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Abstract 

Knee injuries are common among basketball players, leading to the most time away from 

training and competition. Previous studies have shown that poor frontal plane knee control, 

among other factors, can predict knee injuries in athletes. Women atlethes have shown to be 

more prone to knee injuries compared to male atlethes. The drop jump and single leg squat, 

measured with 3D-kinematics, are two different tests that in previous studies have been 

recommended to measure poor frontal plane knee control. Every year the Swedish Basketball 

Federation performs a screening battery of all the youth national team basketball players for 

the purpose of identifying players that are in the risk zone for injuries. Aim: The aim of this 

study was to further investigate if a subjectively measured drop jump and single squat can 

predict future knee injuries in youth national team basketball players. Furthermore, the aim 

was to study whether Basketsmart, or other knee control exercises, reduce the risk of knee 

injuries, as well as, to determine the proportion of knee injuries between male and 

female basketball players. Method: A questionnaire was sent to 96 male and female youth 

national team basketball players between the ages of 16 and 20 years old. All of these players 

had participated in the drop jump and single leg squat test in the spring of 2012. The aim of 

the questionnaire was to determine whether they had suffered any knee injuries during the 

2012/2013 basketball season. The results of the questionnaire were compared to the test 

results from the drop jump and single leg squat. 57% of the athletes completed the 

questionnaire.  Results: A total of 20 knee injuries were identified in this study. 46% of the 

female and 35% of the male athletes suffered from a knee injury during the 2012/2013 

basketball season.  No significant difference was seen when comparing the results from the 

drop jump test to whether or not a knee injury occurred to the player. The single leg squat 

showed a significant difference in score between the athletes who suffered from a knee injury 

and those who did not. However, this difference only occurred in the right leg. Together, the 

two tests had a sensitivity of 53% and a specificity of 62%. Conclusion: In summary, frontal 

plane knee control measured subjectively with a drop jump and single leg squat does not seem 

to have the ability to predict knee injuries in youth national team basketball players. Further 

studies are recommended to find reliable and valid testing methods to use in a medical clinic.  

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Knäskador är vanligt förekommande hos basketspelare och är den skada som leder till längst 

frånvaro. Tidigare studier har visat att en viktig riskfaktor för att drabbas av knäskada är ett 

avvikande rörelsemönster i nedre extremitet.  Man har även sett att kvinnor är mer benägna att 

drabbas av knäskada än män. Två test har visats vara effektiva för att kunna bedöma ett 

avvikande rörelsemönster i nedre extremitet framförallt bedömt med 3D-rörelseanalys, 

nedhopp och enbensknäböj. Varje år screenas ungdomslandslagsspelare i Svenska 

Basketbollförbundet främst för att identifiera individer som ligger i riskzonen för att drabbas 

av skada. Två av testen som används i rörelseanalysen är nedhopp och enbensknäböj. Syfte: 

Syftet med denna studie var att vidare studera huruvida ett avvikande rörelsemönster i nedre 

extremitet, visuellt bedömt genom ett nedhopp och enbensknäböj, kan förutsäga risken för att 

drabbas av knäskada hos ungdomslandslagsspelare i basket. Vidare var syftet att studera 

huruvida Basketsmart eller annan knäkontrollsträning minskar risken att drabbas av knäskada 

samt att fastställa hur andelen knäskador skiljer sig mellan kvinnliga och manliga 

basketspelare. Metod: Ett frågeformulär skickades ut till totalt 96 landslagsspelare i basket, 

män och kvinnor mellan 16-20 år gamla. Samtliga hade utfört nedhoppstestet och 

enbensknäböjen under våren 2012. Det primära syftet med frågeformuläret var att besvara 

frågan om spelarna hade drabbats av knäskada under föregående säsong, det vill säga 

basketsäsongen 2012-2013. Resultaten av frågeformuläret jämfördes sedan med resultaten 

från testen. Totalt svarade 57% på frågeformuläret. Resultat: Totalt identifierades 20 

idrottare som drabbats av knäskada i denna studie. Andelen kvinnor och män som drabbades 

av knäskador under basketsäsongen 2012-2013 var 46% respektive 35%. Ingen signifikant 

skillnad kunde uppmätas mellan de som drabbades och de som inte drabbades av knäskada i 

vilken poäng de fick i nedhoppet. Signifikant skillnad kunde uppmätas mellan de som 

drabbades och de som inte drabbades av knäskada i vilken poäng de fick i enbensknäböjen på 

höger ben men inte på vänster ben. Sammanlagt för testen var sensitiviteten 53% och 

specificiteten 62%. Slutsats: Sammanfattningsvis så verkar ett avvikande rörelsemönster i 

nedre extremitet, visuellt bedömt med nedhopp och enbensknäböj, inte kunna förutsäga 

knäskador hos ungdomslandslagsspelare i basket. Mer forskning inom området krävs för att 

hitta reliabla och valida mätmetoder att använda i klinik.    
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Akuta skador och överbelastningsskador är vanligt förekommande inom basket (Trojian, 

Cracco, Hall, Mascaro, Aerni & Ragle 2013; Cumps, Verhagen & Meeusen 2007; Colliander, 

Eriksson, Herkel & Sköld 1986). Manliga basketspelare drabbas i genomsnitt av 9,9 skador 

under match och 4,3 skador under träning på 1000 aktiva baskettimmar. Motsvarande siffror 

för kvinnor är 6,75 skador under match och 2,84 skador under träning.(Trojian et al. 2013) 

Skador i knäna är efter fotledsskador de vanligast förekomna skadorna hos basketspelare 

(Cumps, Verhagen & Meeusen 2007; Colliander et al. 1986; Troijan et al. 2013). Akuta 

knäskador har visats vara den typ av skada som leder till längst frånvaro hos basketspelare, i 

genomsnitt sju till nio veckor (Cumps, Verhagen & Meeusen 2007). Det är därför av 

betydelse att identifiera de basketspelare som befinner sig i riskzonen för att drabbas av 

knäskador. 

1.2 Svenska Basketbollförbundet 

Svenska Basketbollförbundet arbetar aktivt för att identifiera idrottare som befinner sig i 

riskzonen för att drabbas av skada. Varje år screenas samtliga ungdomslandslagsspelare (16-

20 år) i en rörelseanalys som bygger på en tidigare framtagen rörelseanalys "nine-test 

screening battery" med syftet att hitta funktionella begränsningar hos idrottare (Frohm, 

Heijne, Kowalski, Svensson & Myklebust 2012). Enbensknäböj och nedhopp är två av sju test 

i rörelseanalysen som används av Svenska Basketbollförbundet. Enbensknäböj och nedhopp 

är även två vanligt förekommande test i klinik i syfte att utvärdera rörelsemönster i nedre 

extremitet (Hewett, Myer, Ford, Heidt, Colosimo, McLean, van den Bogert, Paterno & 

Succop 2005; Munro, Herrington & Carolan 2012; Wilson & Davis 2008). När Svenska 

Basketbollförbundet utför testerna genomförs de av medicinskt utbildad personal, alla väl 

bekanta med testerna. Om avvikande fynd noteras under testen får idrottaren övningar att 

regelbundet träna under kommande säsong. Testresultaten följs upp under nästkommande 

landslagssäong, om spelaren blir uttagen vill säga.  

 

Ett träningsprogram som samtliga basketspelare uppmanas att utföra är ett neuromuskulärt 

uppvärmningsprogram som fokuserar på knäkontroll och kallas Basketsmart. Basketsmart 
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bygger på ett tidigare framtaget knäkontrollsprogram, ursprungligen framtaget för 

fotbollsspelare (Waldén, Atroshi, Magnusson, Wagner & Hägglund 2012). En studie som 

utfördes på kvinnliga fotbollsspelare 12-17 år gamla visade att ett 15 minuters långt 

neuromuskulärt uppvärmningsprogram som fokuserade på knäkontroll och bålstabiliserande 

övningar och genomfördes minst två gånger i veckan signifikant minskade risken för främre 

korsbandsskada och även minskade risken för andra akuta knäskador.(Waldén et al. 2012)  

1.3 Existerande forskning 

Orsaken till att drabbas av akut- eller överbelastningsrelaterade skador i knäna är oftast 

multifaktoriell där ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet verkar vara en viktig faktor 

(Hewett et al. 2005; Munro, Herrington & Carolan 2012; Wilson & Davis 2008). Ett 

avvikande rörelsemönster karaktäriseras hos många idrottare av ökad höftadduktion, 

höftinåtrotation och knävalgisering vilket ökar belastningen på den patellofemorala leden och 

på främre korsbandet vilket kan leda till både akuta och överbelastningsrelaterade skador i 

knäna (Hewett et al. 2005; Markolf, Burchfield, Shapiro, Shepard, Finerman & Slauterbeck 

1995; Nakagawa, Serrão, Maciel & Powers 2013; Wilson & Davis 2008). Studier har visat att 

bland annat individer med patellofemoral smärta och individer som ligger i riskzonen för 

främre korsbandsskada många gånger har ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet som 

karaktäriseras av valgisering av knäleden (Hewett et al. 2005; Myer, Ford, Di Stasi, Barber 

Foss, Micheli & Hewett 2014; Nakagawa et al. 2013, Rathleff, Samani, Olesen, Roos, 

Rasmussen, Christensen & Madeleine 2013; Wilson & Davis 2008). Det avvikande 

rörelsemönstret har i tidigare studier föreslagits kunna bero på svaga höftutåtrotatorer och 

höftabduktorer, nedsatt neuromuskulärkontroll och dålig bålstabilitet (Finnoff, Hall, Kyle, 

Krause, Lai & Smith 2011; Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne & Davis 2004; Nakagawa, 

Moriya, Maciel & Serrão 2012). Hos kvinnliga atleter har det uppmätts högre grad av 

höftadduktion och knävalgisering jämfört med manliga idrottare vilket verkar vara en av 

anledningarna till att kvinnor är mer benägna att drabbas av knäskador (Nakagawa et al. 

2012). Även hormonella och anatomiska skillnader mellan kvinnliga och manliga idrottare 

verkar vara en bidragande orsak till att kvinnor är överrepresenterade bland framförallt främre 

korsbandsskador. (Hewett 2000) Både främre korsbandsskador och patellofemoral smärta har 

visats vara vanligare bland kvinnliga idrottare jämfört med manliga (Arendt & Dick 1995; 

Boling, Padua, Marshall, Guskiewicz, Pyne & Beutler 2010).  
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Flertalet olika test har använts i tidigare studier för att identifiera ett avvikande rörelsemönster 

i nedre extremitet, bland annat enbensknäböj, nedhopp och enbensnedhopp (Hewett et al 

2005; Munro, Herrington & Carolan 2012; Myer et al. 2014; Stensrud, Myklebust, 

Kristianslund, Bahr & Krosshaug 2011; Wilson & Davis 2008). Majoriteten av studier 

bedömer testerna med tre-dimensionell (3D) rörelseanalys för att beräkna utförandet i nedre 

extremitet (Hewett et al. 2005; Munro, Herrington & Carolan 2012; Myer et al. 2014; Wilson 

& Davis 2008). Valgisering av knäleden mätt under ett nedhopp med en 3D- rörelseanalys har 

visats kunna förutsäga främre korsbandsskada med en specificitet på 73 % och en sensitivitet 

på 78 % och refereras därför som "golden standard" (Hewett et al. 2005). Med hänsyn till de 

tids- och finansiella kostnader som 3D-rörelseanalys innebär har mer ekonomiska och mindre 

tidskrävande testmetoder efterfrågats (Munro, Herrington & Carolan 2012, Wilson & Davis 

2008). Man har då sett att en två-dimensionell (2D) rörelseanalys i knäledens frontalplan har 

en hög korrelation med 3D-rörelseanalysen avseende bedömning av knävalgisering. Även om 

2D-rörelseanalysen inte är ett substitut för 3D-rörelseanalysen så verkar det vara ett 

användbart verktyg för att identifiera ”hög risk” individer. (McLean, Walker, Ford, Myer, 

Hewett & van den Bogert 2005) För att ytterligare förenkla testandet i klinik har korrelationen 

mellan 2D-rörelseanalys och subjektiv bedömning studerats. Det har då uppmätts en hög 

korrelation mellan 2D- rörelseanalysen och visuell bedömning i frontal plan, framförallt i två 

test, enbensknäböj och nedhopp. (Stensrud et al. 2011)  

1.4 Validitet och reliabilitet  

Ett visuellt bedömt nedhopp och enbensknäböj har i tidigare studier visats ha en acceptabel 

validitet och reliabilitet (Ekegren, Miller, Celebrini, Eng & Macintyre 2009; Hewett et al. 

2005; Steffen, Kroken & Krosshaug 2014; Stensrud et al. 2010; Whatman, Hume & Hing 

2013). Enbensknäböj verkar jämfört med nedhopp ha högre validitet, vilket diskuteras kunna 

bero på att nedhopp är mer svårbedömt på grund av dess höga hastighet (Whatman, Hume & 

Hing 2013). Om ett nedhopp bedöms av erfarna bedömare, eller helst med en 3D-

rörelseanalys verkar det var en valid metod att fånga upp individer med ökad knävalgisering 

(Hewett et al. 2005, Stensrud et al. 2011). Intrabedömar-reliabiliteten är god för båda testen 

(Ekegren et al. 2009; Stensrud et al. 2011; Whatman, Hume & Hing 2013), och interbedömar 

reliabiliteten är god för enbensknäböj och måttlig för nedhopp (Ekegren et al. 2009; 

Whatman, Hume & Hing 2013). Skattningen skiljer sig beroende på bedömarens kliniska 

erfarenhet där mindre erfarna bedömare skattar mer olika (Whatman, Hume & Hing 2013). 
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Enbensknäböj och nedhopp verkar fånga upp olika avvikande rörelsemönster i nedre 

extremitet hos atleter vilket gör att de komplementerar varandra. Detta kan bland annat bero 

på att det är ett enbens- och ett tvåbenstest samt att det är olika hastigheter i 

rörelsen.(Stensrud et al. 2011) Testutförandet av nedhoppet har beskrivits på liknande sätt i 

flertalet studier (Ekegren et al. 2009; Hewett et al. 2005; Stensrud et al. 2011; Whatman, 

Hume & Hing 2013). Avseende enbensknäböjen så verkar instruktionerna för hur testet ska 

utföras skilja sig mer åt, framförallt till vilken knäflexionsvinkel idrottaren bör nå, vilket kan 

påverka utförandet och därmed bedömningen av testet (Stensrud et al. 2011; Whatman, Hume 

& Hing 2013). För bedömning av enbensknäböj använder sig majoriteten av studier sig av 

patellas position relaterat till tårna medan vissa studier även noterar bäckenets och 

överkroppens position (Hewett et al. 2005; Frohm et al. 2012; Stensrud et al. 2011). Då man 

tidigare visat att en ökad höftadduktion och höftinåtrotation ökar belastningen på knäleden 

och ökar risken för knäskador är det därför viktigt att inte bara fokusera på knäleden när 

individen tränas (Nakagawa et al. 2012). Dock kan valgisering av knäleden vara det som är 

mest karaktäristiskt vid testandet, framförallt vid subjektiv bedömning. (Hewett et al. 2005; 

Myer et al. 2014; Nakagawa et al. 2013, Rathleff et al. 2013; Wilson & Davis 2008). 

Poängsättningen verkar skilja sig mellan studier där man använder allt från två- till fyrgradig 

poängskala. Fördelen med en tvågradig poängskala där man endast klassar högrisk och lågrisk 

individer är att det kan bli enklare för bedömaren.(Ekegren et al. 2009) Nackdelen med en 

tvågradig skala där man oftast har regeln att hellre fälla än fria är att individen får övningar 

som egentligen kanske ej är nödvändiga. Det är säkerligen inget som kan skada individen men 

den tiden kunde ha lagts på annan träning som skulle ha gynnat individen mer. (Whatman, 

Hume & Hing 2013) Flertalet studier utför bedömningarna av nedhoppet och enbensknäböjen 

i frontalplan (Ekegren et al. 2009; Stensrud et al. 2011; Whatman, Hume & Hing 2013). 

Sammantaget verkar ett visuellt bedömt nedhopp och enbensknäböj vara en tids- och 

kostnadseffektiv mätmetod vilket är efterfrågat inom idrotten (Stensrud et al. 2011). 

1.5 Problemformulering  

Då knäskador är en av de vanligaste och mest allvarliga skador som basketspelare drabbas av 

är det av stor vikt att utvärdera befintliga testinstrument som används för att identifiera 

spelare som är i riskzon för knäskada (Cumps, Verhagen & Meeusen 2007; Colliander et al. 

1986; Troijan et al. 2013). 
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1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att studera huruvida ett avvikande rörelsemönster i nedre 

extremitet, visuellt bedömt med ett nedhopp och enbensknäböj, kan förutsäga risken för att 

drabbas av knäskada hos ungdomslandslagsspelare i basket. Vidare var syftet att studera 

huruvida Basketsmart eller annan knäkontrollsträning minskar risken för att drabbas av 

knäskada samt att fastställa hur andelen knäskador skiljer sig mellan kvinnliga och manliga 

basketspelare.  

 

Studiens frågeställningar var: 

 
1. Hur stor andel av kvinnliga respektive manliga basketspelare drabbades av knäskada 

under basketsäsongen 2012-2013? 

 

2. Vilken sensitivitet och specificitet har nedhopp och enbensknäböj på att förutsäga 

knäskada hos ungdomslandslagsspelare i basket?  

 

3. Finns det någon signifikant skillnad mellan de som skadat sig och de som inte skadat 

sig i vilken poäng de fick på enbensknäböjen?  

 

4. Finns det någon signifikant skillnad mellan de som skadat sig och de som inte skadat 

sig i vilken poäng de fick på nedhoppet?  

 

5. Finns det någon signifikant skillnad mellan de som regelbundet utförde Basketsmart 

eller annan knäkontrollsträning och de som inte gjorde det i risk att drabbas av 

knäskada? 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Studien var en kvantitativ enkätstudie.  

2.2 Deltagare 

Forskningspersoner var ungdomslandslagsspelare i basket, damer och herrar 16-20 år, som 

utfört en rörelseanalys innehållandes nedhopp och enbensknäböj våren 2012. Totalt deltog 96 

idrottare under testerna, 43 män och 53 kvinnor. Av de 96 deltagarna på rörelseanalysen var 

det en kvinnlig spelare som skattade smärta under testet enbensknäböj (kod 0). Denna spelare 

exkluderades ur studien då smärtan medförde att hon inte kunde utföra testen på ett adekvat 

sätt. Samtliga resterande 95 deltagare tillfrågades att delta i studien. Av de 95 resterande 

spelarna som inkluderades i studien var det 54 spelare som svarade på enkäten (26 kvinnor 

och 28 män), vilket motsvarar 57 %. Tre av spelarna, tre män, exkluderades sedan ur studien 

då de ej spelade basket under basketsäsongen 2012-2013, på grund av annan skada än 

knäskada eller på grund av andra skäl än skada.  

 

Tabell1. Medelvärde och standardavvikelse för ålder och träningsmängd/vecka för de 

kvinnliga och manliga deltagarna i studien. 

Kön Antal Ålder 

medelvärde(SD) 

Antal 

basketträningar/vecka 

medelvärde (SD) 

Kvinnor 

 

26 17,4 (SD 1,5) 6,0 (SD 2,7) 

Män 

 

25 16,8 (SD 1,3) 7,3 (SD 1,9) 

 

2.3 Utförande 

En rörelseanalys bestående av sju olika test genomfördes under ett ungdomslandslagsläger i 

basket i april 2012. Genomförandet av testen bedömdes utifrån en fyrgradig skala, från 3-0, 

där en 3:a motsvarade ett korrekt genomförande, en 2:a motsvarade viss grad av 

kompensatoriska rörelser, en 1:a motsvarade tydliga kompensatoriska rörelser och en 0:a 

motsvarade smärta vid utförandet. Samtliga testresultat från lägret fanns tillgängliga hos 
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Svenska Basketbollförbundet. Resultat från två av testen, enbensknäböj och nedhopp, 

granskades närmare. Ett informationsbrev (Bilaga 1) med förfrågan om att delta i studien och 

ett frågeformulär (Bilaga 2) skickades ut via mail till idrottarna i mitten på december 2013. 

Frågeformuläret skulle senast vara besvarat den 15 januari 2014. Frågeformuläret skapades i 

Google Drive där varje svar registrerades och sparades i ett kalkylblad som endast författaren 

till studien hade tillgång till. Syftet med frågeformuläret var att få information om eventuella 

knäskador under föregående basketsäsong, det vill säga basketsäsongen 2012-2013 (Bilaga 2). 

En påminnelse skickades ut till spelarna två gånger i veckan. Totalt skickades tio påminnelser 

ut.  

2.4 Mätmetoder 

2.4.1 Frågeformuläret 

Frågeformuläret (Bilaga 2) bestod av 10 olika frågor och var en förenklad variant av ett 

tidigare framtaget skaderegistreringsformulär. Det tidigare formuläret framtogs efter förfrågan 

på den Internationella Världskongressen för Skadeprevention i Oslo 2005, initialt för fotboll 

men sedan även till andra bollsporter. En expertgrupp utsågs som leddes av Internationale de 

Football Association Medical Assessment and Research Centre (F-MARC) med syfte att nå 

en konsensus för skaderegistrering som skulle förbättra framtida forskning inom bollsporter. 

Resultatet av detta blev ett dokument som bland annat klargjorde definitionen av skada och 

hur en sådan skulle registreras. Där rekommenderas bland annat att en skada ska registrera 

lokalisation, typ av skada, kroppssida och om det var en traumatisk eller 

överbelastningsrelaterad skada. Skaderegistreringsformuläret framtogs i syfte att 

sammanställa ett dokument med klara definitioner så att förbunden kunde använda sig av ett 

och samma formulär och på så sätt undvika felaktiga skaderegistreringar och få ökad kvalité i 

skadeforskning.( Fuller, Ekstrand, Junge, Andersen, Bahr, Dvorak, Hägglund, McCrory & 

Meeuwisse 2006) Formuläret är så vitt författaren till denna studie vet ej validitets- eller 

reliabilitets-testat. En svensk version av formuläret är framtaget och kallas Svenskt Nationellt 

Skaderegister där skador registreras från olika idrotter för att i huvudsyfte kunna användas till 

forskning.(Svenskt Nationellt Skaderegister)  

 

Vanligast förekommande när man registrerar skador är att registrera en skada som antal 

frånvarande dagar från idrott (Fuller et al. 2006; McKay, Goldie, Payne, Oakes & Watson 

2001). Detta har man sett kan vara vilseledande då många överbelastningsskador på det viset 
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missas (Clarsen, Myklebust & Bahr 2013). Istället för att helt avstå träning i flera dagar så 

anpassar idrottaren träningspasset vilket i slutändan kan leda till prestationsförsämring som en 

indirekt orsak av skadan/besväret, men då inte registreras som en skada då idrottaren inte vilat 

helt från träning. Därför rekommenderas ett skaderegistreringsformulär bland annat även 

innehålla frågor om idrottaren fått reducera sin träningsvolym.(Clarsen, Myklebust & Bahr 

2013) Frågeformuläret till denna studie testades genom en mindre pilotstudie där fem 

elitaktiva basketspelare med och utan knäskador, 16-20 år gamla, fick besvara 

frågeformuläret och föreslå eventuella förtydliganden/ändringar i formuläret. Inga ändringar 

utfördes i frågeformuläret efter pilotstudien.  

2.4.2 Tester 

Nedan följer en närmare beskrivning av testerna med kriterier som användes av Svenska 

Basketbollförbundet vid datainsamlingen. Liknande kriterier förekommer  även i andra 

studier. (Frohm et al. 2012, Stensrud et al. 2011) Innan testen utfördes en lättare uppvärmning 

som bestod av löpskolningsövningar och tog cirka 15 minuter som leddes av en sjukgymnast. 

Svensk Basketbollförbundets sjukgymnaster, alla väl bekanta med rörelseanalysen, 

instruerade spelarna innan testgenomförandet. Alla sjukgymnaster hade tidigare under våren 

deltagit i en internutbildning av rörelseanalysen för att öka reliabiliteten i testandet. Inga 

korrigeringar av genomförandet skedde under testets gång. Det högsta testvärdet av tre försök 

blir slutgiltig poäng i enbensknäböjen och det sämsta försöket av tre försök blir slutgiltig 

poäng i nedhoppstestet. Om man upplevde smärta under genomförandet av testet (kod 0) 

exkluderades man ur studien. Testen bedömdes i frontalplan.  

 

Nedhopp  

Nedhoppstetst (figur 1) utfördes med skor och med shorts, så att idrottarens knän tydligt 

kunde urskiljas. Idrottaren startade ståendes på två ben på en 40 centimeter hög box. 

Testledaren höll en käpp lodrätt upp mot taket som idrottaren skulle försöka nudda. Idrottaren 

utförde ett nedhopp från boxen, som följdes av ett direkt maximalt upphopp och ett försök att 

nudda pinnen. Både upphopp och landning poängbedömdes. Genomförandet bedömdes i 

frontalplan och poängsattes mellan 3-0 poäng. En 3:a motsvarade ingen valgusrörelse av 

knäleden, en 2:a motsvarade lätt valgusrörelse av knäleden (patellas mitt gick medialt om tå 

nummer två) och en 1:a motsvarade tydlig valgusrörelse av knäleden (patellas mitt gick 

medialt om stortån). En 0:a motsvarade smärta vilket innebar att idrottaren ej kunde 

genomföra testet på ett adekvat sätt. 
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Figur 1. Nedhopp-testet. Idrottaren utförde ett nedhopp från en 40 centimeter hög box, som 

följdes av ett direkt maximalt upphopp. Testet bedömdes i frontalplan.  

 

Enbensknäböj  

Enbensknäböjstestet (figur 2) utfördes utan skor, med shorts så att idrottarens knä tydligt 

kunde urskiljas. Idrottaren stod på ett ben med hälen på 2 cm förhöjning. Armarna och det fria 

benet hölls framåt. Idrottaren utförde en enbensknäböj så att ovansida lår var under 

horisontalplanet, och vände upp med kontroll. Blicken hölls rakt fram och idrottaren 

uppmanades att hålla knät rakt över foten och kroppen upprätt. Genomförandet bedömdes i 

frontalplan och poängsattes mellan 0-3 poäng. En 3:a motsvarade ett ”korrekt genomförande” 

vilket innebar att ovansida lår var under horisontalplan, fot-knä-höft i linje (knä rakt över fot), 

överkroppen hölls i upprätt position och lutade ej åt sidan. En 2:a var ett korrekt 

genomförande men ovansida av lår gick ej under horisontalplan eller viss medial rörelse av 

knäleden (patellas mitt gick medialt om tå nummer två). En 1:a innebar att idrottaren hade 

stora svårigheter att genomföra rörelsen genom en tydlig valgisering i knäled (patellas mitt är 

medialt om stortån), tippade bäckenet och/eller tydlig svårighet att hålla överkroppen upprätt. 

0 poäng motsvarade smärta vilket innebar att idrottaren ej kunde genomföra testet på ett 

adekvat sätt. Vänster ben testades först.  
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Figur 2. Enbensknäböj-testet. Idrottaren utförde en enbensknäböj så att ovansida lår var 

under horisontalplanet, och vände upp med kontroll. Testet bedömdes i frontalplan.  

 

2.5 Etiska överväganden 

Deltagarna till studien fick innan studiens början ett skriftligt informationsbrev via mail där 

det tydligt framgick att deltagandet till studien var helt frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas (Bilaga 1). Samtycke till deltagandet lämnades till forskningsledaren genom 

frågeformuläret. Frågeformuläret skapades i Google Drive där varje svar registrerades och 

sparades i ett kalkylblad som endast författaren till studien hade tillgång till. All insamlad data 

överfördes sedan till Word och krypterades med lösenord så att endast ansvariga 

medverkande till studien kom åt datan. När all data var inrapporterad sifferkodades deltagarna 

så ingen enskild individ gick att identifiera. Idrottaren löpte inga utökade skaderisker genom 

att delta i studien. Tvärtom kan en eventuell åtgärd som deltagarna fick vid rörelseanalysen ha 

lett till att deltagaren utökat sin skadeförebyggande träning och därigenom löpt mindre risk att 

drabbas av skada.  
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2.6 Statistik 

Kvotdata presenteras genom medelvärde och standardavvikelse och ordinaldata presenteras 

genom median och variationsvidd. Statistiska analyser skedde i programmet Statistica 12 

(StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA). Mann Whitney U-test användes för att avgöra om det 

fanns en signifikant skillnad på poängsättning i testerna mellan de skadade och de icke-

skadade spelarna. Chi2-test användes för att beräkna om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan de som regelbundet utförde Basketsmart och de som inte gjorde det i risken att 

drabbas av knäskada. Signifikansnivå sattes som p<0,05. Sensitiviteten och specificiteten i 

testerna samt det positiva och det negativa prediktiva värdet beräknades. Andel knäskador hos 

kvinnliga och manliga basketspelare under basketsäsongen beräknades i procent.  

 

3. Resultat 

3.1 Andel knäskador män och kvinnor   

Totalt drabbades 20 av 51 deltagare av knäskada så att de fick avstå från basketträning mer än 

7 dagar och/eller reducera sin träningsvolym till följd av skadan. 6 av skadorna var akuta 

knäskador och 14 av skadorna var överbelastningsrelaterade knäskador. 7 deltagare hade 

bilaterala knäbesvär, 7 deltagare hade besvär från höger knä och 6 deltagare hade besvär från 

vänster knä. 46 % (12 av 26) av de kvinnliga basketspelarna och 32 % (8 av 25) av de 

manliga basketspelarna drabbades av knäskada.(Tabell 2)  

 

Tabell 2. Antal knäskador män och kvinnor.   

 Kvinnor Män Totalt 

Akuta knäskador 

 

5 1 6 

Överbelastningsrelaterade 

knäskador 

7 7 14 

Totalt antal knäskador 

 

12 8 20 
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3.2 Sensitivitet och specificitet  

Nedhopp kunde förutsäga knäskada med en sensitivitet på 69 % och en specificitet på 46 %. 

Enbensknäböj på vänster ben kunde förutsäga knäskada med en sensitivitet på 62 % och en 

specificitet på 14 %. Enbensknäböj på höger ben kunde förutsäga knäskada med en 

sensitivitet på 86 % och en specificitet på 35 %. Sammantaget för enbensknäböj var 

sensitiviteten 70 % och specificiteten 19 %. Sammantaget kan nedhopp och enbensknäböj 

tillsammans förutsäga knäskada med en sensitivitet på 53 % och en specificitet på 62 %. För 

nedhopp var positivt prediktivt värde(PPV) 26 % och negativt prediktivt värde(NPV) 76 %. 

Sammantaget för enbensknäböj var PPV 36 % och NPV 50 % och för var ben för sig var 

vänster  PPV 21 % och NPV 50 %, och för höger var PPV 33 % och NPV 87 %. 

Sammantaget för nedhopp och enbensknäböj var PPV 41 % och NPV 72 % .(Tabell 3) 

 

Tabell 3. Sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde (PPV) och negativt prediktivt 

värde (NPV) för testerna.  

Test Sensitivitet Specificitet PPV NPV 

Nedhopp 

 

69 % 46 % 26 % 76 % 

Enbensknäböj (vänster) 

 

62 % 14 % 21 % 50 % 

Enbensknäböj (höger) 

 

86 % 53 % 33 % 87 % 

Enbensknäböj (totalt) 

 

70 % 19 % 36 % 50 % 

Samtliga test 

 

53 % 62 % 41 % 72 % 

 

3.3 Nedhopp   

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan de som drabbats av knäskada och de som inte 

drabbats av knäskada i vilken poäng de fick på nedhoppet (p=0,336) (Tabell 4).  
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3.4 Enbensknäböj  

Ingen signifikant skillnad uppmättes mellan de som drabbats av knäskada skada och de som 

inte drabbats av knäskada i vilken poäng de fick på enbensknäböj på vänster ben (p=0,108) 

En signifikant skillnad uppmättes mellan de som drabbats av knäskada och de som inte 

drabbats av knäskada i vilken poäng de fick på enbensknäböj på höger ben (p=0,004). (Tabell 

4) 

 

Tabell 4. Skillnad i poäng mellan de som drabbats av knäskada och de som inte drabbats av 

knäskada för samtliga test, signifikansnivå sattes som p<0,05.  

Test P-värde Typvärde  Range 

Nedhopp 

 

0,336 2  1-3 

Enbensknäböj (vänster) 

 

0,108 2  1-3 

Enbensknäböj (höger) 

 

0,004 2  1-3 

 

3.5 Basketsmart  

18 av 51 (35 %) spelare utförde regelbundet (mer än 1 gång/vecka) Basketsmart eller annan 

knäkontrollsträning. 11 av spelarna som regelbundet (mer än 1 gång/vecka)  utförde 

Basketsmart drabbades av knäskada under basketsäsongen 2012-2013. Ingen signifikant 

skillnad uppmättes i antal knäskador mellan de som regelbundet utförde basketsmart och de 

som inte gjorde det (p=0,264). 

 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie var att studera huruvida ett avvikande rörelsemönster i nedre 

extremitet, visuellt bedömt med ett nedhopp och enbensknäböj, kunde förutsäga risken för att 

drabbas av knäskada hos ungdomslandslagsspelare i basket. Vidare syfte var att studera 

huruvida Basketsmart eller annan knäkontrollsträning minskade risken att drabbas av 

knäskada samt att fastställa hur andelen knäskador skiljer sig mellan kvinnliga och manliga 

basketspelare. I denna studie kunde ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet, visuellt 
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bedömt med nedhopp och enbensknäböj, inte förutsäga risken att drabbas av knäskada hos 

ungdomslandslagsspelare i basket. Endast enbensknäböj visade en signifikant skillnad i 

poängsättning mellan de skadade och de icke-skadade spelarna, och då endast på höger ben 

(p=0,004). För enbensknäböj på vänster ben och nedhopp fanns ingen signifikant skillnad i 

poängsättning mellan de skadade och de icke-skadade spelarna (p=0,336 respektive p=0,108).  

 

Resultaten i denna studie skiljer sig från tidigare studier där man sett att ett avvikande 

rörelsemönster i nedre extremitet är associerat med knäskada (Hewett, et al 2005; Nakagawa 

et al 2013; Wilson & Davis 2008). Testen som användes i denna studie, enbensknäböj och 

nedhopp, har tidigare lyfts fram som lämpliga test för att identifiera ett avvikande 

rörelsemönster i nedre extremitet (Hewett et al 2005; Munro, Herrington & Carolan 2012, 

Stensrud et al. 2011). Framförallt nedhopps-testet refereras ofta som ”golden standard” då det 

med hög sensitivitet och specificitet har kunnat förutsäga främre korsbandsskada (Hewett, et 

al 2005; McLean et al. 2005; Stensrud et al. 2011). Den stora skillnaden mellan denna studie 

och tidigare studier är att i denna studie gjordes en subjektiv bedömning av rörelserna medan 

majoriteten av de tidigare studierna har undersökt rörelsemönster med hjälp av objektiv 3D-

rörelseanalys (Hewett et al. 2005; Munro, Herrington & Carolan 2012; Nakagawa et al 2013; 

Wilson & Davis 2008). Dock har tidigare studier visat god korrelation mellan 3D-

rörelseanalys, 2D-rörelseanalys och subjektiv bedömning framförallt för bedömning av 

valgisering i knäleden (McLean et al 2005; Steffen, Kroken & Krosshaug 2014; Stensrud et 

al. 2011). 

 

Resultatet i denna studie visade att sensitiviteten och specificiteten i de två testerna 

tillsammans var låg (53 %  respektive 62 %). PPV var lågt (41 %) och NPV acceptabelt (72 

%) sammantaget för de två testerna. Det innebär att chansen att skadan verkligen kommer 

drabba den positivt testade spelaren endast är 41 % och att chansen att skadan ej kommer 

drabba den negativt testade spelaren är 72 %. En hel del spelare kommer därför att felaktigt få 

riktade övningar att regelbundet träna med under säsongen när det egentligen ej är 

nödvändigt. Det kommer troligen ej vara till skada för individen att utföra övningarna men 

den tiden kunde läggas på annan träning som skulle kunna gynna spelaren mer. För de 

enskilda testerna var PPV på 26 % för nedhopp och NPV på 76 %. För enbensknäböj var PPV 

och NPV 36 % respektive 50 %. Jämfört med en liknande studie fick nedhopp även där lågt 

NPV (56 %) dock högre PPV (89 %). I den studien fick enbensknäböj ett PPV på 62 %, och 

ett högre NPV på 96 %. (Whatman, Hume & Hing 2013) Vad som anses vara låga och höga 
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värden beror självklart på vilka test som används. Ett test där själva testet innebär att man 

utsätts för risk måste ha bättre sensitivitet och specificitet för att vara acceptabelt än ett 

ofarligt test. Likaså behöver ett dyrt test ha bättre prediktiv validitet än ett billigt test för att 

vara försvarbart.  

 

En skillnad mellan denna studie och flertalet tidigare studier var att mätningarna inte skedde i 

standardiserade laboratoriemiljöer där deltagarna var medvetna om att de skulle bli en del av 

en undersökning (McLean et al 2005; Steffen, Kroken & Krosshaug 2014; Stensrud et al. 

2011). Hade försökspersonerna och testledarna till denna studie varit medvetna om att 

testresultatet skulle användas till kommande forskning så finns möjligheten att 

standardiseringen i testen hade förbättrats. Till exempel så testades alla spelare under en dag 

och på vissa teststationer byttes testledare under dagen för raster då idrottarna behövde testas 

oavbrutet utan uppehåll för att hålla tidscehmat. Detta kan ha påverkat reliabiliteten i testen då 

tidigare studie visat att skattningen kan skilja sig beroende på bedömarens kliniska erfarenhet 

där mindre erfarna bedömare skattar mer olika (Whatman, Hume & Hing 2013). Dock har 

tidigare studier visat på god till måttlig interbedömarreliabilitet i testen hos erfarna bedömare 

(Ekegren et al. 2009; Whatman, Hume & Hing 2013). Författaren till denna studie anser ändå 

att resultaten av studien är av stor vikt, då ekonomiska begräsningar sannolikt gör att många 

av våra idrottare inte har möjlighet till mer avancerade mätningar än de liknande denna studie. 

Relevansen av testandet bör därför utvärderas.  

 

En annan viktig skillnad från flertalet tidigare studier är att majoriteten av tidigare 

studiedeltagare varit kvinnor, medan det i denna studie inkluderades både kvinnor och män 

(Hewett, et al 2005;Wilson & Davis 2008).  I denna studie var andelen knäskador som ledde 

till mer än 7 dagars frånvaro från basketträning och/eller en reducering av träningsvolym 46 

% för kvinnor och 32 % för män. Att kvinnliga idrottare i större utsträckning än manliga 

idrottare drabbas av knäskada stämmer överens med tidigare studier (Arendt & Dick 1995; 

Boling et. al 2010). Bland annat främre korsbandsskada och patellofemoral smärta har visats 

vara vanligare bland kvinnliga idrottare jämfört med manliga (Arendt & Dick 1995; Boling et 

al. 2010). En av anledningarna till att kvinnor drabbas oftare av knäskada anses vara en högre 

grad av höftadduktion och knävalgisering hos kvinnliga atleter jämfört med manliga idrottare 

(Nakagawa et al. 2012). Andel akuta knäskador i denna studie var högre hos kvinnliga 

idrottare jämfört med manliga (5 respektive1) medan överbelastningsrelaterade knäskador var 

lika mellan könen (7 vardera). Med en större population finns möjligheten att skillnaden i 
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antalet knäskador mellan könen blivit mer markant. Hade endast kvinnliga atleter deltagit 

studien finns alltså möjligheten att fler avvikande rörelsemönster hade identifierats och att fler 

hade skador inträffat.  

 

Totalt drabbades 20 av 51 spelare av knäskada, 6 akuta och 14 överbelastningsrelaterade 

knäskador. Det finns en möjlighet att fler skador hade upptäckts om studien hade pågått 

längre än en basketsäsong. Det avvikande rörelsemönstret kan idrottaren haft under hela 

basketkarriären och att skadan ska inträffa just denna säsong är inte nödvändigt. I en liknande 

studie som löpte över två säsonger så kunde man se att korsbandsskadorna hade inträffat i 

genomsnitt 5 månader efter mätningarna (Hewett et al. 2005). I denna studie kompletterades 

frågeformuläret med en fråga angående reducering av träninsgvolym då tidigare studie visat 

att många överbelastningsskador missas om man endast tar hänsyn antalet dagar frånvarande 

från idrott (Clarsen, Myklebust & Bahr 2013). I denna studie identifierades åtta stycken 

skador som annars ej skulle upptäckts genom komplettering av frågan om reducering av 

träningsvolym. Alla åtta rapporterades vara överbelastningsskador.  

 

Likt tidigare studie så visade även denna studie att enbensknäböj och nedhopp verkade 

identifiera olika atleter med avvikande rörelsemönster i nedre extremitet (Stensrud et al. 

2011). Endast 2 av de 51 spelarna hade 3-poäng i samtliga test. Detta kan bland annat bero på 

att testerna skiljer sig åt genom att det är ett enbens- och ett tvåbenstest samt att det är olika 

hastigheter i rörelsen. De två testen kan därför vara bra komplement till varandra. (Stensrud et 

al. 2011) 

 

Ett annat fynd i denna studie var att endast 18 av 51 (35 %) spelare regelbundet utförde 

Basketsmart eller annan knäkontrollsträning. 11 av spelarna som regelbundet utförde 

Basketsmart drabbades av knäskada. Basketsmart bygger på ett tidigare framtaget 

neuromuskulärt uppvärmningsprogram, som visats att om de utförs två gånger i veckan 

signifikant minskar risken för främre korsbandsskada och även kan minska risken för andra 

allvarliga akuta knäskador (Waldén et al. 2012). I denna studie fanns ingen signifikant 

skillnad mellan de som regelbundet utförde Basketsmart och de som inte gjorde det i risk att 

drabbas av knäskador (p=0,264). Detta kan ha att göra med att majoriteten av skadorna i 

denna studie var överbelastningsskador (14 stycken), där knäkontrollsprogrammet effekt 

enligt författaren till denna studies vetskap ej ännu har utvärderats. Dessutom så var det 

endast kvinnliga deltagare i tidigare studie medan denna studie blandade kvinnor och män. 
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(Waldén et al. 2012) Det bör även poängteras att majoriteten av knäkontrollsträningen inte har 

skett övervakat. Då genomförandet av övningarna både avseende följsamhet och kvalité ej har 

säkerställts finns det en risk att det kan ha påverkat resultatet. Med en större population med 

flera kvinnliga idrottare, fler akuta knäskador och övervakad knäkontrollsträning kanske 

resultaten kunde sett annorlunda ut.  

 

4.1 Metoddiskussion 

Brister i denna studie var att spelarna skulle minnas tillbaka till föregående basketsäsong för 

att rapportera eventuella knäskador som de drabbats av. Det skulle varit önskvärt att haft en 

kontinuerlig skaderapportering under basketsäsongen 2012-2013 för att undvika 

minnesproblematik. Studier har visat att spelare korrekt inrapporterar skadestatus upp till 12 

månader tillbaka i tiden. Ju längre tid som gått efter skadedebut desto svårare att rapportera 

skadan på ett detaljerat och tillförlitligt sätt. Ju mer detaljerad skadebeskrivning som krävs i 

frågeformuläret desto mer svarsbias uppkommer. (Gabbe, Finch, Bennell & Wajswelner 

2003) Dock tar frågeformuläret som användes i denna studie endast hänsyn till övergripande 

skadebild. Svarsfrekvensen i denna studie var 57 % vilket författaren till studien anser vara 

acceptabel. Dock behövdes 10 påminnelser, två varje vecka för att få in svaren. Detta kan 

anses som många påminnelser men författaren till studien ansåg att det var nödvändigt då flest 

svar kom in i samband med utskickade påminnelser. Ett Webbaserat frågeformulär valdes för 

att förenkla deltagande för försökspersonerna. Webbaserade frågeformulär har visats ha 

jämförbar svarsfrekvens med traditionellt pappersfrågeformulär, och är även en mer 

kostnadseffektiv metod.( Hohwü, Lyshol, Gissler, Jonsson, Petzold & Obel 2013).  En annan 

brist med studien är att det finns en risk att skadade spelare var mer benägna att svara på 

frågeformuläret vilket innebär att antalet inrapporterade skador kan vara överskattat (Van der 

Worp, Van Ark, Zwerver & Van den Akker-Scheek 2012). Det kan även vara så att de som 

drabbats av knäskador i denna studie gjort det av andra orsaker, såsom till exempel hög 

träningsdos, nedsatt bålstabilitet eller dålig återhämtning och därmed utmattning (Alentorn-

Geli, Myer, Silvers, Samitier, Romero & Cugat 2009; Leetun et al. 2004; Van der Worp et al. 

2012).  Även anatomiska föruttsättningar såsom q-vinkel och fotställning som kan vara 

riskfaktorer till knäskada tas inte hänsyn till i denna studie. Fast att spelarna fick rapportera in 

antalet basketträningar per vecka fastställdes inte heller denna studie intensiteten eller 

durationen av träningarna vilket skulle kunna påverka skadebilden. (Alentorn-Geli et al. 

2009) 
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I denna studie testades spelarna efter en lättare uppvärmning. Det skulle vara av intresse att 

kommande studier studerar nedhopp och enbensknäböj när spelarna är i ett uttröttat tillstånd. 

Detta då tidigare studie visat att framförallt kvinnliga idrottare får nedsatt kontroll i nedre 

extremitet efter uttröttning, vilket är en viktig aspekt i alla konditonsidrotter. (McLean, Fellin, 

Suedekum, Calabrese, Passerallo & Joy 2007) Det hade även varit att föredra om denna studie 

även hade studerat reliabiliteten i testerna, då tidigare studier bland annat har diskuterat att 

nedhoppets höga hastighet kan försvåra bedömning vid subjektiv bedömning (Whatman, 

Hume & Hing 2013). Detta var ej möjligt i denna studie då testerna redan var utförda innan 

studiens början.  

 

Resultaten av denna studie gäller endast för ungdomslandslagsspelare i basket och kan ej 

generaliseras till andra populationer. Resultaten gäller även endast ett visuellt bedömt 

nedhopp och enbensknäböj med kriterier som de som används av det Svenska 

Basketbollförbundet. Vidare forskning rekommenderas på samtliga test i rörelseanalysen som 

används av Svenska Basketbollförbundet för att fortsatt utvärdera relevansen av testen som 

används.  Fler studier i syfte att hitta reliabla och valida testmetoder för att utvärdera ett 

avvikande rörelsemönster i nedre extremitet att använda i klinik är önskvärt. 

 

4.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis verkar ett avvikande rörelsemönster i nedre extremitet, visuellt bedömt 

med enbensknäböj och nedhopp, inte kunna förutsäga risken att drabbas av knäskador hos 

ungdomslandslagsspelare i basket. Studier där skaderapportering sker löpande under säsong, 

eller i syfte att hitta alternativa test med högre sensitivitet och specificitet rekommenderas. 

Bättre ekonomiska förutsättningar till idrotten för att kunna utföra testen med mer avancerad 

utrustning, såsom till exempel med 2D-rörelseanalys är även önskvärt. Mer forskning inom 

området krävs för att hitta reliabla och valida mätmetoder att använda i klinik.   
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Bilaga 1 
 

Till dig som är aktiv ungdomslandslagsbasketspelare! 
 

Du inbjuds härmed att delta i en magisterstudie från GIH med syftet att undersöka riskfaktorer 

för knäskador bland basketspelare. Jag heter Emma Skarle och arbetar som sjukgymnast med 

landslagsuppdrag för det Svenska Basketbollförbundet. Varje år screenas alla 

ungdomslandslagsspelare med en rörelseanalys under Valborgslägret för att fånga upp spelare 

som befinner sig i riskzonen för skador. Det saknas idag tillräcklig kunskap om relevansen av 

testen vi använder som screeninginstrument. Därför ska jag göra en enkätstudie om 

sambandet mellan resultatet i rörelseanalysen och knäskador hos ungdomslandslagsspelare i 

basket (dam och herr U16- U20) under säsongen 2012-2013. Resultatet av studien kommer att 

användas till en magisteruppsats samt av Svenska Basketbollförbundet till att utvärdera delar 

av rörelseanalysens relevans. 

 

Nu behöver jag Er hjälp för att kunna genomföra detta forskningsprojekt. Ni hjälper mig 

genom att svara på ett frågeformulär i ett kommande mail, det tar bara några minuter.  Ju fler 

som svarar desto bättre kvalitét får resultatet av studien. Studien är frivillig att delta i och kan 

när som helst avbrytas. Alla resultat som redovisas kommer att vara avidentifierade så att 

ingen enskild individ går att igenkänna. Svaret från enkäten behöver jag ha senast den 15:e 

januari 2014.  

 

Vi på det Svenska Basketbollförbundet anser att resultatet av studien är av stor vikt för att på 

bästa sätt kunna fånga upp de spelare som befinner sig i riskzonen för knäskador. Vid frågor 

om studien, tvekan inte att kontakta mig eller min handledare Maria Ekblom.    

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Skarle                                            

Emma.skarle@gmail.com 

0707450862 

  

 



 

Handledare för forskningsstudien: 

Maria Ekblom 

maria.ekblom@gih.se 

  

Svenska Basketbollförbundets ansvarig för ungdomslandslag:   

Per Källman  

per.kallman@basket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Frågeformulär 

Observera att frågorna gäller förra säsongen, det vill säga basketsäsongen 2012-2013. 
Frågorna gäller endast knäskador. Om du EJ drabbats av en knäskada under säsongen 2012-
2013 så kan du hoppa över fråga 6,7,8,9. Vid frågor kontakta Emma Skarle 
(emma.skarle@gmail.com) eller Maria Ekblom (maria.ekblom@gih.se). 
 
 
Förnamn, Efternamn      ____________________________________ 
 
Personnummer (ååååmmdd) ____________________________________ 
 
Samtycker du till att delta i denna magisterstudie?  
Jag har läst informationsbrevet och går med på att delta i studien. Jag förstår att mitt 
deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan några 
frågor. Jag förstår också att resultaten så småningom kommer att redovisas i en 
studentuppsats, men att all data kommer att vara avidentifierad så att ingen enskild individ går 
att igenkänna.  

o Ja 
o Nej 

 
1. Deltog du aktivt under basketsäsongen 2012-2013?   

o Ja, helt och hållet 
o Delvis, på grund av skada 
o Delvis, på grund av annat 
o Nej, på grund av skada 
o Nej, på grund av annat 

 
2. Ungefär hur många basketmatcher genomförde du i genomsnitt per vecka under 
säsongen 2012/2013?  
 
_______________________________ 
 
 
3. Ungefär hur många basketträningar genomförde du i genomsnitt per vecka under 
säsongen 2012/2013?  
  
_______________________________ 
 
 
4. Fick du på grund av knäskada avstå från träning/match mer än 7 dagar under 
säsongen 2012-2013?  

o  Ja 
o  Nej 

 
 



 

 
 

 5. I vilken utsträckning fick du reducera din träningsvolym på grund av knäskada 
under säsongen 2012-2013?  

o  Ingen reducering av träningsvolym 
o  Måttlig reducering av träningsvolym 
o  Stor reducering av träningsvolym (mer än halverad) 
o  Kunde ej delta överhuvudtaget 

 
6. Vilket knä kom besvären ifrån?   

o  Höger 
o  Vänster 
o  Båda 

 
7. Vilken typ av knäskada?   

o  Menisk- eller broskskada 
o  Främre korsbandsskada 
o  Annan ledbandskada/stukning 
o  Knäskålsluxation/subluxation 
o  Senskada/inflammation 
o  Fraktur 
o  Kontusionsskada(stöt- eller krosskada) 
o  Icke specifika överbelastningssymptom 
o  Övrigt:___________________________ 

 
8. Var det en akut/traumatisk knäskada eller överbelastningsrelaterad knäskada?   

o  Akut/traumatisk 
o  Överbelastning 

 
9. Har en läkare, sjukgymnast eller annan legitimerad vårdpersonal undersökt knäet 
och fastställt typ av skada?   

o  Ja 
o  Nej 

 
10. Har du regelbundet (mer än 1 gång/vecka) utfört BasketSmart eller annan 
knäkontrollsträning under säsongen 2012-2013?  

o  Ja 
o  Nej 

   
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Bilaga 3 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Knee inury, knee pain, atlethes, knee abduction, knee valgus, basketball, ACl-injury, 
riskfactor, patellofemoral pain, drop jump, single leg squat, reliability, validity, prevalence 
 

 
Var har du sökt? 
PubMed, SportDiscus 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
 
PubMed: ACL injury and riskfactor and basketball 
PubMed: Patellofemoral pain and riskfactor and atlethes 
PubMed & SportDiscus: Drop jump and reliability and athlethes 
PubMed & SportDiscss: Drop jump and validity and athlethes 
PubMed: Single leg squat and reliability 
PubMed: Single leg squat and validity 
PubMed: Knee injury and basketball and prevalence 
SportDiscus: Knee injuries and athlethes and knee abduction 
SportsDiscus: Knee valgus and basketball and knee injuries 
 
 
Kommentarer 
Mycket material hittades genom litteraturlistor från tidigare erhållna artiklar. 

 


