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1. Inledning   
 
Basketen har utvecklats till en av världens största och populäraste idrotter. Idag finns ca 300 
miljoner utövare och 201 länder är medlemmar i FIBA - det internationella 
basketbollförbundet.1 Svenska Basketbollförbundet har 409 föreningar och ca 100 000 
utövare varav fördelningen mellan killar och tjejer är 50/50.2 I världen är Sverige rankade 66: 
a på herrsidan. Rankade etta är USA.3.  
 
1.1. Bakgrund 
 
För att förstå idrotten kan man kartlägga vilka krav idrotten ställer på utövarna, en kravanalys. 
Detta för att förstå vilka fysiska, psykiska, taktiska och tekniskt krav som just basket ställer. 
Detta arbete kommer att handla om de fysiska förutsättningar man bör ha i basket. För att ge 
en bild av basket så tror jag det är relevant att få lite förståelse för sporten. 
 
1.2. Matcher och säsong 
 
En seniormatch i basket har en ordinarie speltid på 4x10 minuter. Den högsta herrbasketserien 
i Sverige heter Basketligan. Den består av 11 lag. Alla möter alla 2 gånger vilket gör att ett 
lag har 20 matcher i grundserien. Lag placerade 1-6 kvalificerade till Pool A1 och lag 
placerade 7-11 kvalificerade till Pool A2 Alla möter alla två gånger inom respektive grupp, 
dvs. pool A1 respektive A2. I polerna spelar man 10 respektive 8 matcher per lag. Lag 1-6 i 
pool A1 och lag 1-4 i pool A2 går till slutspel. I slutspelet är det mellan en till fyra matcher. 
Totalt sett så kan man ha upp till 34 matcher under en säsong fördelade på 35 veckor. 4 För de 
som är med i landslagen så är det landslagssammandragningar med matcher, tester och 
träningar under och efter ordinarie nationella serierna är slut. Under säsong har man mellan 
tre och sex träningar med basket i veckan utöver detta gym och fyspass. 
 
1.3 Basketplanen och rörelseanalys 
 
En basketplan är 28 meter lång och 15 m bred och ett basketmåls höjd är 3,05 meter .5 I 
basket spelar man både anfall och försvar.  Mellan dessa kan det bli snabba vändningar och 
löpningar över hela plan. Är det ett snabbt spel med många vändningar kan det bli många 
rusher på sträckor runt 25 meter (nästa hela plan). För att komma fri på korg kan det vara 
avgörande hur många såna rusher man orkar med och hur snabb man är.  Missar ett skott så 
kan det vara avgörande hur högt man hoppar och hur lång man är i och med att korgen sitter 
3,05 över marken. Då man i anfall ska kunna skjuta och göra avslut under hård bevakning av 
försvarare kan balans och styrka vara avgörande för om man får iväg ett skott och om det går 

 
1Bollsportens historia, Svensk Basket officiella hemsida 
2 Svenska basketbollförbundet, Svensk Basket officiella hemsida 
3 FIBA ranking men, FIBA: s officiella hemsida 
4 Spelform. Basketligans officiella webbplats 

5 Arne Falkbäck, Bengt Wiström och Claes Åhammar, ”Basketboll Vision 1” Stockholms 
Basketbollförbund 1994, 3 upplagan.  
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i. I försvar kan det var avgörande hur snabb man är att följa med den man försvara på, detta 
kräver fotarbete och snabbhet.6

Populariteten för basket visar sig inte bara i den basketkultur som finns i USA. Det finns 
mycket skrivet om basket i USA. Mycket av forskningen som gjorts är på de Amerikanska 
ligorna. I följande arbete kommer jag därför att behandla information från amerikanska 
studier och försöka sätta dessa resultat i förhållande till liknande resultat från Sverige. Jag har 
valt att begränsa mig till seniorbasket och enbart herrbasket. 
 
2. Syfte 
 
Syftet med denna kravanalys är att försöka ge en inblick i vilka fysiska krav 
basketbollutövarna ställs för. 
 
3. Frågeställningar 
 
Hur ser de fysiska kraven ut i USA? 
Vilka fysiska krav ställs på en herrbasketspelare i Svenska Basketligan? 
Hur följer man upp dessa krav? 
 
4. Metod 
 
Jag kommer i första hand använda mig av publikationer med vetenskaplig bakgrund.  Dessa 
har jag funnit genom sökdatabaserna PubMed och Sportdiskus samt Gymnastik och 
Idrottshögskolans (GIH) sök katalog. Publikationerna är till största del tagna från tidskrifter 
som kan återfinnas på GIH: s bibliotek.  
De sökord som jag använt mig av är Basket, Basketball, Physical Requirements, Physiological 
profile samt kravanalys.  
Allmän information om basket och annat har jag sökt fram via Internet.   
Jag har även använt mig av egen videoupptagning för att analysera spelet i efterhand. Jag 
filmade en division 2 match. För att göra detta använde jag två Sony DV kameror filmade 
matchen och den andra följde en spelare åt gången i cirka fem minuter.7  
 
5. Resultat 
 
 I ett försöka att kartlägga de rörelsemönster som sker under en basket match och hur många 
ändringar i rörelserna man gör under matchen så har kategoriserades dessa under åtta rubriker: 
Stå/gå, Jogga, Springa, Sprinta/spurta samt sliding, heter på engelska Shuffle. Sliding delas 
upp i låg, mellan och hög fart. Den sista kategorin är hoppa. För varje kategori så mäts 
frekvensen, dvs. hur ofta de inträffade, och hur lång tid varje rörelse varade. 8 Resultatet 
visade att utefter dessa kategorier så gjorde man i medelvärde 997± 183 rörelseförändringar 

 
6 Duncan, Richard, Nacka Videoupptagningar, Damer division 2 Nacka Sporthall, Skuru IK – Bollstanäs 2005-
10-16 
7 Duncan, Richard, Nacka Videoupptagningar, Damer division 2 Nacka Sporthall, Skuru IK – Bollstanäs 2005-
10-16 
 
8 McInnes SE, Carlson JS, Jones CJ, MeKenna MJ. The physiological load imposed on basket ball players 
during competition. Journal of sport science 1995; 13 S 389 
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under en match. I snitt så var det en ny rörelse varannan sekund. Den längsta spurten varade 
5,5 sekunder och den längsta kontinuerliga hög intensitets rörelse varade i 13,5 sekunder. 9

 
5.1. Hjärtfrekvens 
 
I McInnes studie så var ett av syftena att kartlägga HF under matchspel. 15 % av matchen 
bestod av rörelser i hög intensitet. I snitt så hade spelarna 165± 9 slag per minut som motsvara 
87± 2 % av max puls. 65 % av total tid var högre än 85 % av max puls. 15 % av live speltiden 
var högre än 95 % av maxpuls.10 Hög HF under basketmatch har även att göra med att man 
använder överkroppsrörelser samtidigt som under kroppsrörelse. Ingen studie har på visat ett 
vetenskapligt samband men man menar att rörelser så som returtagning, skott, passar och 
behålla position mot motståndare påverkar HF.11

 
5.2. Delkapaciteter  
 
Att försöka att ta fram en kravprofil utifrån de tester och forskningsstudier som finns är svårt 
då det finns en rad varianter i hur man testar basketspelare. Jay R. Hoffman och Carl M. 
Maresh har sammanställt flera rapporter för att skapa en helhetsbild av vad som krävs av en 
basketspelare. De har delat in sin kravprofil i sex kategorier. Aerob kapacitet, Anaerob power, 
Styrka, Snabbhet och kvickhet, Flexibilitet samt kroppsmassa och kroppssammansättning.12 I 
en Svensk artikelserie har man kommit fram till att basket har fem fysiska grundegenskaper. 
Koordination, rörlighet, snabbhet, styrka och uthållighet. Av dessa fem är snabbhet och styrka 
de två viktigaste.13På University of Louisville delade man in basket i nio delkapaciteter, 
Aerob power, Anaerob power, Styrka, Snabbhet, Power, Agility, Flexibility och 
kroppssammansättning.14 Då många studier och forskning har olika rubriker och namn på 
vilka kraven är så har de gemensamma nämnare. Aerob kapacitet, Anaerob kapacitet, Power 
Snabbhet/kvickhet, Styrka, och Rörlighet.  I många studier så skiljer man på krav mellan 
positionerna Center, gurard och forward. Det kommer jag inte att göra. Jag kommer att 
redovisa de medeltal som finns.  
 
5.2.1. Aerob kapacitet  
 
För att göra en profil på aerob kapacitet har man tittat på bland annat Vo2max tester, både 
laboratorietester och fälttester inräknade, vanligast bland dessa är 12 minute run eller 1,5 mile 
run15 (Cooper Test). Även här har sammanställningen gett ett spann på olikheter.  

 
9 Ibid.,  S 390 
10 McInnes SE s 390 
11 Ibid s395 
12 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh, “Physiology of Basketball”, Exercise and sport science, William E. 
Garrett Jr. och Donald T. Kirkland. Lippincott Williams & Wilkings, Philiadelphia 2000                                                                    
S 735-738 
13 K-G Sundkvist, Mats Dahl och Ingemar Nyman, ”Har svenska basketspelare tillräckligt bra fysik”?, Basket 
1990:9 s 16                                                                                                                                                                                              
 
14 Doug Semenick. “Bridging the Gap: Basketball Bioenergetics”  
National Strength & Conditioning Association Journal  6 (6) S 73 Table 1 
15 2 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh, s 735 
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Vo2 max 42 mL/kg/min till 59mL/kg/min. Anledningen till varför det är så stort spann är att 
testerna har utförts på olika lag. Varje lag har olika spelstilar och tränings filosofier16. Den 
aeroba kapaciteten är mer avgörande för hur snabbt du kan återhämta dig. 17 K-G Sundkvist, 
Mats Dahl och Ingemar Nyman menar att kondition är aerob uthållighet som gör att man så 
effektivt som möjligt kan utnyttja korta spelavbrott i spelet/träningen för återhämtning. Vilan 
mellan varje arbetsperiod syftar att ge kroppen möjlighet att transportera bort mjölksyran så 
att man kan hålla maximalt tempo i flera upprepningar.18

 
5.2.2. Anaerob (power)  
 
Flera studier påvisar att den anaeroba kapaciteten är viktigare än den aerob19. I McInnes 
studie framgick dock att endast 15 % av live speltiden var högre än 95 % av maxpuls.20 Men i 
och med den snabba ändring och explosiv fart, förmåga att hoppa och springa sig fri för att få 
boll att jaga försvar och lösa bollar så är det de anaeroba processerna som kan vara match 
avgörande.21 Tester för att mäta anaerob kapacitet är bl.a. Margria-Kalman Power test, 
Wingate anaerobic power test22. Eftersom det finns många olika varianter på att mäta anaerob 
power så är svårt att göra en standard. Ett vanligt förkommande test är vertikal hopp eftersom 
det är lätt för coacher och spelare att tolka. I McInnes studie så var en av kartläggningarna hur 
många hopp man gjorde under en match. Här var spridningen mellan 24 till 60 hopp, medel 
var 46 hopp i en match.   
 
5.2.3. Power  
 
Begreppet power används i flera sammanhang, vissa studier redogör det som anaerob power23 
medan vissa har det som egen delkapaciteter24 Power definieras ofta med vertikal hopp, 
hoppets höjd i förhållande till kroppsvikt. Eller hur många kilo man orkar lyft i förhållande till 
och får ut effekten av hoppet i Watt.25  
 
5.2.5. Styrka  
 
Maximal styrka, dvs. 1 RPM är den vanligast testen för att ställa krav. De vanligast 
förekommande testerna är 1 RPM i bänkpress och squats. Ett medelvärde i en studie blev 

 
16R. Hoffman och Carl M. Maresh s 736 
17 McInnes  S 395 
18 K-G Sundkvist, Mats Dahl och Ingemar Nyman,  s 35 
19 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh, s 735 
Doug Semenick s 45 
G. McKenezie Gillam. “Identefication of anthropometric and physiological characteristics 
relative to participation in collage basketball” . National Strength & Conditioning 
Association journal 1985: 7 (3) S 35 
20 McInnes s 395 
21 Hoffman och Maresh s 736 
22 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh, s 736 
23 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 736 
24 G. McKenezie Gillam s 35 
25 Perer J. Keeir, Veronica K. Jamnik and Norman Gledhill, T”echnical-metodological report: a nomogram for 
peak leg power output in vertical jump”. Journal of strength and conditioning research 2003;17 (4) s 701-702   
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152,2 ± 36,5 kg i squats och 102, 7± 18,9 i bänkpress.26 En styrkeövning som är underskattad 
här är frivändningar (på engelska Power Clean)27 Nedre benstyrka är i basketboll väldigt 
viktig då man hela tiden är i rörelse.28 Benstyrka för att kunna utblockera vid returtagning och 
behålla position mot en motståndare.29

En annan styrka som nämns är uthållighets styrka. Här är det hur många reps man klarar av i 
följd i t.ex. Sit-ups och armhävningar.30

En styrkeövning är frivändningar en övning som beskrivs att tränar vertikal hopphöjd, 
snabbhet och kvickhet.  
 
5.2.6. Rörlighet 
 
Rörlighet beskrivs som förmågan att kunna röra musklerna till sitt fullo genom musklernas 
led. Eftersom vi alla är olika skapta blir detta inte ett rättvist test. Ett sätt att mäta rörlighet är 
sit-and-reach test. Rörlighet bör ses som en viktig delkapacitet inte bara för att utnyttja 
kroppen till fullo utan framför allt för att förebygga skador. 31

 
5.3. Kravprofil i Siffror 
 
Aerobt: 1.5 mile (2,4 km) run  Vo2 max  
   9,43 min32 42-59 mL/kg/min33  
Anaerobt Vertikal hopp  Upprepad ”idioten”    
  71,4 ±10, 4 m34   28±2 s35   
Power  Vertikal hopp*     
   1669, 9±209, 7 W36     
 Agility37 40 yard (36 m)  30 yard (27 m)  T-test 
  4,81 ±0, 18  3, 79±0, 07  8, 78±0, 41 
 Styrka (1 RPM) Bänkpress Squat Frivändningar 
   102, 7±18, 9 152,2 ±36, 5  99, 2±15, 2 
Uthållig styrka Armhävningar 23, 23±7, 9338   
 Rörlighet  Sit-and-reach*(cm)  1,4-4,9 samt 6,7-7,439   
 
5.4 Sverige 

                                                 
26 Hoffman och Maresh s 737 
27 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 737 
28 McInnes SE s390 
29 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 737 
30 G. McKenezie Gillam s 35 Table 2 
31 Ibid s 738 
32 Richard W Latin, Kris Berg och Thomas Beachle  s 216 table 3 
33 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 735 
34 Richard W Latin, Kris Berg och Thomas Beachle. “Physical and performance characterististics of NCAA 
Division I male basketball plyers” National Strength & Conditioning Association Journal  1994: 8 (4) s216  
35 Doug Semenick s 73 
36 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 737 
37 Richard W Latin, Kris Berg och Thomas Beachle  s 216 table 3 
38 G. McKenezie Gillam s 35 Table 2 
39 Jay R. Hoffman och Carl M. Maresh s 738 
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I Sverige finns ingen tydlig kravprofil för en basketspelare. Det man har att gå på är 
Fysprofilen som är framtagen tillsammans med Sveriges olympiska kommite (SOK). Genom 
att testa basketligan spelare och Landslagspelare i olika moment får man en bild hur basketen 
i Sverige ser ut och kan utifrån medelvärden och egna resultat jobba med att förbättra sin 
fysiska kapacitet. Fysprofilen för basket har fyra kategorier Aerob, anaerob, styrka och 
power.40  
”När du gör testerna i Fysprofilen får du dina egna resultat som sedan räknas om till poäng. 
Man har lagt en skala från 1 till 10, där 10 poäng är optimalt för just den idrotten för att man 
ska vara på internationell elitnivå. En poäng betyder inte att man är en "soffliggare" utan att 
kvaliteten släpar efter i den idrott man håller på med . Man befinner sig fortfarande i ett 
elitidrottsskickt. Poängen omvandlar resultatet och ska visa hur bra du är i just din idrott”.41

 
5.4 Att följa upp kraven  
 
För att hela tiden var ha sina spelare på topp och i form jämför man med de bästa värden i 
laget och de bästa värdena i sin serie. 42  
 
5.4.1 USA 
 
Hos amerikanska coacher är uppföljning och utvärdering viktigt då det är otroligt många som 
vill spela basket för vissa lag. För att ha ett lättare urval sätter coacherna ramar för inom vilka 
värden en spelare ska vara för att ta plats i laget.43 Vid University of Louisville har man delat 
in kraven för att spela i nio delkapaciteter, Aerob power, Anaerob power, styrka, snabbhet, 
Power, Agility, Flexibility och kroppssammansättning. Med dess siffror kan coachen genom 
tester avgöra om hans/hennes spelare är i bra form för sin position44

 
5.4.2 Sverige  
 
Genom att göra upprepade tester på svenska spelare med fysprofilen ser man om man 
försämras och ligger dåligt till.  Fysprofilen ger även förslag på övningar. Det är framtaget 
som träningsförslag av expertis knutna till SOK, Idrottshögskolan/Fysiologen och Bosön efter 
senaste rön inom elitidrott. Det baseras även på hur de bästa klubbarna och idrottsmännen 
tränar. Utveckling och uppdatering av träningsprogrammen sker kontinuerligt.45

 
 
6. Diskussion 

 
40 Information från Svenska Basketbollförbundet, Per Kjellman, 2005-10-10. 
41 Fysprofilens Hemsida, frågor och svar 
<http://www.fysprofilen.se/faq.aspx>  2005-10-26 
 
42 Jay R, Hoffman, Gerson Tenenbaum, Carl M. Maresh and William J. Kraemer s 68 
43 Doug Semenick. “Bridging the Gap: Basketball Bioenergetics”  
National Strength & Conditioning Association Journal  6 (6) S 45, 72-73 
44 Ibid. s 73 
45 Fysprofilens Hemsida, frågor och svar 
<http://www.fysprofilen.se/faq.aspx>  2005-10-26 
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När man talar om anaeroba processer så finns det två olika laktacida och alaktacida46. Att 
göra ett vertikal hopp är alaktacid rörelse men att göra det flera gånger kommer att göra den 
laktacid och slutligen som skrivet under aeroba kapaciteter så är det förmågan att kunna 
återhämta sig i korta vilopauser som avgör hur ofta och hur jämna hopp man kan göra.   Det 
är detta som bland annat Hoffman och Maresh menar med att de avgörande är hur man kan 
prestera i anaerobt arbete.  
 
I basket handlar det inte enbart om att ha rätt värden utifrån en kravprofil. I basket är även 
längd en viktig faktor som bör vägas in. Är man 2,17 m så behöver man kanske inte ligga i 
toppen av lagets resultat i tester utan kan klar sig just för att man är lång. En annan faktor som 
spelare in är hur god teknik man har, dvs. bollbehandling, kunna leverera och ta emot passar, 
skjuta försvara samt att ha spelförståelse. 
 
6.1 Koordination 
 
Att ha god teknik i att hoppa, springa och röra sig med boll är koordination. Då jag inte hittat 
några studier om koordination så är det inte med som en delkapacitet i resultat delen. 
Koordination bör dock vara en delkapacitet då förmågan att utföra de fysiska och tekniska 
prestationerna tillsammans handlar om koordination. Koordination beskrivs på följande sätt: ” 
förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till omgivningen”47. 
Detta är ju mycket vad basket går ut på. ”att samordnar kroppens rörelser”, springa med boll, 
skjuta, försvara mm. ”I förhållande till omgivningen”, ett måste om man ska kunna förutse en 
pass och bryta den. 
 
6.2 Avslutning 
 
Avslutningsvis tror jag att Sverige är på väg framåt vad det gäller att träna och förstå det krav 
basket ställer. Fler och fler inser vikten av att vid tidig ålder bygga i förebyggande syfte och 
bedriva fysisk tränig med sina lag. I första han så får Sverige minska glappet till ledande 
länderna i Europa på väg upp mot nuvarande första rankade USA.  

 
46 H-C Holmberg, Föreläsning vid GIH ”Kravanalys och Kapacitetsprofil” 2005-10-20 
47 Claes Annerstedt och Asbjorn Gjerset ”Idrottens träningslära” Sisus Idrottsböcker 1997 s 254 
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