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ABSTRACT 
 

Aim: To describe the relationship between strength tests and sports specific 

performance factors in female and male youth national team basketball players. 	  
 

- What does the relationship between vertical jump ability, sprint and back 

squat strength look like? 

- What does the relationship between vertical jump ability, sprint and hang 

clean strength look like? 

- How does sex, age, 1RM hang clean and 1RM squat influence jump height 

and sprint time, together and respectively.   

- How does sex, age, 1RM hang clean (% of body weight) and 1RM squat (% of 

body weight) influence jump height and sprint time, together and respectively.   

 

Method: The study design was a cross-sectional study where the analyzed data comes 

from the Swedish basketball federation and has been collected during female and 

male youth national team camps at U16, U18 and U20 levels since 2001. To examine 

the data correlation and regression analysis where carried out between 1 repetition 

maximum (1RM) back squat, 1RM hang clean and counter movement jump with arm 

swing (CMJ(a)) and 10, 20 and 30 meter sprint. 

 

Results: The result shows significant correlations between strength tests and vertical 

jump ability and sprinting speed for both female and male basketball players. The 

regression analysis show that sex has great influence on the CMJ(a) and sprints where 

men perform significantly better then women. Further analysis also shows that except 

from sex, 1RM back squat and 1RM hang clean in relation to body-weight 

significantly contributes to higher vertical jumps during CMJ(a) and faster sprints at 

10, 20 and 30 meters. 

 

Conclusions: This study together with previous research strengthen the idea that 

1RM back squats and hang clean in relation to body weight enhances individual 

physical properties that is perceived to be important for basketball performance such 

as vertical jump ability and sprints.	  	  



	  

SAMMANFATTNING 

 

Syftet och frågeställningar: Att undersöka sambandet mellan styrketester och 

prestationsparametrar i from av hopp och sprint för kvinnliga respektive manliga 

basketspelare på ungdomslandslagsnivå.  

 

- Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och knäböjsstyrka? 

- Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och frivändning? 

- Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning 1RM knäböj, respektive och 

tillsammans, på resultaten för hopphöjd och sprint. 

- Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning (% av kroppsvikt (kv)), 

1RM knäböj (% av kv), respektive och tillsammans, på resultaten för 

hopphöjd och sprint. 

 

Metod: Studiedesign var tvärsnittsstudie där data som analyserats kommer från 

årligen av Svenska basketbollförbundet utförda fysiska tester av manliga och 

kvinnliga ungdomslandslagsspelare på U16, U18 och U20-nivå sedan 2001. För 

analys av data genomfördes korrelationsberäkningar samt regressionsanalyser mellan 

1RM knäböj, 1RM frivändning och counter movement jump med armsving (CMJ(a)) 

samt sprint 10, 20 och 30 meter.  

 

Resultat: Resultatet i denna studie visar signifikanta samband för båda könen med 

avseende på styrketester och hopphöjd samt sprinthastighet. Regressionsanalysen 

visar samtidigt att kön spelar en stor roll för resultaten vid både CMJ(a) och sprinter. 

Regressionsanalysen visar också att förutom kön är 1RM knäböj i % av kroppsvikt (% 

av kv) och 1RM frivändning (% av kv) signifikant bidragande orsaker till högre hopp 

på CMJ(a) samt snabbare sprint på 10, 20 och 30 meter.  

 

Slutsats: Resultatet av denna studie tillsammans med tidigare forskning inom 

området stärker uppfattningen om att 1RM knäböj (% av kv) och 1RM frivändning 

(% av kv) kan förbättra för basketspelare viktiga explosiva egenskaper såsom hopp 

och sprint. 
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1. INLEDNING 
 

Basket är en explosiv idrott med krav på flera olika fysiologiska parametrar. 

Anaeroba power (kraft x hastighet) i form av hopp samt högintensiva moment med 

kortare eller längre sprinter förekommer i stor utsträckning under stora delar av aktiv 

speltid. Dessa perioder varvas sedan med längre och kortare lågintensiva perioder sett 

under en hel match (McInnes et al. 1995).  

 

Vertikal hopphöjd, muskeluthållighet för nedre extremitet samt acceleration har 

tidigare visat sig vara viktiga egenskaper kopplade till basketprestation (Hoare 2000). 

Forskning har bland annat visat att explosivitet och anaerob power skiljer sig mellan 

basketspelare i högre och lägre divisioner. Erčulj et al. (2010) jämförde 15 åringar på 

olika landslagsnivå (Grupp A, B och C där grupp A är den högsta) under 

europamästerskap och kunde visa på signifikanta skillnader mellan grupp A, B 

jämfört med grupp C med avseende på explosiva moment som 20 meter sprint samt 

kast med medicinboll. Delextrat och Cohen (2008) jämförde basketspelare på elitnivå 

med de som spelade på något lägre nivå och kom fram till signifikanta skillnader med 

bättre resultat för de som spelade på elitnivå med avseende på vertikal hopphöjd samt 

knäextensorerna kraftutveckling vilket är en viktig egenskap för moment som ställer 

krav på individens explosivitet i sprint och hopp (Kenney et al. 2012). Hopphöjd har 

också visat sig vara korrelerat till speltid för basketspelare. De collegespelare på 

division 1 nivå som hoppade högst spelade också fler antal minuter (Hoffman et al. 

1996).  

 

Individens maximala styrka har också tidigare visat sig vara kopplat till vanligt 

förekommande moment inom basketen såsom hopp och sprint. Hori et al. (2008) 

hittade signifikanta samband mellan 1- repetition maximum (1RM) i frivändning och 

hopptestet counter-movement-jump (CMJ) som består av en dynamisk rörelse där 

individen knäböjer direkt följt av ett maximalt vertikalhopp (Ziv & Lidor 2009), 20 

meter sprint samt riktningsförändringstest för basketspelare. Chaouachi et al. (2009) 

fann också signifikanta korrelationsdata mellan 1RM i knäböj och snabbare tider på 5, 

10 och 30 meters sprint bland basketspelare på elitnivå. Samband har också kunnat 

ses mellan fler antal spelade minuter och 1RM i knäböj (Hoffman et al. 1996). 
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Maximal styrka har också visat sig vara starkt korrelerat till bättre resultat i hopp och 

sprinttester hos professionella fotbollsspelare (Wisløff et al. 2004). Chelly et al. 

(2009) fann i en studie med unga fotbollsspelare att tung styrketräning (80-90% av 

1RM) ökade spelarnas power samt vertikala hopphöjd.  

 

Vikter på upp mot 80-90% av 1RM anses främst förbättra den neuronala adaptationen 

och dess positiva inverkan på maximal styrka vilket i sin tur leder till förbättrad rate 

of force development (RFD) (Kenney et al. 2012). RFD innebär hur snabb muskelns 

kontraktila förmåga är till att utveckla maximal kraft under den initiala 

kontraktionsfasen (0-200ms). De flesta explosiva moment som sprint eller hopp 

ställer stora krav på att utveckla mycket kraft under kort kontraktionstid då dessa 

moment kan ligga mellan 50-250ms under idrottsutövande (Aagaard et al. 2002).  

 

RFD anses främst gå att påverka genom att träna upp hastighet (bl.a. plyometrisk 

träning) eller genom att öka sin maximala styrka (1RM). Tiden individen har att 

utveckla kraft är densamma men en absolut ökning av styrka leder till en högre 

procentuell kraftutveckling även under den initiala fasen av muskelkontraktionen 

(Aagaard et al. 2002). RFD har visat sig vara är en god indikator för vertikal 

hoppförmåga vilket hänger samman med förmågan att utveckla stor kraft på kort tid 

(Kraska et al. 2009). En ökad maximal styrka tycks alltså påverka idrottsrelaterade 

moment som ställer krav på individens explosiva power (Stone et al. 2003b; Hori et 

al. 2005). 
 
För ungdomar/unga vuxna som passerat puberteten gäller att den relativa ökningen av 

styrka är i stort den samma som för vuxna, även då hänsyn tas till förändringar i 

kroppsvikt/kroppsammansättning. Detta gäller för både pojkar och flickor (Byrd et al. 

2003). Sedan tidigare är det känt att könsskillnad generellt föreligger med avseende 

på styrka mellan män och kvinnor vilket beror på grundläggande fysiologiska 

skillnader i form av bland annat högre mängd testosteron och större mängd 

muskelmassa som föreligger hos postpubertala män jämfört med kvinnor (Kenney et 

al. 2012).  
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Tester i form av 1RM bland ungdomar och unga vuxna medför ingen ökad skaderisk 

och är säkra om de utförs under överseende av utbildad personal (Faigenbaum et al. 

2003).  

 

Både knäböj och frivändning anses ha en liknande rörelse som ett vertikalt upphopp 

vilket har visat sig genom biomekaniska jämförelser med avseende på fot-, knä- och 

höftled (MacKenzie et al. 2014). Knäböj och frivändning används inom många 

idrotter som tester av den fysiska förmågan för att utvärdera maximal styrka och 

explosivitet för idrottare (Bellardini et al. 2009). Ett counter movement jump (CMJ) 

används ofta för att utvärdera power och vertikal hopphöjd och kan utföras med 

(CMJ(a)) eller utan (CMJ) armpendelrörelse (Ziv & Lidor 2009). Under CMJ 

utnyttjas stretch-shortening-cycles (SSC) vilket innebär en muskelaktivering genom 

motrörelse med excentrisk aktivering direkt följt av koncentrisk aktivering där energi 

bland annat lagras i muskelsenan och utnyttjas i den koncentriska fasen (Kenney et al. 

2012). 

 

Tidigare underökningar på svenska ungdomslandslagsspelare i basket har inte 

genomförts varpå denna studie kan bidra med ytterligare underlag till att förstå 

kopplingen mellan ofta nämnda prestationsparametrar som hopp samt sprinter och 

styrketester. Mot denna bakgrund formuleras hypotesen att samband kan föreligga 

mellan 1RM frivändning, 1RM knäböj och prestationsparametrar för basketspelare i 

form av CMJ(a) och 10, 20 samt 30 meter sprint. Utöver det undersöks hur kön, ålder, 

1RM frivändning och 1RM knäböj tillsammans påverkar resultaten av 

prestationstesterna. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Att undersöka sambanden mellan styrketester och prestationsparametrar för kvinnliga 

respektive manliga basketspelare på ungdomslandslagsnivå.  

 

- Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och knäböjsstyrka? 

- Hur ser sambandet ut mellan hopphöjd samt sprint och frivändning? 

- Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning 1RM knäböj, respektive och 

tillsammans, på resultaten för hopphöjd och sprint. 

- Vilken påverkan har kön, ålder, 1RM frivändning (% av kv), 1RM knäböj (% 

av kv), respektive och tillsammans, på resultaten för hopphöjd och sprint. 

2. MATERIAL OCH METOD 
	  

2.1 Forskningsdesign och data 
Forskningsdesign var en upprepade tvärsnittsstudie där tidigare insamlad data 

analyserades. Data som analyserats kommer från årligen av Svenska 

basketbollförbundet utförda fysiska-tester av manliga och kvinnliga 

ungdomslandslagsspelare på U16, U18 och U20-nivå sedan 2001.  

 

Inklusionskriterier vid datainsamling var att vara medlem i något av 

ungdomslandslagen på herr- eller damsidan samt att ha utfört 1RM knäböj, 1RM 

frivändning, CMJ(a) samt 30 meter sprint vid landslagssamling där tester har utförts. 

 

Exklusionskriterier var spelare som inte deltog vid testtillfället på grund av skada eller 

frånvaro av annan orsak (klubblagsspel, spel utomlands etc.). 

2.2 Mätmetoder 
Testerna utfördes av erfarna fystränare. Testerna är standardiserade utefter protokoll 

framtagna av ansvarig för fysträning på Svenska basketbollförbundet. 

 

Styrketester genomfördes efter cirka 10 minuter för testet specifik ledarledd 

uppvärmning. Varje lyft kontrollerades av utbildad fystränare och testpersonen fick 

efter två försök stanna på tidigare klarad vikt vid bristande teknik eller misslyckat 
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Figur 2. Frivändning Figur 1. Knäböj 

lyft. Djupet i 1RM knäböj (se figur 1) skulle minst vara att ha femur parallellt med 

golvet. Vid knäböj fanns också individanpassad upphöjning under hälen för att kunna 

bibehålla en så god teknik som möjligt under lyftet. Enligt protokollet är strävan att 

under knäböj hålla överkroppen så upprätt som möjligt. Vid för stor förändring med 

ökning av höftflexion underkänns lyftet. För frivändning (se figur 2) var 

startpositionen: stången hängande strax under knän, efter vändning av stång fick fritt 

djup användas men för godkänt lyft skulle individen avsluta med stången fram på 

axlarna och i upprätt position. Teknikträning i både knäböj och frivändning 

introduceras under de första regionlägren som förbundet anordnar för landets 14-åriga 

basketspelare. Mycket hög reliabilitet anses föreligga för både 1RM knäböj och 1RM 

frivändning medan validitet ibland diskuteras då det gäller maximal styrka vid 

utförande av 1RM test. Detta då flertalet faktorer förutom styrka så som individens 

kroppskonstitution (längd/bredd etc.), uppvärmning, viktprogression vid lyften samt 

teknik är kända för att kunna påverka resultatet vid 1RM-test (McMaster et al. 2014). 

1RM-tester rekommenderas av National Strength and Conditioning Association 

(NSCA) i USA för utvärdering av styrka och power (Faigenbaum et al. 2012). 

 

 
 
    
 
30-meter sprint genomfördes med hjälp av fotoceller för korrekt tidtagning. Varje 

försöksperson fick efter ledarledd uppvärmning under cirka 10 minuter tre försök 

varpå snabbaste tiden registrerades. Starten skedde från stillastående och samtliga 

sprinter utfördes individuellt. Sprinttest på 35 meter har visat på mycket god 

reliabilitet (Zagatto et al. 2009).  

 

Hopptester genomfördes med ljussensorer för mätning av hopphöjd. Varje 

försöksperson fick efter ledarledd uppvärmning under cirka 10 minuter tre försök där 

högsta hoppet registrerades. CMJ(a) utförs genom att försökspersonen knäböjer och 

hoppar med hjälp av armarna i baksving under nedåtfasen och framåtpendling med 

armarna i hoppfasen (Ziv & Lidor 2009). CMJ anses ha hög reliabilitet och validitet 
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för att utvärdera hoppförmåga och kraftutveckling för nedre extremitet (Glatthorn et 

al. 2011). 

2.3 Dataset 
Tabell 1 beskriver individerna i datasetet samt resultat på utförda tester. 

CMJ(a) counter movement jump med armsving, s: sekunder, cm: centimeter, kg: kilogram. 

 
2.4 Statistisk analys 
För korrelationsberäkningar mellan styrketester i form av resultat i förhållande till 

kg/kroppsvikt av 1RM knäböj och 1RM frivändning mot prestationsparametrar 

CMJ(a) och 30m sprint användes Pearsons R (Körner & Wahlgren 2002; Sokal & 

Rohlf 1995). 1RM beräknades i förhållande till kroppsvikt då tidigare studier visat att 

1RM i % av kroppsvikt (% av kv) var mer relevant än absolut värde för att undersöka 

sambandet mellan maximal styrka, power och atletisk prestation (Baker & Nance 

1999; Hori et al. 2008). r-värdet tolkas i denna studie enligt Taylor (1990) vilket 

innebär < 0,35 = låg/svag korrelation, 0,36-0,67 = måttlig korrelation, 0,68-0,9 = 

hög/stark korrelation och 0.9-1 = mycket stark korrelation. För förklaringsgrad av 

ovan nämnda variabler utförda med regressionsanalys används r2. I 

regressionsanalysen beskrivs den standardiserade sambandsstyrkan (ss), som ofta 

uttrycks som betakoefficient, samt dess påverkan på utfallsvariabeln (uv) hopphöjd 

(cm) eller sprint (sekunder). För samtliga statistiska beräkningar sattes 

signifikansnivån till p < 0,05. 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare samt testvärden (medelvärde ± 1 standardavvikelse). 
Testvärde Kvinnor Män 

Ålder, år    17,3 år ± 1,4 (n = 271) 17,3 ± 1,5 (n = 350) 

Längd, cm  178,3 ± 7,4 (n = 235) 193,7 ± 8,4 (n = 295) 

Vikt, kg 71,0 ± 9,8 (n = 271) 84,2 ± 10,6 (n = 338) 

10 m sprint, s 1,9 ± 0,08(n = 249) 1,7 ± 0,09 (n = 326) 

20 m sprint, s   3,3 ± 0,14 (n = 249) 3,1 ± 0,15 (n = 326) 

30 m sprint, s   4,7 ± 0,21 (n = 249) 4,3 ± 0,22 (n = 326) 

CMJ(a), cm 34,3 ± 4,8 (n = 271) 45,8 ± 6,45 (n = 349) 

1RM Frivändning, kg 48,0 ± 9,9 (n = 254) 68,8 ± 16,2 (n = 328) 

1RM Knäböj, kg  62,8 ± 15,2 (n = 271) 93,8 ± 22,6 (n = 350) 
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2.5 Etik 
Datamaterialet i denna studie mottogs från Svenska basketbollförbundets 

fysträningsansvariga. Utförda tester har inte krävt någon extra tidsåtgång då de ingår i 

ordinarie testprogram vid landslagssamlingar. Alla data är avidentifierad och enskilda 

individer går inte att identifiera. Vid eventuella korrelationer med styrketester och 

prestationsparametrar skulle vägledning till träning för eventuell förbättrad 

basketprestation också kunna uppnås vilket tillsammans med det obefintliga 

integritetsintrånget kan motivera genomförande av studien. Resultat redovisas oavsett 

utfall. 
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Figur 3. Damer A. Korrelation CMJ(a) och knäböj (% av kv) B. Korrelation CMJ (a) 

och frivändning (% av kv). Streckad linje visar 95% konfidensintervall. 

3. RESULTAT 
	  

3.1 Damer 
För damspelarna i ungdomslandslagen förelåg ett måttligt samband mellan 1RM 

knäböj (% av kv) och CMJ(a) (r = 0,36, p = 0,00) samt 1RM frivändning (% av kv) 

och CMJ(a) (r = 0,47, p = 0,00) (se figur 3).  

 

  
 
 
 
 
För sprintresultat förelåg måttligt samband mellan knäböj (% av kv) och tid  

(sekunder) på 10 meter (r = -0,37), 20 meter (r = -0,42) samt 30 meter (r = -0,42) 

sprint. För sprintresultat förelåg måttligt samband mellan frivändning (% av kv) och 

tid (sekunder) på 10 meter (r = -0,39), 20 meter (r = -0,46) samt 30 meter (r = -0,44) 

sprint. Samtliga resultat var signifikanta (p < 0,05) (se tabell 2). 

 

*p < 0,05 
 

 

 Sprint 10m (s) Sprint 20m (s) Sprint 30m (s) 
1RM knäböj % av kv -0,37* -0,42* -0,42* 
1RM frivändning % av kv -0,39* -0,46* -0,44* 

N= 271  r=0,37  p=0,00 N=254  r=0,47  p=0,00 

Tabell 2. Damer. Korrelation sprinttider (sekunder) 10m, 20m och 30m och knäböj (% 

av kv) samt frivändning (% av kv). N = 249. 

 

A B 
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Figur 4. Herrar A. Korrelation CMJ(a) och knäböj (% av kv) B. Korrelation CMJ (a) och 

frivändning (% av kv). Streckad linje visar 95% konfidensintervall. 

 

3.2 Herrar 
För herrspelarna i ungdomslandslagenlandslagen förelåg ett måttligt samband mellan 

1RM knäböj (% av kv) och CMJ(a) (r = 0,61, p = 0,00) samt 1RM frivändning (% av 

kv) och CMJ(a) (r = 0,37, p = 0,00) (se figur 4). 

 

 
 
 
 
 
 
För sprintresultat förelåg måttligt samband mellan knäböj (% av kv) och tid 

(sekunder) på 10 meter (r = -0,54, 20 meter (r = -0,59) samt 30 meter (r = -0,60) 

sprint. För sprintresultat förelåg svagt samband mellan frivändning (% av kv) och tid 

(sekunder) på 10 meter (r = -0,24), 20 meter (r = -0,26) samt 30 meter (r = -0,27) 

sprint. Samtliga resultat var signifikanta (p < 0,05) (se tabell 3). 

  

 
 

 

*p < 0,05 
 

 
	    

 Sprint 10m (s) Sprint 20m (s) Sprint 30m (s) 
1RM knäböj % av kv -0,54* -0,59* -0,60* 
1RM frivändning % av kv -0,24* -0,26* -0,27* 

N= 316 r=0,37 p=0,00 N= 337 r=0,61 p=0,00 

Tabell 3. Herrar. Korrelation sprinttider (sekunder) 10m, 20m och 30m och 

1RM knäböj % av kv (N=337) samt 1RM frivändning % av kv. (N = 316).  

 

A B 
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3.3 Regressionsanalys 
För den standardiserade sambandsstyrkan mellan förklaringsvariabler (kön, ålder, 

1RM frivändning, 1RM knäböj) och utfallsvariabel (CMJ(a)) sågs signifikanta 

resultat för kön och 1RM knäböj. För kön ökar CMJ(a) med 7,39 cm för man jämfört 

med kvinna. För 1RM knäböj gäller att CMJ(a) ökar med 0,11 cm för varje kilo extra 

klarat i utförande av knäböj. r2 visar att 57% av variationen i CMJ(a) förklaras av 

förklaringsvariablerna (kön, ålder, 1RM frivändning, 1RM knäböj). Se tabell 4. 
 

r = 0,75    r2 = 0,57    *p < 0,05   

 

För den standardiserade sambandsstyrkan mellan förklaringsvariabler (kön, ålder, 

1RM frivändning (% av kv), 1RM knäböj (% av kv) och utfallsvariabel (CMJ(a)) 

gäller att signifikanta resultat sågs för kön, 1RM frivändning (% av kv) och 1RM 

knäböj (% av kv). För kön ökar CMJ(a) med 7,98 cm för man jämfört med kvinna. 

För 1RM knäböj (% av kv) gäller att CMJ(a) ökar med 10,2 cm för varje ökad enhet 

(1 enhet =100%) av 1RM knäböj i förhållande till kroppsvikt, för 1RM frivändning 

(% av kv) gäller ökning med 6,6 cm. r2 visar att 63% av variationen i CMJ(a) 

förklaras av förklaringsvariablerna (kön, ålder, 1RM frivändning (% av kv), 1RM 

knäböj (% av kv)). Se tabell 5. 
 

r = 0,79    r2 = 0,63    *p < 0,05   
 

Tabell 4. Multipel regression för CMJ(a) (N=582) 
 Sambandsstyrkan  Påverkan utfallsvariabel (cm) 

Kön* 0,46* 7,39 

Ålder -0,02 -0,11 

1RM Frivändning 0,03 0,02 

1RM Knäböj* 0,36* 0,11 

Tabell 5. Multipel regression för CMJ(a) (% av kv) (N=582) 
 Sambandsstyrkan Påverkan utfallsvariabel (cm) 

Kön* 0,49* 7,98 

Ålder -0,02 -0,11 

1RM Frivändning* 

(% av kv) 

0,14* 6,6 

1RM Knäböj* 

(% av kv) 

0,34* 10,2 
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För den standardiserade sambandsstyrkan mellan förklaringsvariabler (kön, ålder, 

1RM frivändning, 1RM knäböj) och utfallsvariablerna (10, 20, 30 meter sprint) gäller 

att signifikanta resultat sågs för kön och 1RM knäböj för samtliga distanser. r2 visar 

att 36% (10 meter), 45% (20 meter) och 47% (30 meter) av variationen i respektive 

sprintintervall förklaras av förklaringsvariablerna (kön, ålder, 1RM frivändning, 1RM 

knäböj). Se tabell 6. 

 
Tabell 6. Multipel regression för 10, 20, 30 meter sprint (N=575) 

 10 meter  20 meter 30 meter 
  ss             uv (s) ss             uv (s) ss             uv (s) 

Kön*  -0,37*     -0,08* -0,40*      -0,15* -0,40*      -0,22* 

Ålder -0,07       -0,08 -0,03         0,00 -0,00         0,00 

1RM Frivändning 0,01         0,00 -0,04         0,00 -0,06         0,00 

1RM Knäböj* -0,27*     -0,05* -0,30*      -0,01* -0,31*      -0,003* 
10 meter  r = 0,60 r2 = 0,36    20 meter r = 0,68  r2 = 0,45     30 meter r = 0,69 r2 = 0,47 
*p < 0,05 Sambandsstyrka (ss) Påverkan utfallsvariabel (uv) Sekunder (s) 

 

För den standardiserade sambandsstyrkan mellan förklaringsvariabler (kön, ålder, 

1RM frivändning (% av kv), 1RM knäböj (% av kv)) och utfallsvariablerna (10, 20, 

30 meter sprint) gäller att signifikanta resultat sågs för kön, 1RM frivändning (% av 

kv) och 1RM knäböj (% av kv) för samtliga distanser. r2 visar att 49% (10 meter), 

60% (20 meter) och 60% (30 meter) av variationen i respektive sprintintervall 

förklaras av förklaringsvariablerna (kön, ålder, 1RM frivändning (% av kv), 1RM 

knäböj (% av kv)). Se tabell 7. 

	  
Tabell 7. Multipel regression för 10, 20, 30 meter sprint (% av kv) (N=575) 

 10 meter  20 meter 30 meter 
  ss             uv (s) ss              uv (s) ss             uv (s) 

Kön*  -0,34*      -0,07* -0,39*      -0,15* -0,40*      -0,22* 

Ålder  0,02         0,00 -0,01         0,00  0,03         0,00 

1RM Frivändning*    
(% av kv) 

-0,19*      -0,12* -0,21*      -0,23* -0,22*      -0,34* 

 
1RM Knäböj* 
(% av kv) 

 
-0,33*      -0,13* 

 
-0,36*      -0,24* 

 
-0,35*      -0,36* 

10 meter  r = 0,70  r2 = 0,49    20 meter r = 0,77  r2 = 0,60   30 meter r = 0,77  r2 = 0,60 
*p < 0,05 Sambandsstyrka (ss) Påverkan utfallsvariabel (uv) Sekunder (s) 
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4. DISKUSSION 
 

Detta är den första studien gjord på svenska ungdomslandslagspelare i basket och som 

undersöker sambandet mellan styrketester och prestationsparametrar. Resultatet i 

studien visar på statistiskt signifikanta måttliga samband för styrketester (1RM 

knäböj, 1RM frivändning) och prestationsparametrar (sprint 10, 20 och 30 meter samt 

CMJ (a)) hos kvinnliga och manliga ungdomslandslagsspelare i basket. Starkaste 

samband sågs hos manliga basketspelare mellan 1RM knäböj (% kv) och CMJ(a) (r = 

0,61) samt sprint 10 (r = -0,54), 20 (r = -0,59) och 30 meter (r = -0,60). Hos kvinnliga 

basketspelare sågs det starkaste sambandet mellan 1RM frivändning (% kv) och 

CMJ(a) (r = 0,47), även sprint 10 (r = -0,39), 20 (r = -0,46) och 30 meter (r = -0,44) 

och 1RM frivändning (% kv) hade liknande korrelationsvärden. Detta går i linje med 

tidigare studier som också visat på signifikanta samband mellan maximal styrka och 

sprint (Wisløff et al. 2004; Chaouachi et al. 2009; Erčulj et al. 2010) samt hopphöjd 

(Hori et al. 2008; Chelly et al. 2009; Delextrat & Cohen 2008) 

 

Även om korrelation förelåg mellan 1RM knäböj och hoppförmåga för både män och 

kvinnor sågs ett något starkare samband för män. Kvinnor hade däremot en starkare 

korrelation mellan 1RM frivändning (% av kv) och hoppförmåga. Detta skulle kunna 

förklaras av att kvinnor använder sig av mer teknik i sina lyft (t.ex. komma under 

stången snabbare etc.) medan män mer litar på styrka. Tidigare studier har sett 

liknande skillnad mellan könen för mer teknikkrävande grenar som en frivändning 

knäböj och hoppförmåga (Carlock et al. 2004). Regressionsanalysen visade också att 

frivändning gick från icke signifikant till signifikant påverkansvariabel för både 

CMJ(a) och sprintdistanser då hänsyn togs till kroppsvikten vilket också det skulle 

kunna bero på att det ställer högre krav på teknik och skulle alltså kunna vara än 

viktigare att ställa i relation till kroppsvikt jämfört med till exempel knäböj. 

 

Då frivändning anses vara en övning som ställer krav på dynamisk explosivitet borde 

också det starka sambandet mellan 1RM i knäböj (maximal styrka) och frivändning 

som tidigare studier visat (Carlock et al. 2004) stödja tesen om att en god maximal 

styrka är en förutsättning för power och explosivitet (Stone et al. 2003a), något som 

går i linje med denna studies resultat. 
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Regressionsanalysen med samtliga deltagare visar på signifikanta samband för 

förklaringsvariabel kön och 1RM knäböj men inte för ålder eller 1RM frivändning på 

utfallsvariabel CMJ(a). Att kön är en starkt förklarande variabel följer den 

grundläggande fysiologiska skillnad i form av bland annat högre mängd testosteron 

och större mängd muskelmassa som föreligger hos postpubertala män jämfört med 

kvinnor (Kenney et al. 2012). Att ålder inte påverkar kan antas bero på den homogena 

grupp som testerna är utförda på där samtliga deltagare är mellan 16 och 20 år. 

 

Den absoluta vikten vid knäböj och frivändning tycks vara underordnad den vikt 

individerna klarar i förhållande till sin kroppsvikt. Enligt utförda regressionsanalyser 

ses den största påverkan på utfallsvariabeln hopphöjd då hänsyn tas till individens 

1RM i förhållande till sin egen vikt. Likaså ses tydligare effekter på utfallsvariabeln 

sprint på samtliga distanser då hänsyn tas till individens styrka i förhållande till sin 

kroppsvikt. Vidare undersökning med hänsyn till fler individuella antropometriska 

variabler som tillexempel längd och vikt, fettfri kroppsvikt etc., skulle kunna ge andra 

intressanta data.  

 

Den relativt låga åldern bland denna studies deltagare och därmed färre antal år av 

träning till att maximera sin styrka i 1RM knäböj samt troligen färre antal 

testsessioner skulle kunna förklara de lägre korrelationsvärden som denna studie visar 

jämfört med bland annat Wisløff et al. (2004). Wisløff et al. (2004) visar i sin studie 

på manliga fotbollsspelare starkare korrelationer för bland annat 10 meter sprint (r = 

0,94) och vertikalhopp (r = 0,78). I deras fall var det professionella fotbollsspelare 

med en snittålder på 25 år vilket innebär förutsättningar till maximering av fysisk 

kapacitet under längre tid. Man utförde också så kallade grund knäböj (knäflexion < 

90gr) vilket tillåter en markant högre vikt vilket skulle kunna spela roll för 

powerutveckling. Andra studier har dock visat på förbättrad powerutveckling vid 

träning av djupa knäböj (femur strax under parallellt med underlag) jämfört med mer 

grunda varianter (fjärdedels knäböj) (Hartmann et al. 2012). Då fotboll spelas på en 

större plan vilket innebär längre sprinter än på en basketplan skulle detta också kunna 

förklara skillnaden i korrelation mellan studierna. För en basketspelare går det att 

argumentera för att 5 meter sprint är en viktigare egenskap än åtminstone 20 och 30 

meter då spelare sällan når upp i dessa längder.  
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Måttliga samband mellan 1RM knäböj och sprint på 10, 20 och 30 meter sågs för 

både kvinnor och män i denna studie. En svaghet med detta test kopplat till 

basketprestation är att det endast utförs tre gånger med maximal återhämtning mellan 

tillfällena varpå den anaeroba förmågan inte sätts på prov på samma sätt som under en 

basketmatch med flera på varandra upprepade sprinter. Ett test som istället skulle 

kunna användas är repeated sprint ability (RSA) med flera på varandra följande 

sprinter med kortare pauser mellan (ex. 10x15m med 30 sekunder passiv vila mellan 

varje utförande). Detta skulle kunnat visa på ännu starkare samband med styrketester 

då det i tidigare studier visat sig korrelera väl med anaeroba moment som till exempel 

CMJ(a) (Stojanovic et al. 2012). Aerob kapacitet har inte heller visat sig korrelera 

med RSA på samma sätt som anaeroba egenskaper (Stojanovic et al. 2012) varpå 

detta test skulle kunna vara mer specifikt för idrotten då det inom basketen ofta utförs 

flera på varandra följande anaeroba moment (sprint, hopp) följt av kortare pauser 

(McInnes et al. 1995).  

 

Mujika (2007) menar att kraven på lagidrottarens egenskaper är många och komplexa 

vilket gör det svårt att genomföra lämpliga vetenskapliga studier som jämför 

realistiska förhållanden på ett standardiserat sätt. Direkta korrelationer mellan 

prestation på basketplanen och tester som till exempel vertikalhopp samt sprint kan 

därför anses vara en svaghet då kausalitet inte helt kan klarläggas. Det finns dock 

studier som visat på måttliga signifikanta korrelationer mellan till exempel 1RM i 

knäböj och speltid för basketspelare (Hoffman et al. 1996). McGill et al. (2012) fann 

också signifikanta måttliga positiva korrelationer mellan power (mätt i hopp) och 

speltid, returer samt blockar/match. Vidare studier med detta material skulle således 

kunna vara att jämföra direkta basketprestationer (minuter/match, poäng/match, 

returer/match, assist/match, blockar/match) för att kunna optimera styrketräning 

utefter vilken typ av träning som visar sig göra individen till en bättre basketspelare. 

 

En styrka i denna studie ligger i det stora dataset som analyserats. Flertalet studier 

inom området har betydligt färre deltagare, ofta mellan 12-30 deltagare (Wisløff et al. 

2004; Chaouachi et al. 2009; Hori et al. 2008). Då antalet individer i ett dataset också 

är viktigt vid tolkning av r-värde vid korrelationsberäkningar (Taylor 1990) bör detta 

tas i beaktan vid analys av resultaten. Vid bedömning av korrelation bör också hänsyn 

tas till orsak-verkan vilket per automatik inte kan antas föreligga i och med 
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signifikanta och måttliga r-värden. För att närmare kunna beskriva sambandet 

utfördes en multipel regressionsanalys som visade på signifikanta värden för 

förklaringsvariabler kön, 1RM frivändning (% av kv) och 1RM knäböj (% av kv), 

med avseende på utfallsvariabler CMJ(a) och sprint 10, 20 och 30 meter. 

4.1 Förslag till vidare forskning 
Framtida forskning skulle närmare kunna belysa sambandet mellan styrketester och 

hopp/sprint kopplat till faktisk basketprestation i form av poäng/match, returer/match, 

spelade minuter etc. Vidare är det av intresse att undersöka kortare sprinter eller RSA 

för att mer efterliknande moment från en basketmatch. Analys av olika 

prestationsmått eller fysiska egenskaper i relation till antropometriska mått som till 

exempel kroppssammansättning, längd/vikt, fettfri-kroppsmassa etc. kunde vara av 

intresse för att än mer finna specifika samband och för individens prestation viktiga 

egenskaper att förbättra. 

4.2 Slutsats 
Resultatet i denna studie tillsammans med tidigare forskning (Wisløff et al. 2004; 

Chaouachi et al. 2009; Erčulj et al. 2010; Hori et al. 2008; Chelly et al. 2009; 

Delextrat & Cohe, 2008) inom området stärker uppfattningen om att samband 

föreligger mellan främst 1RM knäböj (% av kv), men också för 1RM frivändning (% 

av kv), och för basketspelare viktiga explosiva egenskaper såsom hopp och sprint. 

Signifikanta samband föreligger för båda könen med avseende på styrketester och 

prestationsparametrar men regressionsanalys visar samtidigt att kön spelar en stor roll 

för både CMJ(a) och sprinter där män presterar signifikant bättre resultat än kvinnor. 

Förutom kön visade också regressionsanalysen på signifikanta resultat för 1RM 

frivändning (% av kv) och 1RM knäböj (% av kv). 
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