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Sammanfattning 
Inledning: De vanligaste skador som basketspelare råkar ut för i Sverige och 
som är anmälda till skaderegistret på Folksam är huvud, knä, arm och 
fotledsskador. Studien var en retrospektiv fallstudie på basketspelare från de 
svenska ungdomslandslagen som under säsongen 2010-2011 var i åldern 15-
20 år. 
Syfte: Beskriva i vilka sammanhang ungdomslandslagsspelare i basket 
skadar sig och de bakomliggande orsakerna. 
Metod: Efter informerat samtycke av spelare eller målsmän inhämtades 
skadeinformation från Folksam. Datainsamling skedde sedan via e-post med 
elektroniska enkäter som ifylldes av spelarna med frågor om antal 
träningstimmar, matcher, förebyggande träning och eventuella skador som 
skett under säsongen. Totalt 69 spelare deltog i studien, 41 kvinnor och 28 
män från grupperna U15-U20.  
Resultat: Totalt inträffade 37 skador varav 28 i nedre extremitet under 
klubbsäsongen, och 15 skador varav 14 i nedre extremitet under 
landslagsuppdrag. Ungefär hälften var ej kontaktrelaterade i båda grupperna. 
Under klubbsäsong var fotledsstukningar den vanligaste skadan, därefter de 
olika knäskadorna. Även under lagslagsuppdrag var den vanligaste skadan 
fotledsstukningar.  
Slutsats: Studien visar att flest skador sker under försäsong och i slutet på 
säsongen, samt att fotledsstukningar är den vanligaste skadan i denna 
population. 
 
Nyckelord: Knäskador, fotledsstukning, skadeförebyggande träning, 
retrospektiv, Basketsmart 
  



  
 

 
 

Abstract 
Introduction: The most common injuries a basketball player encounters in 
Sweden and that is notified to the injury registry at Folksam are head, knee, 
arm and ankle injuries. The study was a retrospective case study of basketball 
players from the Swedish youth national teams during the season 2010-2011, 
ages between 15-20 years. 
Objective: To describe the context in which youth national team players in 
basketball injured themselves and their causes. 
Method: After informed consent of the players and/or parents injury data was 
collected from Folksam. Data collection took place, via e-mail with 
electronic questionnaires filled in by the players, with questions regarding 
number of training hours, games, preventive training and any injuries that 
occurred during the season. A total of 69 players participated in the study, 41 
women and 28 men from the groups U15-U20. 
Results: A total of 37 injuries occurred including 28 in the lower extremity 
during the club season, and 15 injuries including 14 in the lower extremity 
during the national team camps/tournaments and championships. About half 
the injuries were non-contact related in both groups. During the club season 
sprained ankles was the most common injury, followed by different knee 
injuries. Even during the time in the national team ankle sprains was the most 
common injury.  
Conclusion: This study show that most injuries occur during pre-season and 
late in the season, and that ankle sprains are the most common injury in this 
population. 
 
Keywords: knee injuries, ankle sprains, injury prevention training, 
retrospective, Basketsmart. 
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Introduktion 

De vanligaste skador som basketspelare råkar ut för i Sverige och som är 

anmälda till skaderegistret på Folksam är huvud, knä, arm och fotledsskador 

(Bilaga 1). Under 2010 var antalet anmälda huvudskador 69 stycken, 

knäskador 52 stycken, armskador 41 och ben 38 stycken. Jag har valt att inte 

ta upp huvudskador i denna studie, fokus låg på övriga skador och framför 

allt skador på nedre extremitet (från höften och neråt) eftersom de flesta 

skadeförebyggande program och övningar som studerats varit riktade mot 

just detta område.  

I Sverige finns det inga studier gjorda på basketboll, internationellt däremot 

finns det forskning där man kartlagt skadepanoramat på basketspelare på hög 

nivå. 

 

Bakgrund 

Inom herrbasket i USA är den vanligaste skadan både under träning och 

match fotledsskadorna, framför allt fotledsstukningar, därefter knäskador 

med ledbandsskador. Knäskador står för flest antal missade träningsdagar (7). 

Inom dambasketboll i USA tillkommer även knäskålsbesvär inom gruppen 

knäskador. Det är dubbelt så vanligt att skada sig på match som på träning, 

och på försäsongen var skadorna på träningarna dubbelt så många som under 

säsongen (2). En studie som gjorts på High School i USA visar också på att 

nedre extremitet är vanligaste lokalisationen för skador, och då framför allt 

fot och knän och att risken är högre vid match än träning (5).  

 

Gällande fotledsskador är den vanligaste prediktorn en tidigare fotledsskada 

(13, 21, 26, 31, 35), vilket innebär att re-skador skador av fotleder är ytterst 

vanligt.  
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Tidigare skador på knä och ljumske ökade också risken för skador i samma 

område, men även att upplevelsen om sämre funktion i fotled, knä och 

ljumske var en signifikant prediktor (31).  

Med fotledsortoser kan man minska antalet stukningar, men skydden 

förändrar inte allvarlighetsgraden på de skador som uppstod (22). 

 

Wang et al fann att enbens balanstest kan visa vilka som är i riskzonen för 

fotledsskada, då försökspersoner som hade sämre postural stabilitet i högre 

grad fick fotledsstukningar under basketsäsongen (34). Ward et al kunde i sin 

studie visa att spelarna antingen inte får rätt hjälp med rehabilitering riktat 

mot aktuell sport eller att rehabiliteringsträningen avbrutits och att spelaren 

gått tillbaka till vanlig lagträning för tidigt (35).  

 

Detta föranledde att en grupp i Australien (AIS; Australien Institute of 

Sports) såg över sin förebyggande träning och gjorde tre distinkta ändringar.  

Man undervisade spelarna och ledarna, arbetade fram ett balansprogram som 

laget kunde utföra i samband med fysisk träning, samt utarbetade ett 21-

dagars rehabiliteringsprogram till spelare som stukat sin fot, dessa övningar 

fortsatte spelarna med även efter att man återgått till lagträningen. Införandet 

av rehabiliteringsprogrammet resulterade i att man under de senaste två åren 

noterat en signifikant minskning av antalet skador och re-skador på 

fotlederna (35).  

 

Korsbandsskadorna är inte flest till antalet, men leder till allvarliga följder 

vilket inneburit att många forskare studerat skadan för att ta reda på 

uppkomstmekanismerna och preventionsåtgärder. Hormonell påverkan, 

rörelsemönster (valgisering av knäna), styrka i bålen och höftens 

utåtrotatorer, underlag och skotyp som skapar hög friktion, menscykel, 

tävlingssituationer i match kontra träning, anatomin i knäet – det vill säga 
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notchens storlek och korsbandets tjocklek med mera spelar roll för risken att 

drabbas av en korsbandsskada (10, 16, 18, 28).  

Antalet korsbandsskador på collegespelare inom basketboll och fotboll i USA 

fortsätter domineras av kvinnliga idrottare (1), i en studie av Arendt et al har 

egenskaper som rörlighet, basketkunskaper och antal år man har tränat 

uteslutits som anledning till detta (3). 

 

Skademekanismen vid korsbandsskador utan yttre påverkan är en 

valgusbelastning på knäleden med mellan 11-30 grader flexion, 40 

millisekunder efter kontakt med underlaget. Med anledning av detta bör 

förebyggande träning riktas mot bra teknik i riktningsförändringar och 

landning efter hopp med knäleden i djupare flexion och undvika 

valgusbelastning på knäet (14). 

 

Forskning visar på stark evidens om att skadeförebyggande träning minskar 

antalet skador både vad gäller knän och fötter (8, 15, 20, 29), ger 

prestationsökningar när det gäller fysiken och utförandet (6, 9, 10, 25) och 

förbättrar rörlighet och styrka (17). Vidare ger skadeförebyggande träning 

positiv inverkan på biomekaniska egenskaper associerade med skador på 

främre korsband hos basketspelare (17), och förändrar idrottarens teknik för 

landning efter upphopp och riktningsförändringar till ett säkrare utförande ur 

skadesynpunkt (23, 24). Myers et al mätte biomekaniskt belastningen på 

främre korsbandet och konstaterade en signifikant minskad belastning vid 

två-bens landning om man ändrade spelarnas teknik och instruerade dem att 

bland annat landa djupare (23). En norsk studie på handbollsspelare från 

2005 (25) visade god evidens på minskning av antalet skador på fotleder och 

knän när lagen fick göra ett uppvärmningsprogram under 15 träningar samt 

därefter en gång i veckan resten av säsongen.  
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Det finns också studier där förebyggande träning inte givit någon effekt på 

antalet skador där anledningen till uteblivet resultat tros bero på dels för få 

försökspersoner, dels att programmet saknade fler variabler än bara 

hoppträning så som exempelvis styrketräning, samt att lagen och 

försökspersonernas compliance påverkade resultatet (27, 30, 32). 

 

2005 presenterade SISU i samarbete med bland annat Riksidrottsförbundet 

och Gymnastik och Idrottshögskolan en bok och CD-rom skiva med 

skadeförebyggande träning riktad mot förebyggandet av knäskador; 

Knäkontroll (12). Materialet innehöll information om övningar anpassade för 

de flesta lagsporter med inslag av bl.a. hoppmoment och snabba vändningar. 

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) valde att satsa på ett eget projekt för att 

underlätta för basketklubbarna och tränarna att använda sig av förbyggande 

träning. SBBF utarbetade därför 2009 ett uppvärmningsprogram med 

löpningsövningar, hopp- och landningsövningar, styrka och 

knäkontrollsövningar. Det kallades Basketsmart (4) och syftet var att 

baskettränare i Sverige skulle använda sig av förebyggande träning några 

gånger i veckan. Målsättningen med programmet var att så många spelare 

som möjligt skulle få bra förutsättningar för skadeförebyggande träning. 

Detta till trots så har antalet skador ökat enligt den årliga skadestatistiken från 

Folksam de senaste åren (Bilaga 1). 

 

Problemformulering 

Denna studie bygger på hypotesen att spelarna skadar sig oftare när de är i 

sina hemmaklubbar jämfört med när de är på landslagsuppdrag. Stämmer 

hypotesen är det av allra största vikt att lära ut skadeförebyggande träning 

rikstäckande i klubbarna, och att klubbarna inser allvaret i detta och satsar på 

att även anställa medicinsk personal. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om svenska ungdomslandslagsspelare 

skadar sig oftare i sina hemmaklubbar jämfört med när de är på 

landslagsuppdrag. Vidare syftade studien till att undersöka bakomliggande 

orsaker till skadorna. 

- Hur många skador skedde på landslagsuppdrag jämfört med 

klubbsäsongen?  

- När skedde de flesta skador under säsongen? 

- Var skadan kontaktrelaterad eller ej? 

- Fanns det könsskillnader eller åldersskillnader gällande antal skador i 

nedre extremitet? 

- Fanns samband mellan skadeförebyggande träning och antal skador? 

 

Material och metod 

Datainsamling/procedur 

Kontaktuppgifter till studien erhölls från Svenska Basketbollförbundet som 

Excelfil med namn och e-postadresser. Spelarna tillfrågades genom att e-

postmeddelande skickades ut med information om studien (bilaga 2). Då 

Excelfilen från SBBF innehöll kontaktuppgifter till spelare som deltog i 

landslagsuppdrag under säsonger tidigare och senare än 2010-2011, 

kontaktades 221 spelare varav ungefär 140 var aktuella för studien. I e-post 

meddelandena fanns länkar till nedan beskrivna frågeformulär som spelarna 

ombads besvara: 

 

1. Efter informerat godkännande via webbenkät (bilaga 3) från studiens 

försökspersoner eller målsmän, i de fall försökspersonen var under 18 

år, inhämtades data från Folksam skaderegistrering.  
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Data som hämtades avsåg basketsäsongen 2010-2011 och mer 

detaljerat skadelokalisation, tidpunkt för skadan, skadekaraktär, ny 

skada eller återkommande skada, samt eventuell rehabiliterande 

åtgärd. 

 

2. Till andra webbenkäten (bilaga 4) skickades ett personligt e-

postmeddelande med kodnyckel för avidentifiering av svarsenkäten 

samt länk till webbenkät. Spelarna tillfrågades om eventuella skador, 

hur dessa uppkommit, träningsfrekvens och matcher/vecka, antal lag 

de tränat och spelat med, samt om de i klubbarna tränat specifikt 

skadeförebyggande enligt kunskap hos tränarna och spelarna själva. I 

studien definierades en idrottsskada som en skada som tvingat 

spelaren till träningsuppehåll i minst en vecka och/eller behövt söka 

medicinsk hjälp. 

 

Utskick skedde under vinterhalvåret 2011-2012, med påminnelser varje 

vecka, totalt cirka 30 utskick. 

 

Population 

Ungdomslandslagsspelare (n=140) tillfrågas om deltagande i studien genom 

samarbete med SBBF som hade tillgång till kontaktuppgifter. Av dessa 

svarade 69 personer på enkäterna; 41 kvinnor och 28 män.  

Försökspersonerna hade deltagit på en till sex landslagssäsonger (medelvärde 

2,04 ± 1,23 säsonger/försöksperson). Tjugo försökspersoner deltog i U15, 24 

spelare i U16, 18 spelare i U18 och sju i U20 (se 
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Tabell 1). Tre spelade på proffsnivå i Europa, 18 spelade i basketligan, 22 

spelare i basketettan och 26 spelade på ungdomsnivå. 

 

 

 
Tabell 1. Demografisk data avseende ålder och kön på försökspersonerna i studien 

Ålder och kön Antal 
Andel personer % 

(n=69) 
U15 man 8 12 
U16 man 9 13 
U18 man 9 13 
U20 man 2 3 
U15 kvinna 12 17 
U16 kvinna 15 22 
U18 kvinna 9 13 
U20 kvinna 5 7 
Totalt 69 100 

 
Inklusionskriterier 

Alla ungdomslandslagsspelare som deltog i landslagsverksamhet under 

säsongen 2010-2011, ca 20 per lag i herr och dam U15, U16, U18 och U20.  

 

Bortfallsanalys 

Totalt skickades första e-postmeddelandet med information och 

fullmaktsenkät till 221 spelare, då SBBFs närvarolista gällde flera säsonger 

än den aktuella. Utav dessa beräknades cirka 15 - 20 per lag, det vill säga 

cirka 140 spelare, uppfylla kriterierna. Fyra spelare som besvarade enkäterna 

uppfyllde ej inklusionskriterierna. Inga interna bortfall skedde, externt 

bortfall beräknas till cirka 71 stycken. 

 

Analys 

I föreliggande studie jämfördes frekvensen och tidpunkten för skada hos 

spelarna under en säsong. Vidare analyserades eventuell korrelation mellan 
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antalet skador i hemmaklubb jämfört med landslagsuppdrag. 

Träningsexponering och eventuellt samband med uppkomna skador 

beräknades utifrån antalet träningstimmar per vecka i hemmaklubb samt det 

totala antalet träningstimmar med landslaget under ett år och 

matchexponeringar. Avslutningsvis analyserades eventuella skillnader i 

skadeincidens utifrån ålder och kön samt hur många skador som uppstod i 

närkontakt med annan spelare eller utan närkontakt. 

 

Statistiska analyser 

De statistiska beräkningarna genomfördes med hjälp av SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) version 14. All data analyserades 

inledningsvis med deskriptiv metod. Därefter användes icke parametriska 

metoder såsom Mann Whitney U-test för att detektera eventuella skillnader 

mellan grupper (kön, skadad/icke skadad, landslag/icke landslag) och 

Kruskal Wallis test för att detektera eventuell skillnad i skadeincidens utifrån 

de befintliga fyra åldersgrupperna. För att analysera eventuella samband 

mellan förebyggande träning och skada användes Spearman Rank korrelation 

test. Resultat med signifikansnivå > 0,05 betraktades som icke signifikanta. 

 

Etiska överväganden 

Efter inhämtat samtycke från försökspersonen erhölls data från Folksam via 

personnummer och namn som förvarades i dator i ett Excel ark i 

avidentifierad form. Kodnyckel för detta sparades i separat mall på dator utan 

sökbart namn på fil. Handledare för studien erhöll enbart tillgång till 

avidentifierad data. 

 

Försöksledaren har sedan 2006 arbetat för SBBF som del av rehabpersonalen 

samt varit med olika lag under landslagssäsongen och ansvarat för 
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uppvärmning, styrketräning, förebyggande träning, hjälpt spelarna med tejp 

och omplåstring samt bistått vid testning.  

En del av spelarna som blivit tillfrågade var därmed bekanta med 

försöksledaren.  

Resultaten redovisas endast i siffror utan möjlighet att koppla dessa till 

enskild individ. Studien har fått ett rådgivande yttrande från Etikkommittén 

Sydost, Sverige, dnr: EPK100-2011. 

 

Resultat 

Skadeincidens i hemmaklubben, är dessa kontaktrelaterade samt när 

under säsongen sker skadorna?  

Under klubbträningar och matcher inträffade totalt 37 skador varav 28 i nedre 

extremitet. Av dessa var 15 skador ej kontaktrelaterade, varav 10 i nedre 

extremitet. Följaktligen var 16 skador kontaktrelaterade, varav 12 för nedre 

extremitet. Viss osäkerhet råder kring huruvida tre av skadorna var 

kontaktrelaterade eller inte. Av skadorna i nedre extremitet var 13 på kvinnor 

och 13 på män. Figur 1 visar vilka kroppsdelar eller vilken struktur som 

drabbats av skada och Figur 2 visar under vilken tidsperiod skadorna inträffat 

under året. Tre spelare hade anmält skada till Folksam under den aktuella 

säsongen, varav en skada var en underbensfraktur och resterande två var 

korsbandsskador i knä. Försökspersonerna tillfrågades även om de haft någon 

form av återhämtningsperiod efter landslagsuppdragen och 20 av dem gick 

direkt eller efter någon dag tillbaka till vanlig basketträning i klubben efter 

läger/turnering/EM eller dylikt. Övriga hade återhämtningsperiod på mellan 

en till två veckor, eller rehabiliteringsträning efter skada. 
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Figur 1. Antal skador under klubbträningar och matcher för varje typ av skada som 
rapporterats under klubbsäsong (n= 37). 

 
Figur 2. Spridningen av antal skador under de olika månaderna under klubbsäsong (n= 37). 

 
Skadeincidens vid landslagsuppdrag, är dessa kontaktrelaterade samt 

när under säsongen sker skadorna?  

Under landslagsuppdrag skedde totalt 15 skador, varav 14 skador i nedre 

extremitet. Av dessa var sex skador ej kontaktrelaterade och samtliga 

drabbade nedre extremitet.  
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Följaktligen var sex skador kontaktrelaterade varav fem på nedre extremitet. 

Även här rådde osäkerhet kring huruvida tre av skadorna var 

kontaktrelaterade eller inte. Av skadorna på nedre extremitet var sju på 

kvinnor och sju på män. Figur 3 visar vilka kroppsdelar eller vilken struktur 

som drabbats av skada och Figur 4 visar under vilken tidsperiod skadorna 

inträffat under året. 

 
Figur 3. Antal skador under landslagsuppdrag och matcher för varje typ av skada som 
rapporterades under landslagssäsong (n= 15). 

 

Figur 4. Spridningen av antal skador under de olika månaderna under landslagssäsong (n= 15). 
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Finns det könsskillnader och åldersskillnader gällande skadeincidens? 

Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor avseende 

skador uppkomna i hemmaklubben (P=0,621) eller under landslagsuppdrag 

(P=0,425).  

Vidare förelåg inga signifikanta könsskillnader avseende typ av skada 

(P=0,729), tidpunkt för skada (P=0,627), skadetillfälle (P=0,688), 

kontaktrelaterad skada (P=0,397) samt om det var en återkommande skada 

(P=0,968). Detta avser skador uppkomna i hemmaklubben.  

Statistiken för skador uppkomna under landslagsspel påvisar inga 

signifikanta skillnader mellan könen (P=0,309–0,989). Det förelåg ingen 

signifikant skillnad i antal skador och ålder oavsett om skadan uppkommit i 

hemmaklubben (P=0,312) eller vid landslagsuppdrag (P =0,159).  

 

Finns samband mellan skadeförebyggande träning och antalet skador? 

Av försökspersonerna använde 42 stycken Basketsmart som uppvärmning 

minst 1-2 gånger/vecka, 18 stycken tränade annan typ av knäkontroll enligt 

annat upplägg än just Basketsmart, varav 10 av dessa också var Basketsmart 

användare. Slutligen fick 19 försökspersoner ingen förebyggande träning alls 

i sin klubb. 

 

Det förelåg inget samband, uttryckt i korrelations koefficient (R) mellan 

antalet uppkomna skador i hemmaklubben (R=-0,028, P=0,816) eller under 

landslagsuppdrag (R=-0,039, P=0,753) relaterat till om spelaren bedrivit 

Basketsmart. Det förelåg inget signifikant samband mellan antalet skador 

uppkomna i hemmaklubben (R=-0,089, P=0,466) eller under 

landslagsuppdrag (R=0,054, P=0,662) relaterat till om spelaren bedrivit 

annan typ av knäkontroll än Basketsmart.  
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Slutligen fanns ingen korrelation gällande skador/träningsexponering eller 

matchexponering varken på landslagsuppdrag eller under klubbsäsongen (se 

Tabell 2).  

Försökspersonerna tränade 3-12 basketpass i veckan (medelvärde 6,2 ± 1,97 

träningar/vecka, median 7, min-max 3-12 pass/vecka) som varade i 90-120 

min (medelvärde 103 ± 14,76 min långa, median 90 min, min-max 90-120 

min). 

 
Tabell 2. Korrelation mellan antal skador/exponering klubb och landslag, uttryckt i korrelations 
koefficient (R) och signifikansnivå (P). 

Spearman rank 
korrelation 

 Skador 
uppkomna i 
hemmaklubb 

Skador uppkomna vid 
landslagsuppdrag 

Antal träningstimmar/ 
vecka i hemmaklubb 

(R) – 0, 043 0,07 
(P) 0,729 0,568 

Antal 
träningstillfällen/ 
vecka i hemmaklubb 

(R) – 0,10 – 0,009 
(P) 0,933 0,94 

Antal träningstillfällen 
med landslag 

(R) 0,078 0,117 
(P) 0,522 0,338 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om svenska 

ungdomslandslagsspelare skadar sig oftare i sina hemmaklubbar jämfört med 

när de är på landslagsuppdrag, samt undersöka bakomliggande orsaker till 

skadorna. 

 

I likhet med andra studier (2, 5, 7) var fotledsstukningar vanligast även i 

denna grupp basketspelare. Som hjälp kan man testa spelarnas balans på 

försäsongen och hitta spelare som är i riskzon för fotledsskada (18). Med rätt 

träning och användning av fotledsortoser kan man minska antalet 

fotledsskador (13, 22).  
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Om man slår ihop knäskadorna (ligament skada knä, menisk knä, 

överbelastning knä, övrigt knä) var antalet knäskador i hemmaklubb fler än 

på landslag (hemmaklubb: 10 stycken, landslag: 1 styck). Detta är inte 

konstigt då antalet träningstillfällen i hemmaklubb var fler än med landslaget. 

En skillnad var även att det fanns rehabpersonal (sjukgymnaster, 

kiropraktorer, naprapater) som höll i all uppvärmning samt 

knäkontrollsträning inför varje match och träning samt noggrant gick genom 

bra återhämtning/fys/nedvarv efteråt. Ytterligare data och studier behövs för 

att kunna dra slutsatser huruvida det gör en skillnad för antalet skador. 

 

Ungefär hälften av skadorna var ej kontaktrelaterade. Om materialet varit 

större hade det varit intressant att titta på förhållandet kontakt-/ej 

kontaktrelaterat för skador på olika kroppsdelar. Då kontaktrelaterade skador 

ofta är svårare eller omöjliga att åtgärda är det i synnerhet de ej 

kontaktrelaterade som kan undvikas med hjälp av träning. Det vill säga att 

man potentiellt skulle kunna få ner det totala antalet skador om man med god 

fysik och skadeförebyggande träning kunde undvika ej kontaktrelaterade 

skador (8, 15, 20, 23, 24, 25, 29).  

 

I studien skadade sig kvinnor och män i lika stor utsträckning i både 

klubbverksamheten och landslagsverksamheten.  

Det kan vara av intresse att i en större grupp utvärdera om skadorna drabbar 

samma kroppsdelar hos män och kvinnor då studier exempelvis visat att 

kvinnor får ACL-rupturer oftare än män (3, 16, 17, 28). 

 

Även tidpunkten för de olika skadorna är av intresse. Under försäsongen 

(augusti/september) skedde 35 % av alla skador i klubbarna; 13 av 37 skador, 

under augusti och september 2011, samt augusti 2012. I en studie på 
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basketspelare har man sett att det är vanligare med högre skadefrekvens på 

försäsongen (2). Då 20 av 69 spelare inte hade någon återhämtningsperiod 

såväl fysiskt som psykiskt efter läger/turneringar kan det ha varit en 

anledning till ökad skadefrekvens efter en intensiv sommar och EM-

mästerskap i juli månad (11, 19, 36). Det är dock svårt att jämföra 

återhämtningsbehovet efter ett läger, som kan vara det sista landslagsuppdrag 

några av spelarna hade, med återhämtningsbehovet efter ett EM-slutspel. En 

annan förklaring kan vara att träningarna på försäsong generellt börjar med 

för hög intensitet och för lite skadeförebyggande- och styrketräning vilket 

skulle kunna föranleda högre skadefrekvens. 

 

Utifrån statistiken såg vi även att mars hade en högre skadefrekvens där sju 

skador skedde under klubbsäsongen. Detta kan förklaras av att det är en 

intensiv period då serieslutet och slutspel inträffar. Under landslagsperioden 

skedde skador enbart under läger och turneringar, de flesta av dessa var under 

sommaren även om några enstaka läger i vissa åldrar är spridda över året. 

Resultaten av beräkningarna visade att det inte fanns några samband gällande 

ålder och antal skador, kön och antal skador, förebyggande träning och antal 

skador inom denna grupp. Dessa spelare hade från en tidig ålder (14 - 15-års 

ålder) fått hjälp med rätt teknikträning, förebyggande träning på alla läger 

och genomgång av fysträning. Det utförs även rörelseanalyser årligen, bland 

annat med enbens knäböj och nedhoppstest som visat sig vara bra metoder 

för att screena för bristande knäkontroll. Rekommendationen är att båda 

testerna bör finnas med vid screening av knäfunktion då testerna fångar upp 

olika individer i riskzonen (33).  

 

Anledningen till utebliven signifikans och korrelation kan därför ha berott på 

för få skador i populationen eller att antalet försökspersoner i populationen 

var för få. Att denna grupp fått förebyggande träning och genomgångar av 
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fysiskt träning är också en svaghet i studien, då övriga basketspelare i Sverige 

inte har samma bakgrund och resultatet inte kan appliceras direkt på 

basketpopulationen i Sverige. Det behövs en kontrollgrupp med spelare som 

aldrig deltagit i landslagsverksamheten för att finna skillnader och även för 

att ta reda på om gruppen hade färre skador än normalt. 

 

En brist är att vi inte visste exakt hur mycket klubbträning som bedrevs över 

året, då sommar- och juluppehållen kan vara olika, och olika individer 

tränade olika mycket under uppehållen. Svårigheten blev att beräkna 

årsträningstid, samt om antalet träningar/vecka varierade under säsongen. 

Matchtid kunde inte beräknas då en spelare kan ha spelat nästan 30 min 

jämfört med en som spelat 3 min under samma match, därför beräknades 

varje match som en exponering, då populationen var liten kan 

felmarginalerna ha blivit stora. 

Skador mellan de olika åldrarna var svårberäknad då det är få äldre spelare 

som deltagit i studien. Fler skador skulle kanske anmälts om definitionen på 

skada varit annan, exempelvis att alla skador som lett till avbrott i träningen 

eller matchen skulle anmälas. En annan möjlighet hade varit att ta reda på 

vilka skador som tenderar att upprepas mest, oavsett när den uppkommit. 

Även en jämförelse av gruppen med knäkontrollsträning/basketsmart och 

gruppen utan knäkontrollsträning/basketsmart skulle kunna visa intressanta 

resultat gällande re-skador. 

 

Den ojämna fördelningen i populationen gällande ålder och kön gör att 

resultaten är svårtolkade, däremot visar den deskriptiva statistiken resultat 

som är värda att uppmärksamma trots att det externa bortfallet var stort (71 

stycken). Anledningen till bortfallet är svårt att avgöra, det kan bero på att de 

spelarna inte hade så mycket skador och därför inte tyckte att det är intressant 

att delta, det kan även bero på att de hade mycket skador och inte hade ork att 
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fylla i allt. En annan anledning kan vara gamla e-postadresser och att de 

därför inte mottagit information och enkäter. 

 

Det är värt att notera och informera SBBF om att det finns spelare som inte 

tränar skadeförebyggande alls i klubbarna, och om inte klubbar med spelare 

på ungdomslandslagsnivå gör det så finns det troligtvis många spelare i 

Sverige som inte har tillgång till Basketsmart.  

Det är också viktigt att informera tränare allmänt om hur spridningen på 

skador ser ut, om det går att planera basketträning, fysträning och 

skadeförebyggande träning bättre för att undvika skador på försäsong och i 

slutet på säsongen.  

En annan viktig del är att se till att spelarna har återhämtningsprogram att 

följa efter landslagsuppdrag. 

 

Konklusion 
I denna grupp basketspelare skedde de flesta skador under försäsongen och i 

slutet på säsongen i klubbarna. Den vanligaste skadan är fotledsstukningar, 

både i hemmaklubb och under landslagsuppdrag. Bristen på signifikans och 

korrelation i de övriga frågeställningarna kan bero på för liten population 

eller för få skador i gruppen.  

 

Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att göra en prospektiv studie på hela 

landslagspopulationen och jämföra med en grupp som aldrig deltagit i 

landslagssammanhang och jämföra skadeincidens över året. Det är svårt att 

avgöra vikten av att ha med rehabpersonal till varje lag när det gäller 

skadeincidens. 
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Bilaga 1. Folksam årsammanställning skador 
 
Svenska Basketbollförbundet      
År 2007-2011 

    K 64930 
    Skador registrerade tom 2011-12-31 

   
     
 

2007 2008 2009 2010 

 
(fr 070901) 

   Anmälda skador 81 159 226 218 
Ersatta skador 72 152 202 164 

     
     Fördelat på kropp 

    Blank 0 2 4 5 
Arm 14 34 37 41 
Ben 3 18 32 38 
Huvud 15 51 71 69 
Knä 17 47 65 52 
Multipel 0 3 1 0 
Hals 0 1 2 3 
Thorax 1 1 10 7 
Buk  1 2 2 1 
Oklart 0 0 1 2 

     Fördelat på knä 
    Korsband 0 3 0 4 

Bakre korsband 0 0 0 0 
Främre korsband 7 10 21 25 
Knäskål, knäskålssena 2 6 9 5 
Ledband 3 7 8 2 
Menisk 1 3 4 3 
Menisk + Korsband 1 6 12 8 
Ledband+menisk 1 3 2 2 
Ledyta 0 1 1 0 
Oklart 0 5 5 2 
Andra multipla knäskador 2 3 3 1 

 
 



  
 

 

 
 

Bilaga 2, Förfrågan om medverkan i studie 
 
Till dig som är landslagsaktiv basketspelare! 
 
Förfrågan om medverkan i studie; Skador hos ungdomslandslagsspelare 
i basket, när inträffar de under säsong och varför?  
 
Mitt namn är Shirin Zarur, jag är sjukgymnast och har jobbat för Svenska 
basketbollförbundet med landslagsuppdrag sedan 2008. Bland annat har jag 
jobbat med U20, U18 och U16 på damsidan. Denna studie görs av mig på 
Linné Universitetet i Kalmar. 
 
Det saknas idag kunskap om hur skadeläget ser ut bland våra 
landslagsspelare, det vill säga, vi vet inte riktigt om det finns tendenser till att 
spelare skadar sig mer/mindre vissa perioder och om det är någon skillnad på 
när ni är på landslagsuppdrag eller spelar i din hemma klubb. 
Därför ska jag göra en forskningsstudie kring skador på 
ungdomslandslagsspelarna (dam och herr U15, U16, U18 och U20). 
Resultatet kommer att användas dels till en magisteruppsats samt till att 
vidareutveckla omhändertagandet samt det förebyggande arbetet vid 
uppkommen skada hos unga basketspelare. 
 
Jag behöver Er hjälp för att kunna göra detta forskningsprojektet bra och 
studien ska jämföra när, hur och varför ungdomslandslagsspelarna skadar sig 
och vilken typ av skada som spelarna ådrar sig vid träning/match i sina 
hemmaklubbar jämfört med vid landslagsuppdrag. Skadar sig spelarna mest 
under vanlig klubbsäsong, eller kommer skadorna under landslagsuppdrag? 
Ju fler som svarar desto bättre kvalitet och säkerhet har vi på svaren.  
Frågor vi hoppas kunna besvara är betydelsen av insatsen från Fysio för att 
förebygga och/eller omhänderta uppkommen skada. Vidare vill vi undersöka 
om antalet skador påverkas av medverkan i landslagssammanhang samt vilka 
de vanligast förekommande skadorna är. Underlag för dessa frågor kommer 
utgöras av Folksams skaderegistrering. Studien innebär därmed att 
medverkande spelare ger sitt samtycke till att hämta ut denna typ av data från 
Folksam. Fullmakten för det finns bifogat med mailet. Observera att ni som 
är under 18 år måste få samtycke från förälder. 
 
Dock kommer alla resultat som redovisas vara avidentifierade så att ingen 
enskild individ går att igenkänna. 
 
Jag behöver svar från alla landslagsspelare vi har för att få ett tillräckligt 
trovärdigt underlag, med det menar jag att alla behöver svara. Svaret behöver 
jag senast den 17:e december. 
 



  

 
 

En annan viktig del i studien är att undersöka huruvida spelarna tar del av 
förebyggande träning i sina hemmaklubbar genom att besvara ett 
frågeformulär som skickas ut av mig, Shirin. Frågeformuläret syftar även till 
att ta reda på eventuella skador som inte anmälts till Folksam, hur dessa 
skadorna skett, när under säsongen skadan skett, samt om det varit i 
närkontakt med andra spelare eller inte. Studien är frivillig att delta i och kan 
när som helst avbrytas. Det frågeformuläret kommer att skickas ut under 
december eller januari månad. 
Jag har fått hjälp av förbundet för att skicka ut det här och använda det 
elektroniska programmet Questback som frågeformulär, det kommer även att 
användas till nästa formulär. 
 
Vi på förbundet anser det här väldigt viktigt för att vi ska veta hur vi ska gå 
vidare med förebyggande träning, hur vi ska satsa för att hålla nere antalet 
skador i basketsporten i hela Sverige.  
Om ni har några frågor, var vänlig kontakta mig. Ni kan också kontakta Per 
Källman om det finns oro för trovärdigheten i detta e-mail, kontaktuppgifter 
finner ni nedan. Bifogat finner ni fullmakten jag behöver för att få statistik 
från Folksam. 
 
 
Shirin Zarur 
shirin.zarur@basket.se 
0708-259293 
 
Per Källman 
per.kallman@basket.se 
 
 
Handledare för forskningsstudien: 
Anna Jansson 
anna.jansson@fhi.se



  
 

 

 
 

Bilaga 3, Fullmaktsenkäten 
 

Samtycke till att Shirin Zarur inhämtar information gällande 
skador, tidpunkt för skador, aktuell kroppsdel, eventuell 
kroppskontakt etc. från Folksam. 

 

 

 
* Namn: 
 
 
* Personnummer (10 siffror, ex 880101-0101): 
 
 
* Jag är fyllda 18 år och jag godkänner att Shirin Zarur 
får inhämta information gällande mina eventuella 
anmälda skador från Folksam. 
Ja 
Nej 
Jag är under 18 år 
 
* Jag är ej fyllda 18 år och jag tillsammans med 
målsman godkänner att Shirin Zarur får inhämta 
information gällande mina eventuella anmälda skador 
från Folksam. 
Ja 
Nej 
Jag är över 18 år 
 
  



  

 
 

Bilaga 4, Frågeformulär 

Frågeformulär  
 
Innan du börjar fylla i formuläret! 
En skada, enligt vår definition innebär att Du missat minst 1 veckas träning 
och/eller att du behövt söka medicinsk hjälp, exempelvis 
läkare/sjukgymnast/naprapat. 
Frågorna gäller förra säsongen, det vill säga basketsäsong 2010-2011. 
 
Ange kodnummer:   
 
Deltagande i denna del av studien:  
jag är över 18 år   
jag är under 18 år och har målsmans godkännande att fylla i formuläret 
 
Kön   man  kvinna 
 
I somras deltog jag i uttagningar till: U15  U16  U18  U20 
 

Bakgrund  
1. Hur många landslagssäsonger har du deltagit i?     
 1  2  3  4  5  6  Annat antal: 
 
2. Vilken är den högsta nivån du spelar i (landslag ej medräknat?) 
 
3. Hur många matcher ungefär spelar du under en vanlig säsong? (totalt, 
inklusive om du spelar med andra lag i samma klubb, till exempel äldre lag) 
a) ungdomsmatcher 
b) seniormatcher 
 
4. Hur många basketträningar i veckan deltar du i?  3 4 5 6
 7 annat: 
 
5. Hur långa är basketboll träningarna oftast?   1 h 1,5 h  2 h annat: 
 
6. Hur många styrkepass har du i veckan?  1 2 3 4 annat: 
 
7. Hur många lag spelar du i under vanlig basketsäsong i din klubb?   
 
8. Deltar du i någon annan idrott än basket? I så fall vilken? 
Om ja, vilken och hur många träningar blir det oftast per vecka? 
 



  

 
 

Skadeförebyggande träning 
9. Vad är skadeförebyggande träning för dig? Beskriv:  
 
10. Vet du vad Basketsmart är?   ja  nej 
 
Om nej, gå vidare till fråga 14. 
 
11. Har ni använt Basketsmart i klubben under föregående säsong? 
        ja  nej 
 
Om ja, hur ofta?     1-2 ggr/v 3-4 ggr/v fler än 5 ggr/v 
 
12. Har ni tränat någon annan typ av knäkontrollsträning än Basketsmart i 
klubben?       ja  nej 
 
Om ja, hur har detta gått till (skriv fritt):  
 
13. Upplever du att uppvärmningarna och styrketräningen är annorlunda på 
landslagsläger jämfört med hemma i klubben? ja  nej  vet ej 
 
Om ja, på vilket sätt? 
 
14. Upplever du att det är skillnad på vad du lärt dig angående korrekt 
rörelsemönster jämfört med lagkamrater som inte varit med i landslaget? 
         ja  nej  vet ej 

 
Om ja, beskriv på vilket sätt 
 
15. Har du fått bättre kunskap om skadeförebyggande träning av att vara med 
i landslaget?      ja  nej 
 
16. Upplever du att skadeförebyggande träning hjälper? ja  nej 
Om ja, på vilket sätt? 
 

Skador i hemmaklubben 
17. Har du skadat dig så att du missat minst 1 v basketträning och/eller sökt 
medicinsk hjälp under säsongen 2010-2011 i din hemmaklubb? ja nej 
 
Om ja, hur många skador totalt?  1 2 3 4 5 fler:  
   
Om ja, vilken typ av skada, vilken månad uppkom skadan samt när skedde 
skadetillfället (match, träning eller basketspel utanför träningstid)? 



  

 
 

Fotledsstukning  ja nej    vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Ligamentskada knä  ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Meniskskada knä  ja nej   vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Korsbandsskador knä ja nej   vilken månad uppkom skadan?
       när skedde skadan? 
Ryggskador   ja nej   vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Axelskada   ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Armskada   ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Huvudskada  ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Annat:      vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
 
Följdfrågor: skedde skadan i närkontakt med annan spelare, upprepades 
skadan under säsongen? 
 
18. Har du erhållit rehabilitering i anslutning till skador som uppkommit? 
 ja  nej 
 
19. I vilken regi har du fått hjälp med rehabilitering? (på egen hand, 
landslagsfysio, sjukgymnast hemma, naprapat hemma, medicinsk personal i 
klubben. Kan vara flera alternativ, skriv ner alla.) 
 
20. Blev det någon medicinsk åtgärd?  ja  nej 
Om ja, vilken? Behandling  Träningsprogram  Medicin 
 Annat: 
 

Skador under landslagsuppdrag 
21. Har du skadat dig så att du missat minst 1 v basketträning och/eller sökt 
medicinsk hjälp under säsongen 2010-2011 i landslaget? ja  nej 
 
Om ja, hur många skador totalt?  1 2 3 4 5 fler:  
   
Om ja, vilken typ av skada, vilken månad uppkom skadan samt när skedde 
skadetillfället (match, träning eller basketspel utanför träningstid)? 
Fotledsstukning  ja nej    vilken månad uppkom skadan? 



  

 
 

       när skedde skadan? 
Ligamentskada knä  ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Meniskskada knä  ja nej   vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Korsbandsskador knä ja nej   vilken månad uppkom skadan?
       när skedde skadan? 
Ryggskador   ja nej   vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Axelskada   ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Armskada   ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Huvudskada  ja nej  vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
Annat:      vilken månad uppkom skadan? 
       när skedde skadan? 
 
Följdfrågor: skedde skadan i närkontakt med annan spelare, upprepades 
skadan under säsongen? 
 
22. Har du erhållit rehabilitering i anslutning till skador som uppkommit? 
 ja  nej 
 
23. I vilken regi har du fått hjälp med rehabilitering? (på egen hand, 
landslagsfysio, sjukgymnast hemma, naprapat hemma, medicinsk personal i 
klubben. Kan vara flera alternativ, skriv ner alla.) 
 
24. Blev det någon medicinsk åtgärd?  ja  nej 
Om ja, vilken? Behandling  Träningsprogram  Medicin 
 Annat: 
 
25. Har du haft skador där du missat minst 2 v basketträning innan 
landslagsuppdrag och ändå kommit med i landslagsuttagningarna efter 
Norrköpingslägret? ja  nej 
 

Övrigt 
26. Har du under säsongen känt dig pressat att gå tillbaka till träning/match 
trots att skadan/skadorna inte känts läkt? (Frågan gäller både 
klubbverksamhet och landslagsuppdrag) 



  

 
 

 
27. Hur upplever du övergången mellan klubb och landslagsuppdrag samt 
övergången tillbaka till din klubb? Beskriv fritt. 
 
28. Vad gjorde du de första 2 veckorna efter ditt senaste landslagsuppdrag? 
(ur ett återhämtnings-/rehabiliteringsperspektiv) Beskriv fritt. 
 
29. Övriga synpunkter 
 


