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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka manliga elittennisspelares antropometri under de senaste 30 

åren. De fyra frågeställningarna var: Vad är den genomsnittliga åldern för de hundra bäst 

rankade manliga tennisspelare i världen och har åldern förändrats över de senaste 30 åren? 

Vad är den genomsnittliga vikten för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i världen 

och har vikten förändrats över de senaste 30 åren? Vad är den genomsnittliga kroppslängden 

för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i världen och har kroppslängden förändrats 

över de senaste 30 åren? Vad är det genomsnittliga BMI-värdet för de hundra bäst rankade 

manliga tennisspelare i världen och har BMI-värdet förändrats över de senaste 30 åren? 

Metod 

I studien undersöktes antropometriska data för de hundra bäst rankade tennisspelare var tredje 

år mellan åren 1986–2016. Till undersökningen samlades data in från Association of Tennis 

Professionals (ATP) öppna tillgång till information (www.atpworldtour.com), då ett 

urvalskriterium var att endast bearbeta data från den absoluta världseliten inom manlig tennis. 

Studien hade en kvantitativ ansats i form av en linjär regressionsanalys där rådata 

analyserades i programmet SPSS. 

Resultat 

Resultaten visade att åldern ökat från 23,6 till 28,1 år, vikten från 76,4 till 80,4kg, 

kroppslängden från 183,4 till 186,8cm och BMI från 22,7 till 23,0 mellan åren 1986 och 2016. 

Resultaten visade en statistiskt signifikant förändring inom samtliga undersökta områden, 

förutom BMI som inte visade någon statistisk signifikant förändring över studiens undersökta 

år.  

Slutsats 

Resultatet för studien tyder på att vägen till den yttersta världseliten inom tennis blivit tuffare 

då medelåldern bland de hundra bäst rankade manliga tennisspelare markant ökat under de 

senaste 30 åren. Resultatet beträffande vikt tyder på att tennisspelare tycks ha nått en optimal 

vikt som ligger omkring 80kg. Tennisspelares genomsnittliga kroppslängd har ökat 

signifikant under de senaste 30 åren.  

http://www.atpworldtour.com)/
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1 Introduktion 

Det har hänt mycket inom tennisen under åren. Bland annat har tennisen gått från träracketar 

och långa bolldueller till högutvecklade tennisracketar och korta intensiva bolldueller. För 

cirka 30 år sedan varade den genomsnittliga bollduellen i 10 sekunder och ännu längre medan 

det på senare tid rör sig om 4–6 sekunder beroende på spelarens spelstil samt underlaget som 

spelarna spelar på. Denna utveckling innebär att det har blivit färre slag per bollduell och att 

de första slagen (serve och retur) blivit allt viktigare. Serven anses som en central del av 

tennisspelet där spelare har möjlighet att påtagligt påverka de efterföljande slagen vilket 

innebär att tennisspelare försöker maximera sina serverhastigheter utan att offra precisionen. 

Det betyder även att elittennisspelare behöver en mix av anaeroba förmågor såsom snabbhet, 

kvickhet och power i kombination med aeroba förmågor på grund av matchernas längd. 

Längden på en tennismatch kan variera väldigt mycket då det inte är tidsbestämt men en 

tresetsmatch som är det vanligaste spelformatet på ATP-touren varar i genomsnitt i 1,5 

timme. ATP är en organisation för internationella manliga elittennisspelare där de bland annat 

tillhandahåller en rankinglista över de spelarna i världen som innehar ATP-poäng. Poängen 

samlar spelarna in från de 68 olika ATP-turneringar som spelas över ett kalenderår där en 

turneringsvinst inom den högsta kategorin (Grand Slam) ger 2000 poäng och den lägsta 

kategorin (ATP World Tour 250 series) ger 250 poäng. (Kovacs 2006)  

 

En tennismatch har karakteriserats av flera författare som en sport där spelare måste agera 

snabbt på kontinuerliga serier av riktningsförändringar, sprinter, start och stopp samt hopp 

etc. (Fernandez, Mendez-Villanueva & Pluim 2006; Kovacs, Roetert & Ellenbecker 2016). 

Därför arbetar idag många tennis- och fystränare på olika sätt där man eftersträvar att utveckla 

tennisspelares explosiva styrka och främst förmågan att generera kraft (Cardoso-Marques 

2005). Med styrka avses hur mycket kraft musklerna kan generera medan powerträning är en 

form av styrketräning där fokus ligger på en kombination av kraft och hastighet (Kovacs, 

Roetert & Ellenbecker 2016). Det finns olika metoder att träna och utveckla power på. Två av 

de mest omdebatterade metoderna är träning med mycket hög belastning (kraft), alternativt 

träning med lättare belastning men med snabbare utförande (hastighet) (Kovacs, Roetert & 

Ellenbecker 2016). Den sistnämnda träningsformen är betydligt vanligare inom fysisk träning 

bland tennisspelare (Kovacs, Roetert & Ellenbecker 2016). 
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Eftersom att tennisen har förändrats på så sätt som den har gjort under de senaste åren är det 

av intresse att undersöka om även tennisspelarnas antropometri har förändrats. Antropometri 

är ett samlingsnamn för kroppsmätning av olika slag såsom vikt, kroppslängd, 

kroppssammansättning eller andra kroppsliga mått (Nationalencyklopedin). När individers 

antropometri undersöks används ofta BMI som ett mått. BMI eller kroppsmasseindex, är ett 

index som anger relationen mellan vikt och kroppslängd (Nationalencyklopedin). Det 

beräknas genom att ta kroppsvikt (kg) dividerat med kroppslängden (m) i kvadrat, (BMI = kg 

/ m2) (Nationalencyklopedin). Måttet är långt ifrån idealt då den bland annat inte skiljer på 

andelen muskler eller fett en person har. BMI är dock ett användbart mått att använda på en 

större, given population (Ogden et al. 2006). 

 

2 Tidigare forskning 

Många studier har genomförts inom idrotter där försökspersoners antropometri har 

undersökts. Inom elittennis är antropometri dock ett relativt obeforskat område. Det finns en 

del studier som har utförts, relaterat till tennis och antropometri, men de flesta av dessa 

studier har undersökt samband mellan olika variabler, såsom vilken påverkan kroppslängd 

eller vikt har på idrottsprestationen, snarare än att studera hur själva antropometrin ser ut för 

en elittennisspelare eller hur den har förändrats över tid. Nedan kommer tidigare forskning 

samt en översikt av forskningsläget att presenteras. 

 

Tidigare studier har visat att det finns en trend som tyder på ökad kroppsstorlek hos den 

allmänna befolkningen (Cole 2003; Fudvoye & Parent 2017; Lipowicz et al. 2010). Ökningen 

av den genomsnittliga kroppslängden hos den allmänna befolkningen kan ses i stora delar av 

världen och inte minst i norra Europa. Exempelvis har den genomsnittliga mannen i 

Nederländerna ökat i kroppslängd från 165cm (1860) till 181cm (1990) (Cole 2003). Vidare 

har man sett kraftiga ökningar av vikt och BMI under de senaste 30 åren som en följd av den 

globala fetmaepidemin som har skett (Cole 2003; Ogden et al. 2006; Lipowicz et al. 2010). 

Under 2003–2004 var 17,1% av amerikanska barn och ungdomar överviktiga (BMI högre än 

30) och 32,2% av vuxna amerikaner var överviktiga (Ogden et al. 2006). Bland män ökade 

förekomsten av överviktighet avsevärt mellan 1999–2000 (27,5%) och 2003–2004 (32,2%) 

(Ogden et al. 2006). Även i Europa har BMI stigit men inte alls i lika hög grad som i USA. 

Bland annat går det att se att BMI bland polska män uppmättes till 21,7 under år 1965 och 

hade ökat till 23,0 under år 2010 (Lipowicz et al. 2010).  
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Förutom att studera allmän befolkning indikerar flera studier en trend av ökat BMI över tid i 

flera idrotter såsom basket, fotboll och bland kortdistanslöpare (Norton & Olds 2001; Neville, 

Holder & Watts 2009). Inom 100 och 200m löpning kan man se ökningar av sprintlöpares 

BMI där deras värde har ökat från 23 (1975) till 24 (2000) (Norton & Olds 2001). I en studie 

av Neville, Holder och Watts (2009) undersöktes Premiere Leagues elva bästa 

fotbollsspelares kroppslängd, vikt och BMI under fyra decennier med start från år 1973. 

Resultatet tydde på att professionella fotbollsspelare både blivit längre (1,2cm) och tyngre 

(1,3kg) per årtionde. Gällande BMI tydde resultatet på en liten men signifikant ökning. 

Fotbollsspelares BMI hade ökat från 23,0 till 23,4 mellan åren 1973–2003. Inom tennis är 

forskningsområdet kring BMI betydligt tunnare. Den enda studien som har funnits (Gale-

Watts & Nevill 2016) upptäckte att det skett en ökning av BMI bland manliga 

elittennisspelare mellan åren 1982–2011 som ska ha gått från 22,5 till 23,3 i BMI-värde. 

Tennisspelare ska enligt författarna ha gått från att ha varit uthållighetsidrottare till att bli 

power-idrottare då resultatet av studien indikerat att den genomsnittliga tennisspelaren lagt på 

sig mer muskelmassa. Det går således att se att det har skett förändringar avseende idrottares 

BMI samt andra antropometriska mått över tid inom flera olika idrotter, och det är därför 

intressant att undersöka hur det har förändrats även inom tennisen, vilket fortfarande, som 

tidigare nämnts, är ett relativt obeforskat område.  

 

Cross och Pollard (2009) undersökte hur manliga elittennisspelares servehastigheter har 

utvecklats sedan år 1999 genom att samla in data från en mängd ATP-tennisspelare under 

Grand Slam-turneringar. Den allra största utvecklingen kunde ses under Franska öppna år 

1999 då den genomsnittliga första servehastigheten var 160km/h medan det i samma turnering 

tio år senare var 185km/h. I resultatet för studien framkom även ett positivt linjärt samband 

mellan tennisspelares servehastighet och kroppslängd då man undersökte just de två 

variablerna under Wimbledon 2009. Serverhastigheten (km/h) visade sig vara näst intill 

samma som tennisspelarnas kroppslängd (cm) i genomsnitt. 

 

I en studie gjord av Shang-Min Ma (2013) analyserades 9144 tennismatcher i Grand Slam-

sammanhang för herrar mellan åren 1991 till 2008. I studien undersöktes en rad olika 

variabler som kan tänkas leda till vinst med intentionen att verka som riktlinjer för tränare och 

professionella tennisspelare både i träning och i förberedelse för Grand Slam-tävlingar. Bland 

annat undersöktes kroppslängd, vikt och ålder på de vinnande spelarna gentemot de 

förlorande spelarna där resultatet inte tydde på några signifikanta skillnader mellan vinnarna 
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och förlorarna. Däremot framkom att chanserna att vinna en Grand Slam-match ökar i 

samband med högre andel första serve procent (60,8% gentemot 58,4%), högre andel 

returnerade första servar (33,5% gentemot 23,4%) samt högre andel serveess (8,9 gentemot 

6,6). (Shang-Min Ma 2013) 

 

I en korrelationsstudie gjord av Bonato et al. (2015) undersöktes sambandet mellan 

tennisspelares antropometri och deras servehastighet. Åtta manliga elittennisspelare deltog i 

studien där man bland annat mätte deras vikt, kroppslängd och BMI för att sedan jämföra det 

med den maximala servehastigheten. Likt Cross och Pollards (2009) resultat, som nämnts 

ovan, resulterade även denna studie i ett positivt samband mellan kroppslängd och 

servehastighet (r=0,78; p=0,02). Även Vaverka och Cernosek (2013) kom fram till liknande 

resultat när de undersökte sambandet mellan kroppslängd och förstaserve, andraserve samt 

maximal servehastighet, även fast detta samband inte var lika starkt som de andra nämnda. 

Data samlades då in från världens bästa tennisspelare som deltog i alla fyra Grand Slam-

turneringar under 2008 och resultatet tydde likaså på signifikanta korrelationer mellan 

kroppslängd och servehastighet (r=0,48 - 0,64). Vidare har det i en studie gjord av Wong et 

al. (2014) undersökts huruvida det finns ett samband mellan BMI och servehastighet. Även 

om studien gjordes på en relativt liten grupp elittennisspelare med endast 12 försökspersoner, 

framkom det ett signifikant samband mellan BMI och servehastighet (r=0,577, p<0,05). 

Huruvida detta kan generaliseras till en större population tennisspelare förblir oklart men 

författarna menar på att detta fynd kanske kan vara en indikation på att större muskelmassa 

även innebär snabbare servehastighet (Wong et al. 2014). Dessa studier visar på att olika 

antropometriska mått kan ha effekt på serve, retur eller utfallet av en match. Det är därav 

intressant att fördjupa sig i antropometriska mått och hur de har förändrats över tid.  

 

Gällande tennisspelares fokus kring vilka fysiska delkapaciteter som de främst eftersträvar att 

utveckla togs det i introduktionen upp att tennisspelare idag ofta strävar efter att utveckla sin 

explosiva styrka och förmågan att generera kraft (Cardoso-Marques 2005; Kovacs, Roetert & 

Ellenbecker 2016). Blickar man tillbaka i tiden tyder studier på att det såg annorlunda ut. 

Många träningsprogram fokuserade ofta på ett allmänt upplägg där alla fysiska delkapaciteter 

skulle tränas lika mycket (Groppel & Roetert 1992; Kibler, McQueen & Uhl 1988). Enligt 

Kovacs, Roetert och Ellenbecker (2016) var det väldigt ovanligt att elittennisspelare under 80-

talet och ännu tidigare ägnade lika stor tid på fysträning som tennisspelare gör idag. De menar 
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även att många elittennisspelare under den tiden inte hade en fystränare som i princip alla 

elittennisspelare har idag.  

 

Flera studier har undersökt vid vilken ålder olika idrottare uppnår sin peak i idrottsprestation. 

I en studie gjord av Schulz och Curnow (1988) analyserades data från flera olika idrotter 

under en 20-årsperiod där resultatet tydde på att idrotter som kräver styrka, hastighet, explosiv 

styrka, snabb reaktion och kroppskoordinering tenderar att uppleva en peak i idrottsprestation 

kring åldrarna 20–23. Simning, sprint och tennis tillhörde denna kategori. Schulz och Curnow 

(1988) menade på att en förklaring till att dessa idrottare uppnår sin peak i så pass tidig ålder 

har att göra med den minskning av andel typ 2 muskelfibrer som kommer med åldrande, 

vilket har en negativ effekt på muskelstyrka och hastigheten av muskelkontraktioner. I nyare 

studier inom flera olika idrotter såsom baseboll, cykling, löpning, tennis och triathlon har 

samtliga forskare observerat en signifikant ökning av elitidrottarnas ålder mellan början och 

slutet av 2000-talets första årtionde (Fair, 2008; Shoak et al., 2013; Kovalchik, 2014; 

Knechtle etal., 2012). Inom tennis har snittåldern för manliga elittennisspelare ökat med 0,34 

år per kalenderår sedan 2008 och nått en peak på 27,9 år under 2012 (Kovalchik 2014). 

 

Som tidigare nämnts finns det för närvarande relativt lite data som publicerats relaterat till 

förändring av antropometriska data hos elittennisspelare över tid. Inom befolkningen generellt 

men även i en rad olika idrotter har forskning tytt på att ålder, kroppslängd, vikt och BMI har 

ökat och i flera fall även fortsätter att öka. Med detta som bakgrund samt tennisens utveckling 

gällande bolldueller, hastighet samt sättet som tennisspelare tränar på idag, ämnar studien 

undersöka om de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i världen ser annorlunda ut idag 

än vad de gjorde för 30 år sedan. Avsikten med studien är att kartlägga hur tennisspelares 

antropometriska data har förändrats över tid. Det är både av vikt och intresse att genomföra 

denna studie för att få en uppfattning över hur tennisspelare har förändrats, med syftet att 

utveckla träningen inom tennis.  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka manliga elittennisspelares antropometri under de senaste 

30 åren.  

 

Frågeställningar: 
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• Vad är den genomsnittliga åldern för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i 

världen och har åldern förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är den genomsnittliga vikten för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i 

världen och har vikten förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är den genomsnittliga kroppslängden för de hundra bäst rankade manliga 

tennisspelare i världen och har kroppslängden förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är det genomsnittliga BMI-värdet för de hundra bäst rankade manliga 

tennisspelare i världen och har BMI-värdet förändrats över de senaste 30 åren? 

 

Hypotesen för denna studie är att det har skett en förändring beträffande tennisspelares 

antropometri över de senaste tre decennierna. Samtliga områden som ska undersökas (ålder, 

vikt, kroppslängd och BMI) tros ha ökat. Detta är främst på grund av tidigare forskning som 

påvisat att bollduellerna har förkortats, att tennisspelare inte sällan fokuserar på powerträning 

och till sist på grund av den generella ökningen av kroppslängd, vikt och BMI hos den 

allmänna befolkningen men även inom andra idrottsgrenar än tennis. 

 

4 Metod 

För att samla empiriskt material och för att besvara studiens frågeställningar har den 

kvantitativa ansatsen legat till grund för denna studie. Den kvantitativa ansatsen är lämplig att 

använda när studiens syfte bygger på att samla in och analysera siffermässiga data 

(Denscombe 2009). Till denna undersökning har data samlats in från Association of Tennis 

Professionals (ATP) öppna tillgång till information (www.atpworldtour.com). ATP är en 

organisation för internationella manliga elittennisspelare där de exempelvis samlar 

information om spelarna, resultat samt statistik etc. från olika ATP-turneringar (Association 

of Tennis professional). Till studien har bland annat data såsom vikt och kroppslängd 

undersökts vilka är självrapporterade av tennisspelarna. Inom varje undersökta år 

sammanställdes de antropometriska data (ålder, vikt, kroppslängd och BMI) för samtliga 

hundra bäst rankade manliga tennisspelare, där deras medelvärde först räknades ut för att 

sedan analyseras i statistikprogrammet SPSS. 

 

http://www.atpworldtour.com/
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4.1 Urval 

I denna studie har manliga elittennisspelares antropometri undersökts och därför har ett 

urvalskriterium varit att endast bearbeta data från den absoluta världseliten inom manlig 

tennis. Det urval som därför legat till grund för denna studie är de hundra bäst rankade 

manliga tennisspelare i världen mellan åren 1986–2016. Data har hämtats från var tredje år 

inom denna tidsperiod, det vill säga de år som har undersökts är: 1986, 1989, 1992, 1995, 

1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016. Totalt har data för 1100 tennisspelare inhämtats. 

Anledningen till att undersöka var tredje år och inte vartenda år mellan 1986–2006 är att det 

inte sker några stora förändringar inom den undersökta gruppen på endast ett år. 

Informationen har som tidigare nämnts hämtats från ATP och de antropometriska data som 

har tagits i beaktning för denna studie är ålder, vikt, kroppslängd och BMI. BMI beräknades 

genom kroppsvikt (kg) dividerat med kroppslängden (m) i kvadrat. Data har registrerats från 

den allra sista rankinguppdateringen av ett kalenderår, inom de undersökta åren, då denna 

ranking anses som den slutliga rankingen för ett år. 

 

4.2 Validitet och Reliabilitet 

Till denna studie har data inhämtats från ATP dit spelarnas antropometriska data såsom vikt 

och kroppslängd är självrapporterade. Vidare är det okänt huruvida denna information 

uppdateras eller om denna data endast rapporterats vid ett tillfälle som sedan alltid används. 

För att data ska vara reliabelt måste det inneha hög reproducerbarhet (Patel & Davidson 

2012). Då de antropometriska data inte har insamlats på fältet förblir det okänt huruvida 

reliabla dessa data är. 

 

Vad gäller validiteten avser det att mätinstrumentet verkligen mäter det som avses att mätas 

(Denscombe 2009). I och med att denna studie har för avsikt att undersöka de 

antropometriska data hos tennisspelare gällande ålder, kroppslängd, vikt och BMI, vilket är 

den data som har inhämtats från ATP: s hemsida, så är data valid. Däremot, då data inte har 

samlats in på fältet är det likt reliabiliteten även här okänt huruvida mätinstrumenten som har 

använts är valida. En annan begränsning är att resultaten av denna studie endast går att 

tillämpa på manliga spelare, så dess generalisering till andra grupper, såsom kvinnliga 

spelare, bör testas. 
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4.3 Statistisk analys 

För att analysera insamlade data har analysprogrammet SPSS använts. Som statistisk metod 

har en enkel linjär regressionsanalys valts att användas då det finns en hypotes om att ett 

samband mellan de olika variablerna skulle föreligga, och därför anses analysen lämplig för 

att eventuellt bekräfta hypotesen samt få mer evidens. Vid en enkel linjär regression utgår 

man från att en rät linje kan anpassas till data där y (vertikal) är den beroende (den som 

påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoende (den som påverkar) variabeln. 

Regressionslinjen i koordinatsystemet ska beskriva sambandet mellan y och x på bästa 

möjliga sätt. När analysen var klar gavs ett r-värde som är ett mått på hur starkt sambandet är. 

r-värdet ger en siffra mellan -1 som är ett negativt perfekt samband och +1 som är ett positivt 

perfekt samband (O ́Donoghue 2012). Värdets betydelse kan variera enligt olika författare, 

men enligt Fallowfield (2005) klassificeras värden över 0,7 som starka samband, 0,45–0,7 

som moderata samband, 0,2–0,45 som svaga samband och 0–0,2 som inget samband i både 

positiv och negativ riktning. Genom att ta korrelationskoefficienten i kvadrat (r2) får man ett 

tal som kallas determinationskoefficient/förklaringsgrad. Detta tal beskriver hur stor andel av 

variationen i den beroende variabeln y som kan förklaras av den oberoende variabeln x. 

Determinationskoefficienten är ett mått på hur väl regressionsmodellen beskriver de 

observerade data. Höga värden innebär att användbarheten av den linjära regressionen är god 

medan ett lågt värde kan indikera att den slumpmässiga variationen har en stor inverkan 

(Newell, Aitchison & Grant 2010). Den framtagna regressionslinjen kan ses som en hypotes 

som endast kan besvaras genom en hypotesprövning. Signifikansnivån för denna studie är satt 

till 5% (p=0,05), en nivå som oftast används inom statistiska analyser (Newell, Aitchison & 

Grant 2010). 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet bör fyra etiska aspekter tas i beaktande vid forskning. De fyra 

huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Eftersom att all data som har använts i denna studie 

är offentlig har ingen information kring studien getts till undersökningsdeltagarna. När data 

har rapporterats till ATP tas det för givet att de har gett sitt samtycke till att information om 

deras antropometriska data är offentliga och kan användas av allmänheten. Vidare har 

resultatet av studien presenterats på gruppnivå och därför har all data behandlats konfidentiellt 

så att resultat inte ska kunna kopplas till enskilda individer.  



 9 

5 Resultat 

En sammanställning av tennisspelarnas data avseende deras medelvärde och 

standardavvikelse redovisas nedan (se Tabell 1). Det som går att utläsa i tabellen nedan är att 

resultatet visar svaga till kraftiga ökningar inom samtliga undersökta områden (ålder, vikt, 

kroppslängd och BMI). 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare 

gällande ålder, vikt, kroppslängd och BMI under en treårsintervall mellan åren 1986–2016. 

 

År Ålder Vikt (kg) Kroppslängd (cm) BMI 

1986 23,6±3,4  76,4±6,0 183,4±6,5 22,7±1,0 

1989 24,2±3,4 77,1±6,2 184,2±6,8 22,7±1,1 

1992 24,2±3,3 77,6±6,2 184,3±6,3 22,8±1,3 

1995 24,6±3,0 79,2±6,7 185,6±5,9 23,0±1,5 

1998 25,0±3,3 79,7±6,8 185,0±6,2 23,3±1,3 

2001 24,9±3,5 79,1±6,7 184,0±6,1 23,3±1,2 

2004 25,3±3,4 80,2±6,9 185,2±6,7 23,4±1,2 

2007 25,6±3,7 80,3±7,2 185,2±6,8 23,4±1,4 

2010 26,3±3,1 79,8±7,5 185,4±7,2 23,2±1,4 

2013 27,6±3,3 80,9±8,1 187,2±7,4 23,0±1,3 

2016 28,1±4,2 80,4±7,9 186,8±7,5 23,0±1,3 

 

 

I tabellen nedan (se Tabell 2) har en summerad resultatanalys gjorts som behandlar sambandet 

av samtliga de undersökta områdena och år. I denna undersökning visar ålder den starkaste 

determinationskoefficienten i förhållande till år (r2=0,902, p=0,000). Även vikt och 

kroppslängd visar en statistiskt signifikant ökning i förhållande till år. BMI visar inget 

statistiskt signifikant samband med år. Antalet undersökta år (n=) redovisas vid respektive 

figur. 
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Tabell 2. Sammanställd resultatanalys av samtliga undersökta områden.  

   
År 

Ålder 
Determinationskoefficient (r2=) 0,902 

Signifikans (p=) 0,000 

Vikt 
Determinationskoefficient (r2=) 0,822 

Signifikans (p=) 0,000 

Kroppslängd 
Determinationskoefficient (r2=) 0,694 

Signifikans (p=) 0,001 

BMI 
Determinationskoefficient (r2=) 0,335 

Signifikans (p=) 0,062 

 

5.1 Ålder, vikt, kroppslängd och BMI 

Nedan presenteras samband avseende ålder, vikt, kroppslängd och BMI i förhållande till år. 

Resultatet redovisas nedan i diagram enligt determinationskoefficient.  

 

Figur 1. Scatter-plot med linjär regressionslinje och konfidensintervaller av förhållandet 

mellan ålder och år. (n=11, r2=0,902, p=0,000). 
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Figur 2. Scatter-plot med linjär regressionslinje och konfidensintervaller av förhållandet 

mellan vikt (kg) och år. (n=11, r2=0,822, p=0,000). 

 

 
Figur 3. Scatter-plot med linjär regressionslinje och konfidens intervaller av förhållandet 

mellan kroppslängd (cm) och år. (n=11, r2=0,694, p=0,001). 
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Figur 4. Scatter-plot med linjär regressionslinje och konfidensintervaller av förhållandet 

mellan BMI och år. (n=11, r2=0,335, p=0,062). 

 

6 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur manliga elittennisspelares antropometri har förändrats 

under de senaste 30 åren. Detta gjordes genom att samla in data från ATP:s hemsida där 

information om den yttersta eliten inom manlig tennis erhålls. Resultaten visar att åldern har 

ökat från 23,6 till 28,1 år, vikten har ökat från 76,4 till 80,4kg, kroppslängden har ökat från 

183,4 till 186,8cm och BMI har ökat från 22,7 till 23,0 mellan åren 1986 och 2016. Resultaten 

visade statistiska signifikanta förändringar mellan samtliga undersökta områden (r2= 0,694–

0,902, p= 0,000–0,001), förutom BMI som inte visade någon statistisk signifikant förändring 

över studiens undersökta år.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att medelåldern på de hundra bäst rankade manliga tennisspelare har 

förändrats markant mellan åren 1986–2016 (från 23,6 till 28,1 år), (se Tabell 1). Resultaten 

kring ålder är i linje med Kovalchiks (2014) resultat som tydde på att medelåldern för manliga 

elittennisspelare ökat med 0,34 år per år sedan 2008 fram till 2012. Resultatet är även i linje 

med andra idrotter såsom baseboll, cykling, löpning och triathlon där det framkommit 

signifikanta ökningar av idrottarnas ålder mellan början och slutet av 2000-talets första 
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årtionde (Fair, 2008; Shoak et al., 2013; Knechtle, et al., 2012). Vad som orsakat denna 

ökning av ålder och som i flera idrotter även fortsätter att öka, är inte helt uppenbart eller lätt 

att förklara. Ett argument som talar för denna trend nämner Kovacs, Roetert och Ellenbecker 

(2016) då de diskuterar huruvida tennisspelare på 80- och 90-talet ägnade lika mycket tid till 

fysisk träning som tennisspelare gör idag. Tennis och fysträningen är i ständig utveckling 

vilket möjliggör för tennisspelare att hålla sig kvar inom eliten lite längre än tidigare. Vidare 

tycks dagens bästa manliga tennisspelare ta längre uppehåll vid perioder av sämre resultat 

eller skador för att återhämta och träna upp sig, men även för att komma tillbaka mer 

motiverade än innan. Detta är en strategi som verkar tillåta dem att konkurrera inom 

världseliten lite längre. Eftersom att denna studie visar att det har skett en förändring av 

manliga elittennisspelares medelålder bör dagens tennisspelare som strävar efter att nå den 

yttersta eliten (topp 100) utforma en långsiktig plan på hur de ska nå sina mål, då allt färre 

tonåringar och spelare kring 20-årsåldern tycks ta sig in bland de hundra bäst rankade manliga 

tennisspelare i världen. 

 

Resultaten gällande de undersökta tennisspelarnas vikt visar på en ökning (76,4 till 80,4kg) 

mellan åren 1986–2016 (se Tabell 1). Resultatet var inte helt olikt Holder och Watts (2009) 

resultat där de fann att fotbollsspelare i Premier League blivit 1,3kg tyngre per årtionde under 

fyra decennier. Ökningen av vikt för manliga elittennisspelare kan tänkas förklaras av det 

ökade fokus på att utveckla explosiv styrka (Cardoso-Marques 2005; Kovacs, Roetert & 

Ellenbecker 2016), även om det mer sannolikt har ökat på grund av den ökade genomsnittliga 

kroppslängden bland manliga elittennisspelare (se Tabell 1). Trots att ökningen av vikt i 

denna studie var signifikant med en hög determinationskoefficient var hypotesen på förhand 

att det skulle ha fortsatt öka även efter år 2004, vilket det inte gjorde (se Tabell 1). Detta 

förkastar hypotesen om att en signifikant ökning av BMI ska ha skett (se Figur 4), vilket 

diskuteras nedan. Eftersom vikten knappt ökat eller minskat sedan 2004 innebär det 

möjligtvis att tennisspelare nått en optimal vikt. 

 

Resultatet beträffande kroppslängden för manliga elittennisspelare visar även det en 

signifikant ökning (183,4 till 186,8cm) mellan åren 1986–2016. Eftersom tidigare forskning 

visat på att servehastigheten ökar i takt med ökning av kroppslängden (Bonato et al. 2015; 

Vaverka & Cernosek 2013), samtidigt som en studie av Cross och Pollard (2009) visat på att 

servehastigheterna bland ATP-spelare ökat avsevärt, går det att dra paralleller mellan tidigare 

forskning och resultatet för denna studie. Resultatet gällande kroppslängd bekräftar vikten av 
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serve och retur inom dagens tennis (Kovacs 2006). Tränare och adepter bör således överväga 

serve och returträning för att optimera prestationsförmågan. 

 

BMI visar ingen signifikant förändring under de undersökta åren. Resultatet är ändå inte helt 

olikt det Gale-Watts och Nevill (2016) kom fram till i sin studie avseende BMI bland manliga 

elittennisspelare där det, till skillnad från denna studie, framkom en signifikant ökning av 

BMI-värde, 22,5 till 23,3 mellan åren 1982–2011. Att tennisspelare ska ha gått från att ha 

varit uthållighets- till power-idrottare som Gale-Watts och Nevill (2016) relativt grovt drar 

slutsatser om, kan utifrån resultatet för denna studie inte bekräftas. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Urvalsprocessen påbörjades efter bestämmande att endast använda manliga elittennisspelare 

för att besvara studiens frågeställning. Eftersom ATP tillhandahåller information kring de 

områden som denna studie ämnade undersöka passade det väl att använda denna data för 

studiens ändamål. Likt Kovalchiks (2014) studie, där de undersökte vid vilken ålder manliga 

elittennisspelare når sin peak i prestation, valde även denna studie att analysera de hundra bäst 

rankade manliga tennisspelare vid varje undersökta år.  

 

Under datainsamlingen noterades det att tennisspelare, som varit med under två eller fler 

undersökningsår, hade exakt samma vikt och kroppslängd oavsett tidpunkt. Det råder därmed 

oklarhet kring hur ofta data uppdateras och det går därför inte att se någon individuell 

förändring av deras antropometri genom åren. Förändringen av medelvärdet gällande vikt, 

kroppslängd och BMI förekom på grund av skiftet av nya spelare bland topp hundra rankade 

tennisspelare från ett undersökningsår till ett annat. Därför gjordes valet att endast analysera 

var tredje år inom det undersökta tidsspannet, då två år efter varandra inte gav några större 

skillnader i resultat. Denna begränsning innebär att resultaten av studien kan vara en aning 

skeva åt endera håll och måste därför tolkas med försiktighet.  

 

6.3 Sammanfattning och framtida forskning 

Resultatet av studien tyder på att vägen till den yttersta världseliten inom tennis blivit tuffare 

då medelåldern bland de hundra bäst manliga tennisspelare markant ökat under de senaste 30 

åren. Det skulle därför vara intressant att i vidare forskning undersöka hur tennistränare eller 

spelare planerar och tränar i strävan efter att nå världseliten. 
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Resultatet beträffande vikt tyder på att tennisspelare tycks ha nått en optimal vikt som ligger 

omkring 80kg. Den genomsnittliga kroppslängden bland de undersökta tennisspelarna har 

ökat signifikant vilket enligt andra författare understryker vikten av serve och retur inom 

dagens tennis (Cross & Pollard 2009; Kovacs 2006). Ökningen av vikt och kroppslängd bland 

de undersökta tennisspelarna inom denna studie måste dock som tidigare nämnts behandlas 

med försiktighet då det förblir okänt huruvida reliabla data är för studien. 

 

Huruvida det har skett en förändring beträffande tennisspelares BMI finns det fortfarande inga 

säkra slutsatser om. Då denna studie inte lyckades med att identifiera individuella 

förändringar gällande vikt, kroppslängd och BMI på grund av bristfälliga insamlingsdata, 

skulle det vara av vikt att istället för att hämta data från allmänna databaser, undersöka 

tennisspelares antropometri i fält vilket är något som skulle kunna göras vid eventuella 

framtida undersökningar.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med studien är att undersöka manliga elittennisspelares antropometri under de senaste 

30 åren.  

 

• Vad är den genomsnittliga åldern för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i 

världen och har åldern förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är den genomsnittliga vikten för de hundra bäst rankade manliga tennisspelare i 

världen och har vikten förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är den genomsnittliga kroppslängden för de hundra bäst rankade manliga 

tennisspelare i världen och har kroppslängden förändrats över de senaste 30 åren? 

• Vad är det genomsnittliga BMI-värdet för de hundra bäst rankade manliga 

tennisspelare i världen och har BMI-värdet förändrats över de senaste 30 åren? 

 

Vilka sökord har du använt? 
tennis, body mass index, anthropometry, body composition, human growth, secular trend, 

grand slam tournaments, periodization, power, tennis serve, serve speed, grand slam mens 

singles, tennis conditioning, human physical growth, human race, body size, body shape, 

reciprocal ponderal index, physical characteristics, morphological evolution, athletes, aging, 

aging trends, peak performance, body mass index 

 

Var har du sökt? 
Google scholar, PubMed, Sport Discus, Discovery, GIH:s bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: “human physical growth” and “human race” and “body size” 

Sport Discus: “grand slam tennis” 

Sport Discus: “tennis serve” and “serve speed” 

PubMed: “human growth” and “secular trend” 

PubMed: “anthropometric” and “serve velocity” 

PubMed: “morphological evolution” and “athletes” 

Sport Discus: “tennis” and “periodization” and “power” 

Sport Discus: “grand slam mens singles” 

Sport Discus: “body shape” and reciprocal “ponderal index” 

Sport Discus: “aging” and “tennis” 

Sport Discus: “tennis and “body mass index” 

GIH:s bibliotekskatalog: “tennis conditioning” 
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