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Abstrakt 

Bakgrund 

För att kunna prestera som tennisspelare behövs sportspecifika rörelser utföras. Hypotesen till 

studien är att styrka och kraft i olika rörelser specifika för Tennis korrelerar med varandra och även 

korrelerar med det rankningssystem där spelare jämförs. Tidigare studier stöder denna hypotes till 

viss del. 

Syftet 

Syftet var att studera korrelationer mellan stående rotationskraft i dominant arm med tennisranking, 

och korrelationer mellan dominant sida med kraftutveckling i nedre extremiteter. Även att studera 

skillnader i kraftutveckling mellan dominant och icke-dominant sida på kroppen hos unga 

tennisspelare.  

 Hur ser korrelationen ut mellan stående rotationskraft i dominant sida mätt med Quantum 

1080 rotationstest i relation till ranking hos unga tennisspelare? 

 Hur ser korrelationen ut mellan stående rotationskraft mätt med Quantum 1080 i relation till 

kraftutveckling i nedre extremiteter, mätt med squat jump med 20 (SJ20) eller 60 (SJ60) kilos 

motstånd hos unga tennisspelare?  

 Vilka sidoskillnader finns i kraftutveckling mellan dominant och icke-dominant sida mätt 

med rotationstest Quantum 1080 hos unga tennisspelare?  

Metod 

12 unga tennisspelare är inkluderade i studien, inkluderingskrav var; tennisspelare under 20 år med 

svensk rankning. Exkludering skedde ifall de uppvisade sjukdom eller skada. Kraften i rörelser 

uppmättes med en Quantum 1080 för kraft i rotationsrörelser och en Linear Encoder för 

hopptesterna. SPSS dataprogram användes för analysen, Shapiro-Wilks normalfördelningstest och 

beroende t-test för korrelation. 

Resultat 

Rankning och Power Rotation Test (PRT) test visade på svagt samband r = 0,12, PRT och SJ 60 

visar ett moderat samband på r = 0,51 och PRT tillsammans med SJ 20 ger r = 0,55 vilket också är 

ett moderat samband. Skillnaden mellan dominant och icke-dominant sida är inte signifikant i 

testgruppen.  

Diskussion 

Studien är främst en replikerad studie till för att validera eller säga emot tidigare studier som visar 

korrelation mellan prestationer i hopp och rotation. Deltagargruppen är för liten för att kunna vara 

generaliserbar i sig själv men skulle ändå kunna användas som underlag när man tar fram 

träningsprogram till unga tennisspelare. Kunskaper kring hur muskelfunktionen i rotation korrelerar 

till ranking och till styrka i nedre extremiteter samt större kännedom om hur styrkan skiljer sig åt 

mellan dominant och icke-dominant sida kan bidra till en bättre förståelse för muskelbalans mellan 

sidorna vilket på sikt kan minska risken för skador.  
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Bakgrund 

Tennis är en sport som spelas på en plan delad av ett nät. Alla spelarna har varsin racket som de 

använder att slå bollen fram och tillbaka mellan sig. Både damer och herrar spelar tennis, antingen i 

separata ligor eller mix. Sporten kan spelas en och en eller som dubbel då det är två på varje 

planhalva. Sporten har sitt ursprung i Frankrike och de första reglerna nedtecknades i Paris 1592. 

Den modernare formen av tennis uppkom på slutet av 1800-talet då Wingfield tog patent på nya 

enhetliga regler för ”Lawn tennis”, vilket fick sitt namn eftersom det var tänkt att spelas på gräs 

(Fortin, Delobel, & Elmeroth 2002). Här följer förklaringar om hur sporten behöver utövas och vilka 

krav det sätter på kroppen som utövar tennis. 

Specifika krav för tennis 
Tennis är en sport med intermittent ansträngning, högintensiva ansträngningar i korta perioder som 

varar mellan 4-10 sek, varvat med korta återhämtningsperioder under spel som beräknas vara några 

sekunder längre samt de längre pauserna när spelare skiftar planhalva (Urso, Okuno, Gomes, Lima-

Silva, Bertuzzi, 2014). Spelarna behöver kunna upprepa dynamiska rörelser som inkluderar 

acceleration med ökad fart och muskelansträngning, och deceleration, när rörelserna och musklerna 

minskar i fart och ansträngning. Sporten kräver snabba riktningsbyten och hopp i matcher som varar 

från under en timme till över fem timmar i taget (Urso et al., 2014). Med detta i åtanke krävs god 

aerob kapacitet i såväl muskler som i det kardiovaskulära systemet för att spelarna skall klara av att 

prestera bra under match och återhämta sig mellan de olika momenten i en matchsituation (Urso et 

al., 2014). Spelet kräver således olika typer av fysiska egenskaper, så som muskelstyrka, snabbhet, 

kraft (power) och flexibilitet (Urso et al. 2014). Tennis ställer stora krav på rörlighet i axelleden 

(glenohumeralleden) och god rörelse i leden vid skuldran (scapulotprakala leden) samt styrka i 

musklerna runt de båda. Sporten förutsätter god kraftutveckling i muskulatur runt dessa leder och i 

bålen för att optimera rotationsmomentet under tennisslag (Kibler, 2007). Men god funktion i 

muskulatur i nedre extremiteter är också väsentligt för att kunna prestera och få kraft i slagen i 

tennis. Vilket kommer bli tydligt när servens faser beskrivs i nästa stycke. 
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Serve 
Serve är ett av de viktigaste momenten i tennis då den både inleder matchen och det är den spelare 

som servar som kan slå in ett poäng (Gillet, Leroy, 2009). Det finns visat att det också spelar stor roll 

vilken typ av serve som spelas, där servar mot ytterkanten av tennisplanen oftare resulterade i poäng 

för spelaren som slog serven medan servar riktade mot mitten av planen i högre utsträckning 

resulterade i att motspelaren vann bollen (Thouvarecq, & Stein, 2009). Serven och kontra-serven 

anses utgöra de två viktigaste slagen i en tennismatch (Gillet et al., 2009). Ur ett fysiologiskt 

perspektiv involverar och aktiverar en serve stora delar av kroppen, särskilt övre extremiteter så som 

axlar, armbåge och hand, nedre extremiteter och bål, (Ellenbecker, Roetert, 2003; Baiget,  Corbi, 

Fuentes, Fernandez-Fernandez, 2016). För att få kraft i alla slag i tennis behövs segmental rotation i 

kolumna, så kallad ”kinetic link principle” (Ellenbecker et al. 2003). Tennisserven kan delas in i fyra 

faser i vilka olika muskler aktiveras. Förberedelsefasen sker i nedre extremiteter. Under laddnings 

fasen aktiveras muskulatur i såväl bål som i övre extremiteter. I accelerationsfasen är det bollen som 

skall få all fart genom aktiveringen av musklerna i laddningsfasen. I den sista och avslutande fasen är 

det främst spelarens arm och axel som aktiveras (Ellenbecker et al. 2003). Sidoskillnaderna som 

framkommit mellan dominant och icke-dominant sida hos unga tennisspelare avseende muskulär 

utveckling i bland annat rotatorcuffen gör det intressant att vidare studera skillnader i rotationskraft 

mellan dominant och icke-dominant sida, där också bålens kraftutveckling spelar en stor roll. Finns 

det korrelation mellan serve och nedre extremiteters styrka? Då serven startar med kraftuppbyggnad i 

de nedre extremiteterna finns den möjligheten. När olika prestationsnivåer jämfördes var det möjligt 

att se de med högre rank även hade högre hastighet på Serve. Dock visade studien att även om 

prestationen var relaterad till överkroppsstyrka så fanns det inga garantier för att de högpresterande 

ungdomarna trots god kroppsstyrka behöll sin rankning under en treårsperiod (Kramer, Huijgen, 

Elferink-Gemser, Visscher, 2017). Eftersom tidigare studier har visat en korrelation mellan serve och 

rank finns det ett intresse i att se om den korrelationen hittas även här. Styrka i nedre extremiteter 

korrelerar även med serve hastighet (Kramer, et al 2017). För att mäta prestationerna i Serve och 

andra relevanta rörelser i tennis har vi sett på tidigare studier så som Fernandez-Fernandez, et al. 

(2014) och deras utvärderingar om starka korrelation mellan serve hastighet och ranking. Mer om 

detta senare. 

Forehand Groundstroke 
 En Forehand Groundstroke (FG), startar med rotationskraften från muskulatur i de nedre 

extremiteterna och fortsätter upp mot bålmuskulaturen i såväl excentriska som koncentriska 
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muskelrörelser (Ellenbecker et al. 2003). Rotationskraften kommer mätas av en Quantum 1080, 

vilket är samma metod som för att mäta Serve, mer om detta senare. Sedan kommer den 

framskjutande rörelsen i överkroppen där muskulatur kring glenohumeralleden aktiveras 

(Ellenbecker et el. 2003). Grundhållningen är något förändrad i en FG, jämfört med server. I en serve 

står spelaren positionerad med ena fotens lateralsida mot nätet, en sidposition, men i en FG har 

spelaren kroppen med framsida vänd mot motståndarens planhalva. Detta ger andra krav på 

muskelanvändning. (Ellenbecker et al. 2003). Oavsett så följs rörelsen igenom efter kraftansamlingen 

i accelerationsfasen med hjälp av muskulatur i nedre extremteter, bål mukskulatur och 

muskelaktivering runt axel och skuldra (Ellenbecker et al. 2003). 

Dominant och icke-dominant sida  
När musklerna vilar startar proteinsyntesen och kroppen använder då aminosyror till att bilda 

proteiner och bygga upp musklerna (Wikberg. 2017; Jeukendrup och Gleeson. 2014). Det är därför 

viktigt att via kost få i sig rätt byggstenar, bland annat aminosyror och protein. Om det dröjer med 

proteinintag efter träning så minskar även proteinsyntesen vilket i sin tur leder till sämre muskulär 

utveckling (Jeukendrup och Gleeson 2014). Vid funktionell asymmetri, som exempelvis vid tennis, 

när en sidas muskulatur tränar mer än den andra sidans, bidrar proteinsyntes och oxidering till att ena 

sidans muskler ökar i muskelmassa medan andra sidan inte ökar i samma takt. Det är inte bara 

träningsform utan även mängden träning som avgör hur stor skillnaderna blir mellan dominant och 

icke-dominant sida (Petisco Rodríguez, Carretero González, Sánchez Sánchez, 2016). Då 

tennisspelaren oftast använder en aktiv sida under spelet finns risk för att spelaren utvecklar en 

obalans i muskelstyrka mellan kroppens sidor. Varför det är en risk och inte enbart en fördel 

återkommer vi till. Detta sker framförallt då den sida som spelaren håller racketen i blir starkare, den 

dominanta sidan tränas mer i spelet och leder till ökad obalans om inte belastningen fördelas jämnt 

med hjälp av kompletterande träning som exempelvis styrketräning för icke-dominant sida (Urso et 

al, 2014; Lee, Kim, Kim, 2017). Muskulaturen utvecklas olika mycket allt eftersom vi aktiverar oss 

och vanor där muskulatur i höger eller vänster tränas unilateralt leder till obalans (Lee et al. 2017). 

Genom MRI (Magnetic Resonance Imaging) har (Johansson et al. 2015) undersökt axelledens 

(Rotator cuff) olika muskler och dess utveckling och förändring med träning. Sedan jämfört den 

dominanta och icke-dominanta sidans förändringar muskel för muskel, speciellt m. Infraspinatus, och 

m. Teres minor då de används i serven. Skillnader mellan den dominanta och icke-dominanta sidan 

har kunnat påvisas. m. Infraspinatus visade förändringar i senan, svaga förändringar på den 

dominanta sidan, dessa förändringar var spridda och diffusa inflammationer i axelleden (Tendinosis). 

Däremot resulterade inte detta i någon muskelförsvagning i axeln på den dominanta sidan. Denna 
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tendinosis fanns även i m. teres minor på den dominanta sidan, och inte heller det gav upphov till 

muskelförsvagning (Johansson, et al. 2015). 

Då tennisspelare i stor utsträckning upprepar specifika rörelser, och därmed upprepade gånger 

belastar musklerna på ett likartat vis, kan musklerna bli uttröttade vilket drabbar både dominant och 

icke-dominant kroppshalva under pågående match. Detta leder i sin tur till en försämring av 

muskelprestation under spelets gång (Kovacs, M. S., 2007; Johansson et al. 2015). De monotona 

rörelserna kan även leda till skador (Kovacs 2007). En försvagning under spelets gång är inte 

synonymt med den muskelförsvagning som kommer av hård träning över längre tid i den icke-

dominanta sidan och som inkluderar inflammationer (Johansson, 2015; Kovacs. 2007). Hållningen 

vid utförande av träning och kompletterande resistensträning är viktig. Anledningen till detta är att en 

likvärdig balans mellan musklerna minskar risken för skador och ökar spelarens uthållighet under 

matchen. En orsak till detta är att en likvärdig muskelbalans ökar stabiliteten i musklerna. Det är av 

särskild vikt att tennisspelaren är stabil från bäckenet och uppåt (bäcken, bål, rygg och skuldror, 

core-muskulaturen) (Baiget, et al, 2016; Kovacs., 2007; Lee et al., 2017; Johansson et al., 2015). 

Skillnaden i muskelprestation mellan dominant och icke-dominant kroppssida gäller även nedre 

extremiteter. Beroende av vilken träningsform som utövas kan man förutse på ett ungefär hur stora 

skillnader mellan dominant och icke-dominant kroppssida kommer utvecklas (Lee et al. 2017). 

Styrketräning av kroppens båda sidor en jämnare balans än sportutövning som tennis vilket ger 

sidoskillnader på grund av sportens utformning. Att undvika en ojämn muskelstyrka i dominant och 

icke dominant sida anses viktigt för att motverka risken för skador (Baiget, et al. 2016; Kovacs et al., 

2007; Sannicandro, Cofano, Rosa, och, Piccinno, 2014).  

Benstyrka: Squat Jump (SJ) 
I en SJ står Testpersonen (Tp) med fötterna parallellt med varandra en höftbredd isär, böjda knän i en 

nittiograders vinkel, och armarna hålls på höfterna. Från denna position skall sedan Tp göra ett hopp 

där benen skall rätas ut innan fötterna släpper marken (Petisco Rodríguez, et al. 2016; Urso et al. 

2014). Det vertikala hoppet är en rörelse som används i flera olika sporter och är biomekaniskt 

liknande acceleration och spelrelaterade dynamiska rörelser inom tennis, Squat Jump (SJ) är ett 

relevant test för att utvärdera kraftutveckling och styrka i nedre extremiteter, de muskler som främst 

aktiveras är: m. Quadriceps m. gluteus medius, m. gluteus maximus, m. abdominals eller 

bålmuskulatur, spinal erectors (Fernandez-Fernandez, Ulbricht, Ferrauti, 2014; Talpey, Young, & 

Beseler, 2016). Det är därför relevant att använda ett hopp-test för att utvärdera kraftutveckling i 

nedre extremiteter inom tennis.  I SJ testas kraftutveckling, Peak Power (PP), men för att göra 

resultatet jämförbart mellan individer med olika kroppsvikt används ofta PP i relation till Tp´s 
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kroppsvikt.  I tidigare studie jämfördes den dominanta och icke-dominanta sidan mellan grupperna, 

detta genom att utföra SJ (Squat Jump) med ett ben i taget, sedan använda resultatet på följande vis: 

resultat för icke-dominant ben minus resultatet för dominant ben, dividerat med resultatet för 

dominant ben, multiplicerat med 100 (icke-dom – dm/dom = 100). De som tränade mest visade på en 

mer balanserad muskelfunktion mellan dominant och icke-dominant sida i hopptester (Petisco 

Rodríguez, et al. 2016). Det finns också forskning som gör gällande att osymmetrin i muskelstyrka 

mellan dominant och icke-dominant sida är signifikant hos utövare som är atleter (Petisco Rodríguez 

et al. 2016). Det är alltså inte bara övre extremiteter och händer/armar som utvecklar en dominant 

och icke-dominant sida.  

Rankning 
Det finns flera system av ranking, nationellt beroende eller efter internationella tävlingar,Svenska 

Tennisförbundet är det nationella förbund som räknar ut licenserade tennisspelares poäng nationellt 

(Svenska Tennisförbundet, Uppdaterade Te,nnispoängsbestämmelser träder ikraft 2016-01-01, 

2015; s1-15, hämtat från www.tennis.se ). I Sverige rankas spelarna efter tennispoäng och rankingen 

räknas ut i ett datoriserat system, där reglerna skiljer sig åt beroende på åldersklass. Tennispoäng och 

ranking kan enbart erhållas av tennisspelare med svensk licens, vilket idrottsutövare kan erhålla efter 

14 års ålder. Tennispoängen publiceras på www.tennis.se och gäller fram tills nästkommande 

publiceringstillfälle. (Svenska Tennisförbundet, 2015). Förenklat beräknas tennispoäng som summan 

av singelpoäng och dubbelbonus som spelare erhåller för resultat i singelmatcher och dubbelbonus 

för resultat i dubbelmatcher i tävlingsklasser. Spelare får minst 50 poäng för spelad tävlingsklass 

oavsett om det är singel eller dubbelspel. Spelare som inte tidigare varit licensierade eller haft licens 

under de senaste 12 månaderna börjar på 50 poäng, alternativt söker särskild ingångspoäng.  Det 

finns speciella regler för juniorklasserna som gör det lättare för unga tennisspelare att höja sin 

ranking/tennispoäng jämfört med de äldre klasserna där spelare som förlorar i individuell klass, 

oavsett omgång, mot spelare med högre singelpoäng, garanteras sin egen poäng. (Svenska 

Tennisförbundet, 2015). Efter uträknade tävlingspoäng rankas spelarna, detta görs utifrån olika 

variabler; ålder, kön, geografiskt område i olika konstellationer. Studier har visat en stark korrelation 

mellan överkroppsstyrka och serve hastighet, som anses vara en väsentlig del av sporten (Kramer, et 

al., 2017). Då muskelprestanda anses vara en avgörande faktor även för prestation inom tennis kan 

denna studie bidra med ökad förståelse kring sidoskillnader mellan dominant och icke-dominant sida 

och hur det är kopplat till prestation och ranking hos utövare i en asymmetrisk sport som tennis. 
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Syfte 

Syftet var att studera korrelationer mellan stående rotationskraft i dominant arm med tennisranking, 

och korrelationer mellan dominant sida med kraftutveckling i nedre extremiteter. Även att studera 

skillnader i kraftutveckling mellan dominant och icke-dominant sida på kroppen hos unga 

tennisspelare.  

 Hur ser korrelationen ut mellan stående rotationskraft i dominant sida mätt med Quantum 

1080 rotationstest i relation till ranking hos unga tennisspelare? 

 Hur ser korrelationen ut mellan stående rotationskraft mätt med Quantum 1080 i relation till 

kraftutveckling i nedre extremiteter, mätt med squat jump hos unga tennisspelare?  

 Vilka sidoskillnader finns i kraftutveckling mellan dominant och icke-dominant sida mätt 

med rotationstest Quantum 1080 hos unga tennisspelare?  

 

Metod  

Design 
Studien har en tvärsnittsdesign, där testdeltagarna mättes vid ett tillfälle avseende kraftutveckling i 

övre- och nedre extremiteter, samt dominant och icke-dominant sida enbart i övre extremiteter. Före 

testerna fick de svarar på frågor kring dominant och icke-dominant hand, träning: hur ofta de tränar, 

hur mycket de tränar styrketräning. Resultat samlades in under 2016 av Algotsson (2016). 

Testdeltagarna 
Testdeltagarna rekryterades genom kontakt med ett idrottsgymnasium i södra Sverige där alla 

inskrivna tennisspelare, kvinnor och män, som var på plats blev tillfrågade om att delta. Deltagarna 

fick före studiens start muntlig och skriftlig information och underskrifter genom informerat 

samtycke samlades in från alla deltagare. Testerna utfördes i ett fysikaliskt rörelselaboratorium med 

tillgång till all nödvändig utrustning. Testerna genomfördes i identiska sekvenser, med identiska 

instruktioner för att säkerställa kraven för standardisering (Bellardini, Henriksson, Tonkonogi, 2009). 

Alla deltagare fick ingående instruktioner om hur testerna skulle genomföras före start för att 

minimera skaderiskerna och testledaren avbröt testerna om de genomfördes felaktigt.  
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Exkludering & Inkludering 
Testpersonerna (Tp) rekryterades genom kontakt med ett idrottsgymnasium i södra Sverige där alla 

inskrivna tennisspelare tillfrågades om att delta i studien. Inkluderingskriterier var tennisspelare 

under 20 år, av båda könen, med svensk rank, Exkludering skedde ifall en spelare hade någon form 

av skada eller sjukdom, samt om de inte hade en svensk rankposition. 12 frivilliga valde att delta och 

data samlades in för samtliga. Dock kunde endast 11 användas vid analys då, svensk rankning 

saknades för en deltagare. 

Datainsamling 
Insamling skedde vid ett tillfälle efter att Tp (Testpersonerna) hade en kort uppvärmning. 

Testutförande  
Testerna genomfördes i följande ordning; PRT hö, PRT vä, och SJ (PRT = Power Rotational Test, hö 

= höger, vä = vänster, SJ = Squat Jump). Data avseende peak power i watt/kg kroppsvikt beräknades 

för både PRT och SJ. Varje test utfördes på en testperson i taget, med ca tre minuters vila mellan 

varje test. Varje testperson fick göra tre set och de bästa resultaten antecknades. Data avseende 

ranking registrerades med hjälp av testdeltagarnas tränare (tennis.se). 

Power rotation test (PRT)  
Ett sätt att utvärdera skillnader i rotationskraften i en sportliknande rörelse är att testa funktionen i ett 

stående rotationstest i 1080 Quantum, The Quantum power rotational test (PRT) utförs i en maskin 

(1080, Quantum) som registrerar rörelsehastighet, kraft och styrka där det även är möjligt att lägga 

till olika motstånd. Quantum 1080 har en justerbar arm som kan röras från marken upp till 2,3 m höjd 

och en svängbar remskiva som kan rotera 360 grader. Denna används för att mäta rotationskraften på 

både höger och vänster arm. Detta innebär att den roterande rörelsen gjordes i båda riktningarna. En 

specialtillverkad bar/handtag på 120 cm gjordes för att standardisera greppet för alla deltagare, detta 

handtag kopplades till Quantum 1080 och Tp höll i ena änden och svingade med rotation i 

överkroppen, som en serve. Resultatet från höger och vänster arm har sedan jämförts för att få svar 

på vilken sida som är dominant hos deltagarna. Detta gjordes med ett motstånd på 6 kg för alla 

deltagare (Algotsson. 2016).  

Squat Jump (SJ) 
Tp instrueras till squat position med 90 graders vinkel på knän, fötterna parallella med en höftbredd 

isär, och sedan skjuta ifrån med benen för att utveckla så mycket kraft som möjligt. En Linear 
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Encoder var kopplad till en skivstång som Tp höll i när de utförde rörelsen och registrerade Peak 

Power (PP) som ett mått på kraftutveckling i nedre extremiteter. SJ testades med två olika motstånd, 

20 och 60 kg, vilka var på en skivstång som Tp höll. PP/kg för respektive belastning 20 och 60 kg, 

beräknades därefter utifrån Tp individuella vikt. Ett prov-test, sedan tre set med pauser och de bästa 

resultaten valdes ut.  

Validitet och Reliabilitet 

Explosiva rotations test (Power rotation test = PRT) är en viktig del av flera sporter som golf, tennis 

och basket (Algotsson. 2016). Det finns en skillnad på explosiva rotationstest och stående explosiva 

rotationstest, Quantum 1080 har utvärderats för att visa validiteten av maskinens data (Algotsson. 

2016). PRT visade utmärkta reliabilitet på upprepade test 95 % Algotsson. (2016). Rotationstest har 

ingen standard då validitet och reliabilitet på olika tester inte finns utvärderat till belåtenhet, men 

Algotssons (2016) utvärdering och bedömning används här. Tester som fokuserar på olika typer av 

hopp är väl använda, anses valida och reliabla för att utvärdera muskelstyrka i nedre extremiteter 

(Petisco Rodriguez, et al 2016) Som test för reliabilitet ombads testpersonerna att återkomma vid ett 

extra tillfälle, uppvärmning, rast mellan testerna och instruktioner var alla samma vid detta tillfälle. 

Även testledaren var densamma i linje med Algotssons studie (Algotsson, 2016). 

Statistisk analys 

Normalfördelningstest genomfördes med Shapiro-Wilks test för att välja typ av statistiska beräkningar. 

Data visade sig vara normalfördelat för variablerna PRT och SJ i peak power/kg så vidare används 

parametriska test. Pearsons korrelationstest användes för att titta på styrkan av korrelationen mellan 

ranking och PRT i dominant sida. Samma test användes för att titta på korrelationen mellan PRT i 

dominant sida i relation till kraftutveckling i SJ. En korrelation på 0-0,4 bedömdes som en svag 

korrelation, 0,4-0,6 som en moderat och 0,6-1 som en stark korrelation (Thomas, Nelson & Silverman 

2011). För att studera eventuella skillnader i PRT mellan dominant och icke-dominant sida användes 

beroende t-test för att kunna besvara frågeställningarna. Beskrivande data kommer presenteras som 

medelvärde och standarddeviation (SD). Signifikansnivån sattes till p = 0,05. Totalt samlades data in 

för 11 Tp, 8 män och 3 kvinnor. 8 hade en höger dominant sida och 3 hade en vänster dominant sida, 

detta betyder inte att alla män var högerhänta och kvinnor vänster, dominant sida varierade i båda 

grupperna. Medelvärde för vikt (kg) 70,4 och längd (cm) 179,2 d (tabell 1) 



 

12 
 

Etiska och Sociala aspekter 

Studien har följt de rekommendationer som finns kring studier på människor (World Medical 

Association’s [WMA] 2013). Ansvariga informerade muntligt kring studien och vad det innebar för 

varje Tp att delta före testerna genomfördes. Tp fick också skriftlig information och fick skriva på ett 

samtycke före studiens start. Vidare informerades de om att deltagandet var frivilligt, och att de hade 

möjlighet att när som helst avbryta testet och avsluta sitt deltagande utan att det skulle påverka dem 

på något sätt. I enlighet de krav som finns på hur data hanteras separerades personuppgifter från 

insamlad data, genom att ge deltagarna ett löpnummer. I arbetet med analyserna var därför data 

konfidentiellt. Under arbetet med analyserna förvarades avidentifierad data på ett USB-minne, vilket 

efter studien sparas inlåst på högskolan i Halmstad. 

Resultat 

De 11 testpersonernas resultat har samlats i medelvärden för gruppen och i undergrupperna kön i 

tabellerna för beskrivande statistik här nedan, se tabell 1. Åtta män och 3 kvinnor ingår i gruppen Tp. 

Under testet fick Tp själva uppge om de var höger- eller vänsterhänta och denna uppdelning kan ge 

oss konfirmation på dessa uppgifter gällande grupperna generellt. Medelvärden för prestationerna i 

gruppen visas gällande alla variabler som använts i korrelationsuträkningarna. Ranking sträcker sig 

mellan plats 1 till 21. Tp i gruppen har en vikt mellan mini: 52,2 kg till maxi: 83,7 kg vilket ger en 

skillnad på: 31,5 kg, och medelvikt på 70,41. I korrelationsuträkningarna nedan så korreleras 

individers data och inte medelvärden, detta för mer korrekt korrelation mellan prestationer. 

 

 Minimum Maximum Medelvärde SD 

Ranking 1 21 9,36 6,83 
Träning h/vecka 1,50 6,50 4 1,45 
Vikt kg 52,20 83,70 70,41 9,02 
Längd cm 164,00 189,00 179,18 7,66 
PP/kg SJ 20 kg 29,78 60,86 46,02 10,70 
PP/kg SJ 60 kg 27,82 51,50 35,34 7,03 
PP/kg Q1080 hö 3,92 15,90 8,72 3,90 
PP/kg Q1080 vä 3,03 13,06 8,23 3,37 
PP/kg Q1080 dom 3,92 15,90 8,79 3,75 

Tabell 1 Totalt samlades data in för 11 Tp, 8 män och 3 kvinnor. 8 hade en höger dominant sida och 3 hade en vänster dominant sida, 
detta betyder inte att alla män var högerhänta och kvinnor vänster, dominant sida varierade i båda grupperna. Medelvärde för vikt 
(kg) 70,41 och längd (cm) 179,2 för hela gruppen. Maxvärde och minivärde visas för gruppen som helhet och är inte indelat i män och 
kvinnor som tidigare tabeller varit. Ranking visas i medelvärde och SD eftersom den används vid korrelationsuträkningen i relation till 
serve (Q 1080). Squat Jump, test för benstyrka visas för hela gruppen och med både 20 kg och 60 kg motstånd, medelvärdet för 20 kg 
motstånd är 46,02 och 35,34 enheter för 60 kg motstånd. 



 

13 
 

 

Fler kvinnor uppgav att de hade vänster som dominant hand och detta konfirmeras med liten 

marginal när man ser på tabell 2; 4,20 jämfört med 4,30. Det går även att utläsa att alla kvinnor inte 

hade vänster som dominant eftersom medelvärdet här skiljer sig. Jämför vi kvinnornas medelvärde i 

tabell 2 (4,90) med totala medelvärdet i tabell 1 (8,79) kan man utläsa att en analys som haft kön som 

variabel troligen hade fått helt andra resultat. Detsamma gäller när vi jämför männens medelvärden i 

tabell 1 och 2; 8,79 för gruppen och 10,80. Dessa skiljer sig inte lika mycket åt vilket troligen beror 

på att männen representerar större delen av den totala gruppen med 8 av 11. Vad som även framgår 

av tabell 2 är att de flesta männen är högerhänta vilket stämmer överens med de uppgifter Tp 

lämnade vid testtillfället.  

Kön Sida  
 

Medelvärde SD 

Kvinnor Hö 4,20 0,16 
N=3 Vä 4,30 1,00 
 Dom 4,90 1,30 
 Non-Dom 3,50 0,60 
Män Hö 10,40 1,10 
N=8 Vä 9,70 0,60 
 Dom 10,80 0,40 
 non-Dom 9,40 0,30 

Tabell 2 Här ser vi resultaten från Serve-testerna gjorda med Quantum 1080 PRT (Power rotational test). Dessa är uppdelade i män 
och kvinnor men senare i analys och resultat visas hela gruppen sammanlagd. Totalt 11 testpersoner (Tp) 3 kvinnor och 8 män och 
alla representeras i denna och alla andra tabeller. Här är även resultaten uppdelade i höger/vänster och dominant/on-dominant, i 
testerna fick Tp själva uppge om de var vänsterhänta eller högerhänta. Genom denna uppdelning kan vi konfirmera detta och ändå 
hålla på anonymiteten. För precis som det uppgavs finns en skillnad mellan höger och vänster som inte stämmer överens med 
dominant och non-dominant i de båda grupperna. Vilket borde vara fallet om alla deltagare hade samma dominanta sida.  

SJ (Squat Jump) hopptesterna för gruppen är inte indelat i dominant och non-dominant sida då dessa 

görs med fötterna parallellt och ingen sidoskillnad testas. Kvinnor har ett medelvärde på 37,80 för 20 

kg motstånd, männen har 49,10 för samma 20 kg motstånd, se tabell 3. Vid motståndsökningen kan 

vi se att de båda könen närmar sig varandra i resultat med 32,80 för 60 kg/kvinnor och 36,30 för 60 

kg/män. Däremot så korreleras senare prestationen i hopptesterna jämfört med den dominanta sidan i 

rotationstesterna (PRT) som gjorts för att mäta servestyrkan hos Tp. 
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kön/Motstånd (kg) Medelvärde Varians SD Differens 
inom kön  

Differens 
grupp/kön 

Kvinnor N=3      
Motstånd 20 kg 37,80 4,90 2,20 5,00 8,22 
Motstånd 60 kg 32,80 4,10 2,00  2,54 
Män N=8      
Motstånd 20 kg 49,10 21,50 4,60 12,80 3,08 
Motstånd 60 kg 36,30 15,40 3,90  0,96 

 

Tabell 3 SJ hopptester utförs med parallella ben och visar därför inte sidoskillnader som Quantum 1080 i rotationstesten (serve) gör. 
Här visas medelvärden för män och kvinnor med de två typerna av tyngdmotstånd som användes, 20 kg och 60 kg. Kvinnor har ett 
medelvärde på 37,80 för 20 kg motstånd, männen har 49,10 för samma 20 kg motstånd. Vid motståndsökningen kan vi se att de 
båda könen närmar sig varandra i resultat med 32,80 för 60 kg/kvinnor och 36,30 för 60 kg/män. Kvinnor har ett stabilare resultat 
som visar en differens på 5 enheter för de olika motstånden, medan männen uppvisar en större prestationsskillnad med 12,80 
enheter mellan resultaten för 20 och 60 kg. Skillnaden mellan grupperna uppdelade i kön och den totala gruppen (N=11) ser vi är 
störst för kvinnor på det lägre motståndet 20 kg. Och minsta differensen är männens resultat på 60 kg där gruppen har 35,34 och 
männen visar 36,30, en skillnad på under en enhet. Allt redovisas fortfarande i medelvärden för de olika grupperna. 

 

Vid test av korrelation mellan stående rotationskraft i dominant sida mätt med Quantum 1080 

rotationstest (PRT) och tennisranking var r-värdet 0,12. Som tidigare beskrivits anses ett r-värde 

mellan 0-0,40 vara ett svagt eller inget samband. I denna grupp ser vi därför inget samband med 

rotationskraften, serve-test, och Tps rank.  Förklaringsgraden (r2-värdet) var endast 0,015, p=0,72, 

vilket visar att denna grupp inte kan ge oss bekräftelse på ett samband mellan serve och rank. Med 

andra ord; rotationskraften har således ingen inverkan på rankingen hos tennisspelarna i denna grupp 

(figur 1).  
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Figur 1.  
Rank är din position i en grupp av utövare som bestäms av ålder och geografiskt läge, positionen avgörs av dina matchprestationer. 
Rotationskraften (PRT) är ett mått som används för att simulera kraften i en spelares serve, vilken här illustreras med PP/kg Q1080. 
Korrelation mellan ranking och rotationskraft i Quantum 1080 i dominant sida, n =11, R-värdet 0,12, r2=0,015, p=0,72. Linjen 
illustrerar det svaga samband som efter uträkningen kan svagt urskiljas. Som synes ligger ingen av prickarna (Tp) på denna linje utan 
är utspridda. Hade Tp närmare följt det samband som linjen illustrerar hade det varit ett negativt samband, vilket innebär att styrka i 
PRT snarare skulle kunna tolkas som en nackdel för rank. Men i detta fall finns ingen relevant korrelation eller förklaring. 
 

Vid test av korrelation mellan stående rotationskraft i dominant sida mätt med Quantum 1080 

rotationstest och kraftutveckling i squat jump med 20 kg belastning var r-värdet 0,55, vilket tyder på 

ett moderat samband, då r-värden mellan 0,40–0,60 här anses som moderata (Thomas et al. 2011). 

Förklaringsgraden var 0,31, vilket innebär att en ökad kraft i rotationstestet till 31 % kan förklara en 

ökad kraftutveckling i squat jump (figur 2). Figur 2 visar denna undersöknings starkaste uppmätta 

samband. Linjen som illustrerar det samband som antyds har en positiv kurva vilket i kontrast till 

figur 1 visar att en god prestation i SJ indikerar att Tp kommer visa god prestation i PRT rotationstest 

för den dominanta sidan, testet som illustrerar serve. Det finns fortfarande Tp med resultat som inte 

överensstämmer med korrelationen, vilket tolkas som avvikelser. Vad dessa avvikelser beror på är 

svårt att säga och inget som kommer diskuteras vidare här. Vad som kan vara värt att påpeka här är 

den tidigare analysen av skiftande medelvärden i SJ mellan gruppen och när gruppens resultat var 

uppdelat efter kön. För SJ 20 kg hade stört differens i medelvärdet mellan könen 11,70 enheter 

mellan kvinnors 37,8 och män 49,1 medelvärden. Mellan kvinnor och gruppens medelvärde 

differerade det på 8,22 enheter, och mellan män och gruppen skilde det 3,08 (se tabell 3). Detta är 

inte relevant för korrelationsuträkningen eftersom Tp-prestationer mäts för varje individ. 
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Figur 2. PP/KG SJ 20 på y-axeln visar Squat Jump testet med 20 kg motstånd. På x-axeln visas rotationstestresultaten som skall 
illustrera servestyrka i den dominanta sidan. Korrelation mellan rotationskraft i Quantum 1080 i dominant sida och kraftutveckling i 
squat jump med 20 kg belastning i peak power (PP)/kg kroppsvikt, n =11. R-värdet 0,55, r2=0,31, p=0,08. Linjen illustrerar det 
samband som uträkningen tyder på och även om enbart två resultat ligger på linjen är det ett mönster med mindre differens än figur 
1. Resultaten är inte lika spridda. Det visar att en god prestation i SJ förutser en god prestation i PRT/Q1080 speciellt bland de som 
presterar bäst. 

 

 

Vid test av korrelation mellan stående rotationskraft i dominant sida mätt med Quantum 1080 

rotationstest och kraftutveckling i squat jump med 60 kg belastning var r-värdet 0,51, vilket tyder på 

ett moderat samband. Förklaringsgraden var 0,26, vilket innebär att en ökad kraft i rotationstestet till 

26 % kan förklara en ökad kraftutveckling i squat jump (figur 3). Även här påminna om differensen i 

resultat mellan grupper indelade i kön och hela gruppen. Medelvärdet för hela gruppen är 35,34 

enheter gällande SJ/test för styrka i nedreextremiteter och kvinnor hade ett medelvärde på 32,3, 

männens medelvärde var 36,3. Här skiljer sig männens resultat väldigt lite från gruppens medelvärde 

och i SJ med 60 kg motstånd är det minst skillnad mellan alla tre medelvärden. Männens prestation 

har minskat betydligt med 12,8 enheter från 20 kg till 60 kg motstånd, medan kvinnorna inte har 

gjort en lika stor minskning i resultat med en differens på 5 enheter mellan 20 kg och 60 kg 

motstånd. Trots detta ger testet för serve/PRT med Q1080 en lite mindre korrelation än vad man 

kunde se vid figur 2. Uträkningarna är inte beroende av gruppens medelvärden och i uträkningarna 
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jämförs Tp-prestationer med sig själva och inte med medelvärden, dock kan spridda medelvärden 

och prestationer vara bra att notera. 

 
Figur 3. SJ med det högre motståndet 60 kg är representerat på y-axeln och rotationstest PRT mätt med Q1080 är representerat på 
x-axeln. Korrelation mellan rotationskraft i Quantum 1080 i dominant sida och kraftutveckling i squat jump med 60 kg belastning i 
peak power (PP)/kg kroppsvikt, n =11. R-värdet 0,51, r2=0,26, p=0,11. R-värdet visar ett moderat samband mellan prestationer och 
linjen visar det statistiska sambandet även om förklaringsgraden är mindre än vid figur 2 (31% jämfört med 26% här). En observation 
är att de högre prestationerna är tydligare med i korrelationen än de lägre, även om avvikelser från sambandet finns både bland 
högre och lägre prestationer. Det är inget starkt samband. 

 

Ett beroende t-test gjordes för att undersöka eventuella sidoskillnader i kraftutveckling mellan 

dominant och icke-dominant sida i ett rotationstest Quantum 1080. I denna grupp av unga 

tennisspelare var inte skillnaden signifikant, för dominant sida var medelvärdet (SD) 8,8 (3,7) 

watt/kg kroppsvikt och för icke-dominant sida 8,2 (3,5) watt/kg kroppsvikt. R-värdet 0,51, r2=0,26, 

p=0,11. R-värdet visar ett moderat samband mellan prestationer och linjen visar det statistiska 

sambandet även om förklaringsgraden är mindre än vid figur 2 (31 % jämfört med 26 % här). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Hypotesen som syftet bygger på är en nollhypotes där frågeställningen öppet undrar om det finns 
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korrelationer mellan övre- och nedreextremiteters resultat, då tidigare forskning och teorier menar att 

styrka och snabbhet är en avgörande faktor för rankning och spelresultat (Urso et al, 2014., Kibler et 

al, 2007.) Denna studie har jämfört SJ med överkroppsstyrka i den dominanta sidan i PRT tester och 

SJ har alltså inte jämförts med rankning. I linje med de tidigare undersökningar som gjorts har serve 

varit mer relevant för rankning än SJ (Gillet, Leroy, 2009; Kramer et al, 2017). Och serve anses vara 

beroende av nedreextremiteter och dess styrka (Kramer et al, 2017). Vilket är anledningen att 

korrelationsstudierna är gjorda i den sekvens som de är. Kramer et al. (2017) kunde visa ett samband 

mellan nedreextremiteter och övreextremiteters prestationer och när vi ser på Kibler et al. (2007) och 

Ellenbecker (2003) texter som visar ett samband och det nödvändiga med god kraftansamling i 

nedreextremiteter då detta är den första fasen i en serve (Ellenbecker et al. 2003). Med detta som 

bakgrund kan resultatet bekräfta tidigare studier och antyder, eller kan tolkas som, att 31 % av 

styrkan i en serve kan förklaras av kraftansamlingen i nedre extremiteter. 

I flera artiklar har vikten av rörlighet, återhämtning, rotationskraft och stabilitet poängterats för att en 

spelare skall kunna prestera och få en hög rank (Gillet & Leroy, 2009; Thouvarecq & Stein, 2009). 

Kramer et al (2017) kunde visa att kraften i serven hos ungdomar positivt påverkade deras rank, även 

om detta inte garanterade en fortsatt hög rank vid senare testtillfälle fanns ändå korrelationen i en 

grupp liknande denna (unga tennisspelare). Denna studie som testat liknande korrelationer fick inte 

samma resultat utan snarare det motsatta vid korrelation mellan rotationsstyrka i serven och rank, 

men däremot kan den konfirmera korrelationen mellan över- och nedreextremiteters styrka. God 

benstyrka kan alltså tolkas som en förutsättning för god rotationsstyrka, vilket verkar naturligt då 

kraftansamlingen i en serve börjar med nedreextremiteter (för detaljerad beskrivning av 

kraftutvecklingen se Ellenbecker & Roetert (2003). 

Tidigare forskning har visat att skaderisken är korrelerar till tennisspelares asymmetriska 

muskelfunktion och användning (Elphinston. 2014; Johansson et al. 2015). Därför är muskelbalansen 

och symmetri mellan dominant och icke-dominant sida en viktig aspekt att resonera kring vid 

utformning av träning (Ellenbecker. 2003; Sannicandro, et al. 2014). Vidare är muskelbalansen en 

faktor av betydelse för att kunna bibehålla en bra prestation över tid och träning bör därför syftar till 

balans mellan dominant och icke-dominant sida (Ellenbecker. 2003). 

Begränsningar och beaktande 

Detta resultat visar inte samma koppling mellan serve och rankning, styrka i nedre och övre 

extremiteter samverkar för prestationen i tennis. Som sport är den intermittent, repeterande rörelser, 

vilket innebär ojämn i energiåtgången och med risker då vissa rörelser och sidor inte används lika 
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mycket. Eftersom det finns en signifikant skillnad i prestation vid testerna vad gäller dominant och 

icke-dominant sida kan det härledas att dålig träning kan ge upphov till en dålig prestation och att det 

är nödvändigt att komplettera tennisträning med explosiv muskelträning bilateralt för att jämna ut 

obalansen. Dels för att det förbättrar prestationen, vilket har direkt samband med spelarens rankning 

och då det även fungerar skadeförebyggande.  

De källor som används till bakgrunden har personer och grupper med varierande åldrar och är inte 

perfekt matchade med åldern på de ungdomar som undersökts i denna studie. Men även om det 

gällande muskelstyrka och prestation är relevant med subjektets ålder så är det övergripande 

skillnader och tendenser som undersökts. Den åldersgrupp som använts har i studier visat större 

muskelpåverkan vid träning relativt äldre personer, detta är viktigt att beakta i analysen och även att 

minnas då testgruppen inte kan sägas representera en äldre åldersgrupp. Serverns betydelse för 

sporten är oberoende av spelarens åldersklass, styrkan med vilket rörelsen utförs är beroende av 

åldern, relationen mellan utförande, styrka och prestation är jämfört inom respektive åldersgrupp och 

blir därför inte missvisande (Hvid et al. 2017).  

Konklusion 

Rotationskraften har ingen inverkan på rankingen vilket går emot tidigare studier, dock kan det 

handla om en begränsad testgrupp som inte är generaliserbar och har större risker för felaktigt 

resultat. Även tidigare artiklar har ofta en mindre grupp Tp vilket påverkar generaliserbarheten och 

kompletterande studier behövs (Baiget, et al. 2016; Johansson, et al. 2015; Kramer, et al. 2017; Lee, 

et al. 2017; Petisco Rodruigez, et al. 2016). Subjektgruppen inte kan generaliseras till populationen, 

eller ens den mindre gruppen ”unga tennisspelare”. Denna studie med resultat skall alltså ses som ett 

komplement till övriga studier om prestations korrelation. 

Denna studie kan användas som underlag när man tar fram träningsprogram till unga tennisspelare. 

Kunskaper kring hur muskelfunktionen i rotation korrelerar till ranking och till styrka i nedre 

extremiteter samt större kännedom om hur styrkan skiljer sig åt mellan dominant och icke-dominant 

sida kan bidra till en bättre förståelse för muskelbalans mellan sidorna vilket på sikt kan minska 

risken för skador.  
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