI 22,0 ± 1,9 (194) 22,2 ± 1,8 (113) 22,8 ± 1,7 (119) 22,9 ± 1,5 (80) 23,7 ± 1,9 (92) 

Reach (cm) 251,7 ± 11,1 (111) 252,8 ± 10,1 (64) 253,5 ± 11,7 (48) 255,1 ± 13,8 (45) 256,2 ± 11,4 (41) 

Wing span (cm) 196,8 ± 8,8 (126) 199,7 ± 8,9 (80) 199,0 ± 9,8 (76) 201,5 ± 10,8 (55) 200,7 ± 11,3 (58) 

Fysprofilens index      

Total Index  3,6 ± 1,3 (133)  4,3 ± 1,5 (86)   5,0 ± 1,5 (79)    4,8 ± 1,6 (48)   5,1 ± 1,6 (54) 

Styrkeindex  2,3 ± 1,1 (178)  3,0 ± 1,4 (101)  3,7 ± 1,3 (92)  3,9 ± 1,6 (64) 4,3 ± 1,5 (71) 

Aerobt index 5,7 ± 2,4 (157) 6,3 ± 2,5 (98)  6,5 ± 2,4 (98) 6,1 ± 2,2 (66) 6,0 ± 2,2 (66) 
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Anaerobt index  3,8 ± 1,6 (181)  4,8 ± 1,7 (102) 5,7 ± 1,9 (102)  5,6 ± 1,8 (77)  5,9 ± 1,9 (83) 

Power index  2,6 ± 1,5 (164)  3,3 ± 1,8 (97)  3,9 ± 1,8 (96) 4,1 ± 1,8 (63)  4,1 ± 1,8 (74) 

* BMI = body mass index, Reach = Så långt upp man kan sträcka sig med höger hand, mätt från golvet, Wing span = längd 

mellan vänster och höger arm.  

 
 

Kvinnor 

ANOVA visade att det för kvinnorna fanns en statistisk signifikant skillnad 

mellan åldersgrupperna 16, 17, 18, 19 och 20 för SI (F(4,456) = 17.62, p<0.000), 

för PI (F(4,442) = 5.54, p<0.000) för ANI, (F(4,485) = 9.81, p<0.000) samt för TI  

(F(4,361) = 5.43, p<0.000) . Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna för AI (F(4,423) = 1.17, p=0.323). 

 

Efterföljande post hoc-jämförelser med Hochberg’s test visade att det inte fanns 

en signifikant skillnad mellan 17-20-åringar (p=0.573–1.0), 18-20-åringar 

(p=0.855–1.0) eller 19-20-åringar (p=0.936-1.0) i någon indexkategori förutom 

för SI där det fanns en skillnad mellan 17- och 19-20-åringar. AI var det enda 

indexet som inte hade någon signifikant skillnad mellan någon åldersgrupp. PI, 

ANI och TI hade en signifikant skillnad mellan 16-åringar och alla andra 

åldersgrupper (p<0.05), SI hade inte en signifikant skillnad mellan 16 och 17-

åringar (p=0.087) men mellan 16 och 18-20 var det signifikanta skillnader 

(p<0.000).  

 

Män  

För männen visade ANOVA att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna 16, 17, 18, 19 och 20 för SI (F(4,501) = 38.21, p<0.000) för PI, 

(F(4,489) = 15.66, p<0.000) för ANI, (F(4,540) = 32.83, p<0.000) samt för TI 

(F(4,395) = 16.10, p<0.000). AI var inte signifikant mellan åldrarna (F(4,489) = 

1.94, p=0.103).  

Efterföljande post hoc-jämförelser med Hochberg’s test visade att det inte fanns 

en signifikant skillnad mellan 18-20 (p=0.55–1) och 19-20 (p=0.763–1) i någon 

indexkategori. AI var det enda indexet som inte hade någon signifikant skillnad 

mellan någon åldersgrupp. Samtliga index utom AI hade en signifikant skillnad 

mellan 16-åringar och alla andra åldersgrupper (p=0.000-0.02).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan individuella resultat på 

Fysprofilens tester och index samt individuell prestation på basketplanen hos 

svenska män och kvinnor på ungdomslandslagsnivå. Den högsta justerade 

förklaringsgraden för speltid/match för index låg på 23.9%, motsvarande siffra för 

poäng/match var 27.4%. För båda dessa modeller var det aerobt index som 

förklarade prestationen. Överhuvudtaget var det det aeroba indexet som 

dominerade som prediktor både för speltid/match och för poäng/match då det 

inkluderades i sju av elva genererade modeller. Att det aeroba indexet dominerade 

som prediktor är kanske inte förvånande då man i tidigare studier visat att 

basketspelare under stora delar av matcherna använder sig av den aeroba kapacitet 

mer än den anaeroba (21) och att det är gynnsamt för basketspelare att förbättra 

sin aeroba kapacitet (20). Power index och Styrkeindex verkar inte kunna 

prediktera speltid/match eller poäng/match då de inte inkluderades i någon 

modell. Vad gäller enskilda testresultat, fanns det inget enskilt test i Fysprofilen 

som återkom i modellerna för någon ålder eller för män eller kvinnor förutom 

spelarnas tid på Cooper’s test och 150 m2 som inkluderades i sex respektive fem 

modeller av tolv möjliga. Då det inte finns några tidigare studier som använt 

Fysprofilens typ av indexindelning för att undersöka samvariation mellan 

basketprestation eller ett helt testbatteri är det inte möjligt att jämföra vårt resultat 

med tidigare studier. Dock finns det flera studier som undersökt samvariation 

mellan basketprestation och andra enskilda fystester samt några av de som 

inkluderas i Fysprofilen. 

 

Tidigare studier har visat på att enskilda testresultat på 1RM BS, 1RM BP har 

kunnat prediktera speltid hos collegespelare i basket (17). Vidare har frivändning 

och 1RM BS påvisats ha samvariation med basketprestation då basket prestation 

utvärderats med sprint 30m och maximal vertikal hopphöjd (15). I föreliggande 

studie påvisades ej en samvariation mellan 1RM BS, 1RM BS och 

basketprestation mätt i speltid. Skillnaden i resultat mellan vår och den 

amerikanska studien måste studeras vidare. Dock var det några tester som inte alls 

samvarierade med prestation. Man kan utifrån detta spekulera i om 1RM BP, 

gripen och chins, som ingår i Styrkeindex, är helt irrelevanta för att förutspå 

basketprestation. Den slutsatsen kan man dock inte säkert dra utifrån resultat i 
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föreliggande studie innan man diskuterat några viktiga faktorer. För det första, i 

samtliga styrketester är testledarna mycket noga med tekniken och det ofta blir ett 

tekniskt max istället för ett sant 1RM då testdeltagaren inte har teknik nog i de 

tekniska lyften för att få lyfta tyngre trots förmåga och då måste stanna på en 

styrkemässigt lätt vikt vilket kan påverka resultatet mer i rena styrketester mer än 

tester i andra områden.  Detta skulle kunna vara en stor faktor mellan föreliggande 

studie och Hoffmans studie. För det andra, kan det kanske vara så att 

basketprestation inte bara bör utvärderas med speltid per match eller antal mål. 

Det skulle kunna var intressant att undersöka testernas betydelse för andra 

prestationsmått.   

I föreliggande studie använder vi speltid per match och antal mål som mått på 

prestation. Det skulle kunna anses att prestation endast mätt som speltid/match 

eller poäng/match är en snäv tolkning av basketprestation. Den används dock i de 

flesta studier i vilken man utvärderar prestation (17, 18). Andra möjliga mått 

skulle kunna vara matchsnitt av antal returer, assists, turn overs (när laget förlorar 

bollen till motståndaren), effektivitet eller skottprocent. För att kunna dra 

slutsatsen att Fysprofilens index och enskilda testvärden inte fungerar som 

prediktorer för basketprestation i stort behövs liknande analyser göras på flera 

typer av beroende variabler. Mycket finns att forska på gällande andra beroende 

variabler men det finns även mycket att utforska gällande de beroende variablerna 

som användes i föreliggande studie. 

 

Den högsta justerade förklaringsgraden för speltid/match för index låg på 23.9%. 

En så låg siffra antyder att 76.1% kan förklaras av andra faktorer. En sådan faktor 

skulle kunna vara basketcoachens inställning eller uppfattning om spelaren. Men 

en viktig fråga är då vad som ligger bakom coachens inställning eller uppfattning. 

Spelarens basketskicklighet är med största sannolikhet en stor del som inte är lätt 

att mäta då det är oerhört mångfacetterat och man behöver bryta ned basketen i 

flera underliggande moment för att kunna mäta den objektivt. Som Takeuchi et. 

Al (24) och Ziv et. al (20) visar så är det svårt att mäta basketskicklighet då de 

tester man hittills utvecklat inte samvarierar bra med prestation på basketplanen 

och således hittills är svåra att mäta. Baskettränarens inställning om spelaren, 

spelarens erfarenhet och inställning till sin egen förmåga och spelarens 

basketkunskap och basketskicklighet vore intressanta faktorer att undersöka vilket 

ej genomförs idag. Detta genomförs dock till stor del i Hoffmans studie och de 
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kunde prediktera speltid/match för nästkommande säsong med betydligt högre 

förklaringsgrad, 70-80% men i den studien mäter de fler områden än endast fysisk 

prestation i tester samt att de hade spelarna hos sig på college under stora delar av 

året medan deltagarna i denna studie tränar på mycket olika sätt i sina klubblag. 

Sammanfattningsvis antyder resultaten från denna studie att man behöver fråga 

sig hur pass anpassat Fysprofilen är för basket. Är den anpassad för basket bör 

den samvariera med basketprestation men kanske är det också så att den anses 

mäta grundfysik? Med tanke på att den är anpassad för just basket gällande 

indexindelningarna, att x antal kg i en övning ger y i index för just basket, visar 

ändå på att man kategoriserat och bestämt hur viktigt varje test är för en 

basketspelare och att man därför bör kunna se en samvariation mellan testresultat 

och basketprestation. En intressant variabel att undersöka är hur Fysprofilens 

testresultat och index samvarierar med olika typer av skador. På SBBFs 

utbildningar talas det mycket om att en god fysik minskar risken för skador, något 

som styrks av flertalet studier (18, 20, 25, 26). Ser man en samvariation mellan 

Fysprofilens index och skador finns det i så fall god anledning att fortsätta att 

genomföra instrumentet.   

 

Vad gäller själva Fysprofilen som metod visade resultaten att det kan vara 

problematiskt med indexvärdena då de är framtagna från seniorspelare. Detta gör 

att de kanske inte alltid kan användas som det är tänkt i samtliga ålders- eller 

könsgrupper. Ett exempel är testet chins där det var många spelare som inte kunde 

genomföra en enda repetition. För kvinnor varierade antalet som inte genomförde 

en repetition av chins från 65.2% för DU20 till 85.8% i DU16. Då både noll och 

en chins ger samma indexvärde och det endast var 5.2% för DU16 och 10.1% för 

DU20 som genomförde mer än en chins så blir det en kraftigt snedfördelad 

variabel där många får ett indexvärde på 1 i chins. Detta är så pass höga siffror att 

det påverkar ett index mycket även om du har höga värden i de andra övningarna 

då SI beräknas som ett medelvärde av de enskilda styrketesternas index. Även i 

modellerna med de enskilda testresultaten är chins bara med i en modell, för både 

män och kvinnor, och där som en negativ korrelation, alltså att du gör mer 

poäng/match i DU19 om du gör färre chins. Det är inte troligt att detta resultat 

speglar verkligheten utan beror troligtvis på att det är en kraftigt snedfördelad 

oberoende variabel med ytterst få som faktiskt genomfört några chins att det är 
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lätt att få med de som har 0 antal chins med i en modell då de är i absolut 

majoritet. En annan problematik kan ses i det anaeroba indexet där övningen dips 

ingår. En genomsnittlig DU16-spelare genomför 1.63 dips och 55.5% av alla 

spelare genomföra en enda repetition. Även i DU20 syns samma trend där 23.9% 

av spelarna inte klarar av en dips. För de spelarna är detta inte ett anaerobt 

uttröttande test som för någon som kan genomföra 20 repetitioner utan egentligen 

ett 1RM-test och passar därför inte in i ANI. Detta skulle kunna vara en av flera 

eventuella felkällor till att vissa index inte inkluderas i fler modeller.  

  

Vad gäller prestation över tid visar resultaten på en skillnad mellan 16-åringar och 

20-åringar för PI, SI och ANI indikerar att det är kvalitéer som utvecklas hos både 

kvinnor och män från 16 till 20-års ålder. Att resultaten inte visade på någon 

skillnad mellan 17-, 18-, 19- och 20-åringar för kvinnor och 18-, 19- och 20-

åringar för män innebär antingen att man får en faktisk skillnad i testerna men att 

det inte är så stort att det påverkar indexet eller att de faktiskt når en platå när det 

kommer till power, styrka och anaeroba kvalitéer. Det är dock inte troligt att det 

finns en skillnad som inte upptäcks eftersom antal försökspersoner är så stort utan 

det är troligare att de verkligen nått en platå. En trolig anledning till att 

elitbasketspelare når en platå vid ung ålder är de inte tränar på att utveckla dessa 

kvalitéer utan endast testas i dessa en gång per år när man blir kallad till 

landslaget. Det finns klubblag som har fystränare anställda men den stora 

majoriteten av alla klubblag har ingen utbildad fystränare som planerar och är 

med och genomför träning utöver basket på ungdomsnivå. Ibland har 

ungdomsspelare tillgång till gym men ingen instruktör och då lägger man ofta 

ansvaret på ungdomsspelaren att själv hitta och genomföra passande 

träningsprogram. Ofta genomförs en fysträning i samband med basketträningar 

med klubblaget och många gånger är det utvecklande och bra träningsövningar 

men att det klart saknas en struktur ur både mikro- och makroperspektiv, från 

veckoplanering till årsplanering. Att se till att utbilda baskettränare och andra i 

föreningarna, både unga och vuxna, i styrketräningens och konditionens 

grundprinciper skulle förhoppningsvis leda till en årsplanering som förutom 

basket inkluderar både styrketräning och konditionsträning i olika cykler och att 

träningen bland annat är progressiv och periodiserad. Inte heller för det aeroba 

indexet för både män och kvinnor visade resultaten på någon skillnad mellan 

någon av ålderskategorierna. Detta innebär att man har en likadan kondition i 
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snitt, mätt med Cooper’s test, från 16 till 20 års ålder. Detta kan anses mycket 

problematiskt då man visat att basket till stor del är en aerob sport och att 

fördelarna med en högre aerob kvalitet är många (20, 21). Detta är något som 

påpekats under ett flertal år och under SBBFs stegutbildningar för baskettränare 

och i landslags- och regionverksamheterna läggs en stor vikt i att från ung ålder 

träna och utveckla den aeroba kapaciteten. 

Metoddiskussion 

I forskning kring basket används ofta en positionsindelning då de olika 

positionerna i basket generellt kräver olika typer av fysiska färdigheter då olika 

positioner ofta grupperar sig kring både antropometiska mått och fysiska 

färdigheter (20, 27). SBBF positionskategoriserar inte spelarna under fystesterna 

vilket gör det svårt att använda vissa typ av prestationsmått som ofta är 

positionsbetingade. Till exempel har centrar och forwards ofta fler antal returer än 

guarder medan guarder oftare har fler antal assists än forwards och centrar men 

denna analys går ej att göra med detta datamaterial. De två beroende variablerna 

speltid/match och poäng/match är inte positionsberoende på samma sätt och 

kunde därför användas i studien då spelare med mer speltid och fler gjorda poäng 

ofta är ”viktiga” spelare oavsett position eller antropometriska mått.  

I Europamästerskapen spelar man i en av tre divisioner, A, B eller C där A har 

högst nivå och C minst där Sverige alltid har legat i A eller B med samtliga 

åldersgrupper, men det skiljer sig olika mellan varje år. Då nivån skiljer sig 

avsevärt mellan A- och B-grupperna men statistiken inte är indelad därefter kan 

man tänka sig att speltid/match och poäng/match för samma lag skulle skilja sig 

beroende på vilken grupp man spelade i. Vilken grupp man spelar i bestäms av 

placering föregående år, vilket innebär att det är årskullen innan som bestämmer 

om man spelar i A- eller B-grupp. Detta gör att det finns svaga årskullar som 

spelar i A-gruppen där man då ofta gör lite poäng/match eller är en stark årskull 

som spelar i B-gruppen och generellt gör mycket poäng vilket kan förvränga 

statistiken något. Då Sverige antingen generellt ligger i topp i B-grupperna eller i 

den lägre delen av A-gruppen kan man dock räkna med att motståndet är 

någorlunda lika mellan åren och med åtta års data gällande 10 åldersgrupper bör 

detta jämnas ut automatiskt. 

Då pairwise deletion användes när någon spelare ej genomfört någon av testerna 

samt att U18 och U20 delades in i U17, U18 och U19, U20 ledde det till att det 
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var relativt få i vissa grupper. U16 som endast hade en åldersgrupp per 

Europamästerskap hade flest spelare som genomfört testerna och hade därmed 

störst statistisk power. Regressionsmodellerna för DU20 hade till exempel endast 

22 deltagare vilket gör att analysen och analysdiskussionen blir lidande och man 

bör dra försiktiga slutsatser utifrån sambandsanalyserna.  

Med den backwards entry-metod som användes för regressionsanalyserna skapas 

färdiga modeller med oberoende variabler. Detta medför att vissa oberoende 

variabler räknas med trots att de inte har ett enskilt signifikant p-värde men har ett 

värde för modellen då det höjer den justerade förklaringsgraden. I 

regressionsanalyserna med de enskilda testresultaten är det 16 oberoende variabler 

som räknas med. Med så många oberoende variabler kan detta göra att man får en 

signifikant korrelation utan någon egentlig kausalitet. I flera av modellerna är det 

ett negativt testvärde som är signifikant i modellen, exempelvis högre tid på 

Cooper’s test eller sprint och lägre hopphöjd i CMJ eller CMJ_a. Detta medför att 

man måste vara försiktig i sin resultatanalys när man drar orsakssamband och 

slutsatser då man har risk att få en korrelation utan egentlig kausalitet.  

Förslag till vidare forskning 

Då det saknas vetenskapliga studier gällande samband mellan basketprestation 

och fystestresultat finns det mycket att undersöka. Intressanta inriktningar är att 

upprätta nya index som då är både ålders- och könskorrigerade, att undersöka om 

det finns cut off-värden likt de i Hoffmans studie som skulle kunna förklara 

bristen av utveckling i de fysiska färdigheterna som denna studie visat. Att 

undersöka basketprestation i förhållande till antropometriska mått, att jämföra 

denna studies resultat mellan könen eller att undersöka samvariansen mellan 

Fysprofilen och antalet skador för att se om Fysprofilen kan prediktera skador är 

andra intressanta områden som bör utforskas.  

Slutsats 

Denna studie visade att vissa tester och index i Fysprofilen verkar vara irrelevanta 

för att prediktera speltid/match och poäng/match hos svenska 

ungdomslandslagsspelare och att aerob kapacaitet verkar vara det som predikterar 

basketprestation bäst. Det fanns en signifikant skillnad mellan 16-åringar och 20-

åringar i alla index förutom det aeroba indexet, men vid 18 års ålder tycks 

spelarna nå en prestationsplatå och utvecklas inte ytterligare.  
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Bilaga 1: Litteraturöversikt 

Basket är en komplex sport som ställer stora fysiologiska krav, speciellt på 

elitnivå. Basketmatcher består av högintensiva perioder med maximal 

kraftutveckling och varvas med lågintensiva perioder, till exempel vid 

avblåsningar och i vissa typer av speluppbyggnadsfaser. De högintensiva 

momenten är ofta explosiva och sker både med och utan boll och innefattar ofta 

maximala vertikala hopp, korta och långa sprinter. Dessa rörelser sker ofta med 

hastiga riktningsförändringar samt abrupta start och stopp (1).     

Flera studier har undersökt om och hur man kan förutsäga basketprestation med 

hjälp av olika tester. De fysiska attribut som studerats mest i koppling till 

basketprestation är aerob kapacitet, styrka, anerob power samt agility och 

snabbhet. De fysiska tester som används i de internationella studierna är bland 

annat Countermovement jump (CMJ), Drop jump test (DJ), 5, 10, 20 och/eller 30 

m sprint (5M/10/20M/30M), 20 m sprint dribble (D20), Medicine ball throw 

(MBT), Agility run (AG), Suicide run (SU), Knäböj med skivstång samt 

Frivänding med skivstång. Internationellt undersöks ofta basketspelare i relation 

till deras positioner på planen, något denna studie ej kommer att göra. Flertalet 

studier undersöker samband mellan fysiska test och testprestation eller prestation 

på basketplanen (1-17). Dock har ingen studie gjorts på svenska basketspelare och 

prestation på basketplanen. Ingen studie försöker heller undersöka ett helt 

testbatteri, som Fysprofilen, och undersöka samvariation med faktisk prestation i 

form av speltid/match eller poäng/match. 

Att man kan se ett samband mellan speltid och resultat på fystester har bland 

annat Hoffman et. al visat.  Regressionsanalyser visade att spelarens fysiska nivå 

hade en förklaringsgrad på 6-20% av varians av speltid/match. När de dock 

exkluderade baskettränarens spelarutvärdering och spelarens erfarenhet var 

förklaringsgraden 64-81% av variansen av speltid/match. Författarna hittade även 

att om man hade en aerob kapacitet och en överkroppsstyrka som låg under ett cut 

off-värde så påverkade detta speltiden men att man inte såg någon skillnad på de 

som låg precis över och långt över cut off-värdet(17). Dessa resultat står dock i 

kontrast till McGill et. all som inte alls såg någon relevant signifikant prediktor till 

varken speltid/match eller poäng/match (18). 

Tidigare har man trott att basketspelare är mer beroende av anaerob kapacitet 

snarare än aerob kapacitet då det ofta är intervaller man springer på matcherna. 
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Dock så har det nu visats att man större delar av basketmatcherna befinner sig i 

pulszoner och har syreupptag som regleras av den aerob kapaciteten mer än den 

anaeroba (20, 21).  

Vikten av att testa unga idrottare för att se progression är stor, framför allt för att 

se om man utvecklar de fysiska kvalitéerna och t.ex. blir starkare, rörligare eller 

får bättre kondition. Hunter et. al genomförde en studie där de undersökte hur 

collegespelare förändrade sina fysvärden under fyra år, med resultatet att den 

aeroba kapaciteten inte förbättrades mellan de fyra åren men att den maximala 

syreupptagningsförmågan var hög redan första året med 50 ml/kg/min. 1RM BS, 

1RM BP och CMJ hade en signifikant skillnad mellan samtliga årsgrupper (22).  

 

Aerob kapacitet  

Totalt finns åtta (2-8, 17) studier som undersöker aerob kapacitet hos 

basketspelare och i dessa studier har de använt olika upplägg för att få reda på 

maximal syreupptagningsförmåga (VO2-max). Sex studier har använt löpning (2, 

3, 6-8, 17), en studie använde ett progressivt maxtest på cykelergometer (4) och 

en studie har uppskattat maximalt syreupptag från maximal hjärtfrekvens under 

match (5). I de studier där löpning använts för att fastställa VO2-max har olika 

studieprotokoll använts. I studien av Smith and Thomas (2) fick 

försökspersonerna springa i valfri takt som sedan gradvis ökades till maximal 

utmattning, medan man i studien av Riezbos et al (8) minskade i belastning desto 

längre testet fortgick. Bägge typerna av graded exersice är valida och reliabla men 

det vore bättre om man höll sig till samma studieprotokoll. Hoffman et al (17) 

genomförde ett Cooper’s test där deltagarna fick springa 2400 meter så snabbt de 

kunde. Coopertestet är inte standardiserat utan kan genomföras på tid på 2000 

meter, 2400 meter, 3000 meter eller mäta distans på 12 minuters löpning. En 

formel används sedan för att räkna ut maximal syreupptagningsförmåga. Samtliga 

versioner är valida och reliabla (28).  

Fyra av sex studier som använt löpning har använt graded exercise test vilket har 

hög validitet (9) och reliabilitet (10). Cykelergometertestet som genomfördes är 

inte validitets- eller reliabilitetstestat.  

Styrka 

Fem studier har mätt styrka hos basketspelare med syftet att undersöka 

prestationsmått(2, 11-14, 29). I dessa studier har man mätt styrka på så pass olika 
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sätt att det är svårt att jämföra dem. Fyra studier har genomfört 1 repetition 

maximum (RM) test (13-15, 17) och två studier har genomfört isokinetiska tester, 

muskulär uthållighet och isometiska tester (12, 29). I de två studier där man 

genomförde isokinetiska och isometriska tester finns metodologiska brister då 

dessa tester ej är beskrivna tillräckligt utförligt för att kunna reproducera dem.  

I de fyra studier som genomfört 1 repetition maximum (1RM)–tester användes 

knäböj med skivstång (1RM BS), bänkpress (BP), samt Grip test (GT)(13-15, 17). 

Wisløff et al visade på att det finns en stark koppling mellan 1RM BS och resultat 

på 10m och 30m sprint och maximal vertikal hopphöjd hos elitfotbollsspelare 

(15). Detta kan även vara relevant för basketspelare då maximal hopphöjd och 30 

m sprint ofta används som prestationsmått i studier om basket.Två studier fann 

skillnad i resultat i 1RM BP beroende på position på spelplanen, där centrar och 

forwards var starkare än guarder (13, 17) samt att Hoffman et. al visade på att 

1RM BS och 1RM BP kan användas som test för att förutspå speltid för 

kommande säsong hos collegebasketspelare i USA (17). I Hoffmans studie visar 

dock resultaten att det är tränarens utvärdering om spelare som spelar störst roll 

för speltiden och att den aeroba kapaciteten kommer efter det. Har spelaren 

tränarens förtroende och den aeroba kapaciteten som krävs så kan 1 RM BS och 1 

RM BP användas som prediktorer för speltid. I snitt så låg förklaringsgraden från 

1RM BS, sprint och agilitytest på 14% där tränarens förtroende och den aerobiska 

kapaciteten stod för 56-86%. 

Anaerob power 

Anaerob power kan förklaras som förmågan att utvinna kraft vid ett maximalt 

arbete, vilket kan skrivas som kraft x hastighet (30).  

Sju studier är genomförda på basketspelare som använder Counter Movement 

Jump (CMJ) som mäter vertikal hopphöjd i antal centimeter ovanför marken. Tre 

studier har använt sig av CMJ(2, 11, 17) och tre av CMJ (a) (5, 7, 29). Tre studier 

(7, 16, 31) har använt sig av Wingate-testet  (WAnT) vilket är ett test av anaerob 

förmåga på cykelergometer där man vid maximal trampfrekvens utan motstånd 

släpper en vikt på 7,5% av deltagarens kroppsvikt och där deltagaren skall 

fortsätta att trampa på med maximal viljeinsats.  Effektutveckling beräknas som 

medeltal efter varje fem sekunder och testet anses testa en persons alactatcida 

anaeroba kapacitet. Högre vertikal hopphöjd (8.8%) och högre kraftutveckling i 
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knäextensorerna (+20.2%)  har visat sig vara faktorer som skiljer elitbasketspelare 

mot de i lägre divisioner (16). Hoffman et al (17) genomförde en studie där de 

undersökte sambandet mellan testprestation och speltid hos collegebasketspelare 

på elitnivå. CMJ, T-agility test samt Cooper’s test genomfördes samt att alla 

deltagare utvärderades av samtliga tränarna gällande deras basketegenskaper. Vid 

en regressionsanalys visade det sig att det var tränarnas utvärdering som var den 

största prediktorn till speltid men att att de studiedeltagare med högre CMJ får 

mer speltid i sina klubblag (17).  

Agility 

Tre studier undersöker agility, kallas ibland speed i vissa studier, hos 

basketspelare hos kvinnor (2, 8, 32) och fyra hos män (7, 13, 17, 32). Fem av 

studierna undersöker hur position på planen samvarierar med testresultat på AG 

och 5 m, 10 m och 20 m SU. En studie mätte agility med ett T-test där 

testpersonen sprang 9 meter rakt fram, följt av sidosprint 4.5 meter åt vänster, 

sedan 9 meter åt höger och tillbaka in i mitten innan testpersonen backade tillbaka 

till utångsposition (17). Resultaten visar att guarder presterar bättre i dessa test än 

centrar och forwards samt att de antroprometriska resultaten visar att guarder 

väger mindre och är kortare än centrar och forwards (27). Detta är ingenting 

revolutionerande då det är allmänt känt att guarder oftast är mindre och snabbare 

och centrar och forwards större, starkare och något långsammare. 
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Bilaga 2: Tabeller 

 

Tabell 3. Linjär regressionsmodell för DU16 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.049) Anaerobt index 73 1.145 (0.097 till 2.19) 0.033 

Y = 7.45 + 0.97 (Anaerobt index), p < 0.000 

 
    

Poäng/match (0.157) Aerobt index 73 0.54 (0.026 – 0.082) 0.000 

Y = 0.451 + 0.54 (Aerobt index), p < 0.000 

 

 
    

 

Tabell 4. Linjär regressionsmodell för DU18 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.12) Power index 42 -1.649 (-3564 till 0.266) 0.089 

 
Aerobt index 42 -1.051 (-2.194 till 0.092) 0.071 

 Anaerobt index 42 1.805 (-0.229 till 3.839) 0.08 

Y = 15.645 + 1.805 (Anaerobt index) – 1.649 (Power index) – 1.051 (Aerobt index), p < 0.000 

     

 

Tabell 5. Linjär regressionsmodell för DU19 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.19) Aerobt index 32 1.774 (0.533 till 3.016) 0.007 

Y = 9.126 + 1.774 (Aerobt index), p = 0.002 

 

Poäng/match (0.274) Aerobt index 32 0.073 (0.032 till 0.114) 0.001 

Y = 0.354 + 0.073 (Aerobt index), p < 0.000 

      

 

Tabell 6. Linjär regressionsmodell för DU20 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 



28 
 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.239) Aerobt index 22 2.269 (0.593 till 3.945) 0.01 

Y = 9.876 + 2.269 (Aerobt index) p = 0.005 

Poäng/match (0.205) Aerobt index 22 0.065 (0.013 till 0.117) 0.017 

Y = 0.505 + 0.065 (Aerobt index) p < 0.000 

      

 

Tabell 7. Linjär regressionsmodell för HU16 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.101) Aerobt index 73 1.214 (0.416 till 2.011) 0.003 

Y = 10.064 + 1.214 (Aerobt index), p < 0.000 

 
    

Poäng/match (0.157) Aerobt index 73 0.056 (0.027 – 0.084) 0.000 

 
    

Y = 0.29 + 0.056 (Aerobt index), p < 0.000  

 

 

Tabell 8. Linjär regressionsmodell för HU17 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende indexvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.143) Anaerobt index 22 1.949 (0.072 till 3.827) 0.043 

     

Y = 6.404 + 1.949 (Anaerobt index) p = 0.179 

 
    

Poäng/match  (0.270) Anaerobt index 22 0.091 (0.028 till 0.154) 0.007 

 
    

Y = 0.265 + 0.091 (Anaerobt index), p = 0.100 

 

 

Tabell 9. Linjär regressionsmodell för DU16 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende testvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.225) 150 m1 75 -2.094 (-3.738 till -0.451) 0.13 
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Bänkpress 75 0.427 (0.146 till 0.704)  0.003 

 
Cooper 75 0.027 (0.003 till 0.051) 0.028 

 Knäböj 75 -0.155 (-0.264 till -0.46) 0.006 

 
Sprint 10m 75 -97.171 (-164.709 till -29.633) 0.005 

  Sprint 20m 75 55.395 (12.655 till 98.136) 0.012 

     

Y = 57.747 + -2.094 (150m1) + 0.427 (Bänkpress) + 0.027 (Cooper) – 0.155 (Knäböj) – 97.171 (Sprint 10m) 

+  55.395 (Sprint 20m), p = 0.006 

     

Poäng/match (0.25) 150 m1 75 -0.112 (-0.182 till -0.043) 0.02 

 CMJ_a 75 0.02 (-0.004 till 0.044) 0.097 

 Squat jump 75 -0.025 (-0.055 till 0.004) 0.091 

 Cooper 75 -0.01 (-0.002 till 0) 0.019 

 Gripen 75 0.015 (0.001 till 0.03) 0.038 

 Sprint 30m 75 0.495 (-0.052 till 1.041) 0.075 

     

Y = 2.942 +  0.02 (CMJ_a) + 0.015 (Gripen) + 0.495 (Sprint 30m) – 0.112  (150 m1) – 0.025 (Squat jump) – 

0.01 (Cooper), p = 0.035 

     

 

Tabell 10. Linjär regressionsmodell för DU17 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende testvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde samt 

ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel (justerat 

R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.293) 150 m1 31 2.622 (0.235 till 5.009) 0.033 

 150 m2 31 -2.329 (-4.429 till -0.229) 0.031 

 CMJ 31 -1.617 (-2.597 till -0.638) 0.002 

 CMJ_a 31 0.913 (0.147 till 1.680) 0.021 

 Sprint 30m 31 -12.936 (-28.127 till 2.254) 0.092 

     

Y = 76.004 + 2.622 (150 m1) + 0.913 (CMJ_a) – 2.329 (150 m2) – 1.617 (CMJ) – 12.936 (Sprint 30m), p = 

0.023  

     

Poäng/match (0.089) Frivändning 31 0.01 (0 till 0.021) 0.054 

     

Y= 0.129 + 0.01 (Frivändning), p = 0.625 

 

 

Tabell 11. Linjär regressionsmodell för DU18 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende testvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde samt 

ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel (justerat 

R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.087) Bänkpress 43 0.377 (0.051 till 0.703) 0.025 

 Dips 43 -0.537 (-1.126 till 0.052) 0.073 

 Gripen 43 -0.499 (-1.029 till 0.032) 0.065 



30 
 

     

Y = 14.464 + 0.377 (Bänkpress) – 0.537 (Dips) – 0.499 (Gripen), p = 0.09 

     

Poäng/match (0.044) Sprint 10 43 -3.304 (-6.726 till 0.118) 0.058 

 Sprint 20 43 2.105 (-0.035 till 4.245) 0.054 

Y= -0.065 + 2.105 (Sprint 20) – 3.304 (Sprint 10), p = 0.955 

 

Tabell 12. Linjär regressionsmodell för DU19 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende testvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde samt 

ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel (justerat 

R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.557) 150 m1 32 3.116 (-0.233 till 6.466) 0.067 

 150 m2 32 -3.194 (-6.250 till -0.137) 0.041 

 Brutalbänk 32 0.523 (0.071 till 0.976) 0.025 

 CMJ_a 32 1.188 (0.349 till 2.027) 0.007 

 Cooper 32 -0.44 (-0.67 till -0.21) 0.001 

 Frivändning  32 0.282 (0.06 till 0.503) 0.015 

 Gripen  32 -0.536 (-1.112 till 0.04) 0.067 

 Sprint 20m 32 35.621 (2.570 till 68.672) 0.036 

     

Y = -103.928 + 3.116 (150 m1) + 0.523 (Brutalbänk) + 1.188 (CMJ_a) + 0.282 (Frivändning) + 35.621 (Sprint 

20m) – 3.194, p = 0.078 

     

Poäng/match (0.887) 150 m1 32 -0.076 (-0.144 till -0.008) 0.031 

 150 m2 32 -0.072 (-0.133 till -0.12)  0.022 

 Bänkpress 32 0.009 (0.001 till 0.018) 0.033 

 Chins 32 -0.086 (-0.130 till -0.041) 0.001 

 CMJ 32 0.046 (0.009 till 0.083) 0.019 

 CMJ_a 32 0.067 (0.042 till 0.091) 0.000 

 Squat jump 32 -0.094 (-0.125 till -0.062) 0.000 

 Cooper 32 -0.03 (-0.03 till -0.02) 0.000 

 Dips 32 0.022 (0.009 till 0.035) 0.003 

 Frivändningar 32 0.006 (0.001 till 0.011) 0.018 

 Gripen 32 -0.10 ( -0.021 till 0.001) 0.085 

 Sprint 10m 32 -2.632 (-4.723 till -0.541) 0.016 

 Sprint 20m 32 6.048 (3.381 till 8.715) 0.000 

 Sprint 30m 32 -1.566 (-2.926 till -0.206) 0.026 

     

Y= -0.990 + 0.009 (Bänkpress) + 0.046 (CMJ) + 0.067 (CMJ_a) + 0.022 (Dips) + 0.006 (Frivändningar) + 6.048 

(Sprint 20m) – 0.076 (150 m1) – 0.072 (150 m2) – 0.086  (Chins) – 0.094 (Squat jump) – 0.03 (Cooper) – 0.1 

(Gripen) – 2.632 (Sprint 10m) – 1.566 (Sprint 30m), p = 0.369 
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Tabell 13. Linjär regressionsmodell för HU16 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

inkluderade oberoende testvariabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde 

samt ekvation för den slutgiltiga modellen med modellens p-värde 

Beroende variabel 

(justerat R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.169) Cooper 73 -0.53 (-0.086 till -0.021) 0.002 

  Sprint 10m 73 -69.217 (-127.258 till -11.176) 0.02 

 Sprint 30m 73 26.326 (1.299 till 51.353) 0.04 

Y = 63.881 + 26.326 (Sprint 30m) – 0.53 (Cooper) – 69.217 (Sprint 10m), p = 0.001 

     

Poäng/match (0.253) Cooper 73 -0.002 (-0.003 till -0.001) 0.002 

 Sprint 20m 73 -2.476 (-4.120 till -0.832) 0.004 

 Sprint 30m 73 1.493 (0.328 till 2.657) 0.013 

     

Y = 3.264 + 1.493 (Sprint 30m) – 0.002 (Cooper) – 2.476 (Sprint 20m), p < 0.000  

     

 

Tabell 14. Linjär regressionsmodell för HU18 vilket inkluderar beroende variabel med justerat R
2
 och 

signifikanta oberoende variabler, antal deltagare, B-värde, 95 % konfidensintervall, individuellt p-värde samt 

ekvation för den slutgiltiga modellen. 

Beroende variabel (justerat 

R
2
) 

Oberoende variabel N B Värde (95% CI) P 

Speltid/match (0.426) 150 m2 43 -5.225 (-7.415 till -3.036) 0.000 

 CMJ 43 -0.804 (-1.386 till 0.221) 0.008 

 Dips 43 -0.492 (-0.820 till -0.164) 0.004 

 Gripen 43 -0.333 (-0.689 till 0.023)     0.066 

 Knäböj 43 0.176 (0.05 till 0.302) 0.007 

 Sprint 10 43 -88.758 (-190.285 till 12.768)  0.085 

 Sprint 20 43 59.3 (-9.065 till 127.665) 0.087 

Y = 216.041 + 0.176 (Knäböj) + 59.3 (Sprint 20) – 5.225 (150 m2) – 0.804 (CMJ) – 0.492 (Dips) – 0.333 

(Gripen) – 88.758 (Sprint 10), p < 0.000 

 

Poäng/match (0.374) 150 m2 43 -0.138 (-0.220 till -0.056) 0.002 

 Dips 43 -0.019 (-0.032 till -0.007) 0.003 

 Frivändning 43 0.008 (0.002 till 0.014) 0.006 

 Gripen 43 -0.014 (-0.027 till 0.000) 0.047 

 Sprint 10 43 -3.465 (-6.357 till -0.573) 0.02 

 Sprint 30 43 1.425 (0.93 till 2.758) 0.037 

Y = 6.011 + 0.008 (Frivändning) + 1.425 (Sprint 30) – 0.138 (150 m2) – 0.019 (Dips) – 0.014 (Gripen) – 3.465 

(Sprint 10), p < 0.000 

 

 


