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Abstrakt 

Syftet med studien var att kartlägga och analysera hur en tennistränares vardag i 

Sverige ser ut. Utifrån denna vardag syftade studien vidare till att undersöka vilka 

förutsättningar och villkor som råder för tennistränarna och hur dessa påverkar 

utförandet av det dagliga arbetet. Studien genomfördes som en utforskande 

hermeneutisk studie med triangulering som forskningsdesign, omfattande en 

enkätundersökning, tidsstudie och semi-strukturerade intervjuer. Det övergripande 

urvalet för studien omfattade ett klusterurval på 50 tennistränare, inom vilket deltagare 

för tidsstudien och intervjuerna valdes ut genom ett målinriktat och strategiskt 

bekvämlighetsurval på 11 respektive 3 tränare. Studiens resultat analyserades med hjälp 

av teorier om akademisering, professionalisering, kommersialisering och kunskap och 

kompetens inom idrotten.  

 

I studien framkommer att en tennistränares arbete är komplext, omfattande och ställer 

krav på tränare att ha kunskap och kompetens inom såväl idrottsspecifika och 

professionsrelaterade som generella och mer management-liknande områden. 

Kommersialisering och professionalisering som betingade faktorer påverkar i 

kombination med en utökad akademisering tennistränarnas dagliga arbete och kan i 

framtiden komma att förändra den nuvarande karaktären av uppdraget mot ett 

professionaliserat och erkänt ”tennistränaryrke” i Sverige. Detta anser deltagarna i 

denna studie som något viktigt i den fortsatta professionsutvecklingen inom svensk 

tennis. 

 

Nyckelord: tennistränare, förutsättningar, akademisering, kunskap, kompetens, 

professionalisering, kommersialisering. 
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1 Introduktion 

Inom de flesta yrkesområden i vårt samhälle kräver en anställning olika former av relevant 

och för arbetet kvalificerande utbildning. Arbetsgivare har också många gånger 

kompetenskrav för de som ska genomföra arbetet och värderar såväl utbildningsnivå, 

erfarenheter och övriga färdigheter för att bedöma lämpligheten för personer att utföra ett 

visst jobb. I vissa fall inom arbetslivet, till exempel inom kommun och landsting, finns av 

olika anledningar även nationella riktlinjer för specifika jobb. Inom kompetensområdet för 

svensk idrott, främst inom ledar- och tränaruppdrag, finns dock en stor variation av liknande 

typer av kompetenskrav.  

 

Svensk idrott i sin helhet bygger historiskt sett på en folkrörelsetradition, där arbete inom 

idrotten som ledare eller tränare länge och till stor del både varit och ansetts som ett ideellt 

uppdrag (Peterson, 2003). Peterson (2003) menar och Riksidrottsförbundet (u.å.) visar dock 

på att idrotten i Sverige i allt större utsträckning påverkas av faktorer som kommersialisering 

och professionalisering, där ekonomiska tillslag och en kapitalisering leder och också redan 

har lett till en gradvis övergång från amatöristiska och folkrörelsebaserade verksamheter till 

lönearbetes- och marknadsbaserade verksamheter, med hel- eller deltidsavlönade och 

anställda tränare. Professionaliseringen och kommersialiseringen inom idrotten som Peterson 

(2003) menar är två processer som betingar varandra tar också sitt ursprung i hur ekonomiska 

resurser och således formella utbildningsverksamheter trätt in i idrottens värld. Peterson 

(2003) menar att professionaliseringen av idrottens ledarskap varit en förutsättning för den 

kommersialisering som bland idrottsliga verksamheter i Sverige kan ses.  

 

Denna studie och dess resultat kommer övergripande att belysa faktorer relaterade till 

kommersialisering och professionalisering som teoretiska begrepp, kopplade till ledarskap 

och kompetens, inom en specifik idrott, tennis. Tennis, som enligt Peterson (2003) också kan 

ses som just kommersialiserad. En kommersialisering som speciellt kan ses på hög idrottslig 

nivå och bland större aktörer, men även bland föreningar och olika privata initiativ. 

Argumentation för att det kan finnas stora skillnader sett till enskilda föreningar, aktörer och 

förutsättningar kan anses berättigad, men kvarstår gör också möjligheten att argumentera för 

hur en stor del av de ledar- och tränaruppdrag som genomförs inom barn- och 

ungdomsverksamheter i svenska tennisklubbar är avlönade tim-, deltids- eller heltidstjänster. 

På högre och elitnivåer, eller inom privata aktörer som akademier, utvidgas detta perspektiv 
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där pengar, utöver bland annat medlems- och träningsavgifter, till stor del också kommer in 

från sponsorer och investerare som kan finansiera verksamheterna. En finansiering som också 

öppnar upp och skapar nya möjligheter för tränare och ledare.  

 

En fortsatt och mer utbredd kommersialisering och professionalisering inom idrottsrörelsen 

och av tränaryrket lyfter frågan om hur och i vilken utsträckning det ska vara möjligt att ställa 

krav på kompetens och utbildning hos tränare. Krav skulle då kunna komma från 

arbetsgivare, bidragsgivare, sponsorer, föräldrar och aktiva för att få en garanti för de 

ekonomiska satsningar och insatser som de gjort. Som ett exempel ställs det i några 

europeiska länder krav på idrottstränare att ha genomfört minst en treårig pedagogisk 

utbildning eller liknande för att ens kvalificera sig till att få arbeta med barn och ungdomar 

inom idrotten. Det kan anses viktigt att lyfta diskussion om vi i Sverige vill ha något 

liknande. En fråga som kan ställas är om och hur det i Sverige, mer specifikt inom svensk 

tennis, skulle tas emot att utveckla tennistränaruppdraget till ett professionellt och erkänt 

yrke. Därför finns ett behov av att undersöka och kartlägga hur tennistränare själva ser på 

utbildning, kompetens, status och legitimitet inom tennistränaruppdraget, men också hur de 

ser på sin vardag som tennistränare. Mer bestämt utifrån vad det faktiskt är för arbete och 

arbetsuppgifter som tennistränare i sina uppdrag genomför och vad dessa i sin tur också 

ställer för krav på kunskap och kompetens hos tränarna som genomför dem.  

 

1.1 Problemformulering 

Det saknas inom svensk tennis en dokumenterad och samlad kunskap om vilka 

förutsättningar och villkor som råder utifrån tennistränares möjlighet att bedriva 

tennistränarjobbet, genomföra de arbetsuppgifter som ingår samt verka för svensk tennis 

utveckling. Avsaknaden av konkret kunskap om hur tennistränares vardag ser ut, kan också 

orsaka otydlighet för vad uppdraget i sin tur ställer för krav på kunskap och kompetens hos 

de som utför det. En ökad kunskap om tennistränares vardag och vad som bedöms vara 

viktigt, skulle också ge möjligheten att relatera detta till framtida kompetens- och 

utbildningsinsatser. Sådan kunskap skulle för Svenska tennisförbundets ambitioner om 

utvecklingsarbete vara av stor betydelse. Den kunskapen skulle ge förbundet bättre möjlighet 

att leda utvecklingsinsatser av och för tränare som är aktiva inom svensk tennis verksamheter 

och på sikt också att utveckla en nationell strategi för att organisera tränararbetet på ett 

jämlikt vis. 
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Svenska tennisförbundet har uttryck att de genom forskning vill kartlägga och undersöka hur 

tennistränares arbete i klubbar och regioner runt om i Sverige ser ut1. Ett första steg mot detta 

arbete har varit att i samarbete med Linnéuniversitetet påbörja ett forsknings- och 

utvecklingsarbete (FoU). Inför detta FoU-arbete uppkom en förfrågan om en förstudie. 

Förstudien skulle syfta till att samla in empiriskt material och ”provköra” det metodologiska 

tillvägagångssätt som för en framtida, större och mer omfattande studie om tennistränares 

vardag för hela svensk tennis planerades. Undertecknad har utifrån denna bakgrund fått 

uppdraget att genomföra en mindre pilotstudie om tennistränares vardag, förutsättningar och 

villkor. En pilotstudie som sedan också syftar till att bli en pusselbit i det framtida och mer 

omfattande FoU-arbete som planeras. 

 

  

                                                        
1 Niklas Fjeldstad, avdelningsansvarig för Sport och Utveckling, Svenska Tennisförbundet, telefonsamtal den 13 

februari 2017 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur en tennistränares vardag ser ut. Vidare syftar 

studien till att utifrån tennistränares vardag undersöka de förutsättningar och villkor som 

råder för deras möjlighet och begränsningar att utföra det dagliga arbetet. Studien utgår från 

följande frågeställningar:  

 

(1) Vilka typer av arbetsuppgifter genomför en tennistränare i sin vardag, hur ser 

tidfördelningen av dessa ut, samt vad ställer de för krav på kunskap och kompetens 

hos de tränare som genomför dem? 

(2) Vilken övergripande kompetens finns hos de aktiva tränarna och hur anses diverse 

relaterad utbildning påverka eller ligga till grund för det arbete som genomförs? 

(3) Vilka kunskaper och kompetens anses hos tränarna som viktiga, efterfrågade eller bör 

ställas krav på inom det arbete som genomförs? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en bakgrund för studien. Bakgrunden omfattar i stora drag idrottens 

uppdrag och ansvar för fostran och utveckling hos aktiva deltagare, ledarskapets betydelse 

samt en koppling till svensk tennis. 

 

3.1 Idrottens ansvar för fostran och utveckling 

Idrottens popularitet i Sverige är svår att argumentera emot. Sett till antalet personer som är 

medlemmar i någon form av organisation i samhället är det endast fackliga organisationer 

som överskrider idrottsverksamheternas medlemsantal. Hos barn och ungdomar i åldrarna 12-

18 år uppskattas också att fler än 60 procent idrottar i en klubb eller förening minst en gång i 

veckan (Riksidrottsförbundet, 2016). De idrottsliga verksamheter som dessa medlemmar är 

aktiva inom kan primärt karaktäriseras utifrån två perspektiv, en samhällsnyttig idrott och en 

tävlingsinriktad idrott. Den samhällsnyttiga idrotten kan sägas utgå ifrån folkrörelseideologin 

för idrotten, där ett hälsoperspektiv är framlyft. Ett perspektiv som ser idrotten som en 

hälsofostrare och fysisk aktivitet, oavsett nivå eller omfattning, som samhällsnyttig och bra 

för befolkningen. Den tävlingsinriktade idrotten är precis som den låter mer specifikt inriktad 

mot prestations- och tävlingsidrott.  

 

Peterson menar i Idrottsstödsutredningen (2008) att det finns två typer av fostran inom 

idrotten, föreningsfostran och tävlingsfostran. Inriktningarna påverkar idrottens karaktär och 

hur den utövas, således också det ledarskap som utövas. Inom föreningsfostran, alltså mer 

rekreationsinriktad idrott inställd mot allmänna värderingsgrunder och hälsosam fysisk 

aktivitet, kan krav hos ledare ställas på ett helt annat vis än vad ren tävlingsfostran, 

omfattande ”satsande elitidrott” och utvecklingsmiljöer för prestation, gör. Forskning visar 

dock att oavsett vilken typ av fostran det gäller så är ledares inställningar, attityder, kunskap 

och kompetens alla avgörande faktorer för att utövande barn och ungdomar ska trivas, 

utvecklas och uppfatta miljön inom idrotten som positiv (Fahlström, Glemne, & Linnér, 

2016). Oberoende vilken nivå som det också talas om kan dock en relevant argumentation om 

att vikten av kunskap och kompetens hos ledare är hög då det ses till ett allmänt 

fostringsperspektiv. Idrotten är förutom skolan den arena vilken ses som en av samhällets 

största möjlighet att påverka fostran hos barn och ungdomar i Sverige (RF, 2009, 

Idrottsstödsutredningen, 2008), men i skolans verksamheter ställs konkreta krav hos lärare på 
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genomförd relevant lärarutbildning för att få bedriva undervisning. Inom idrotten kan 

generellt sett vem som helst utnämna sig som tränare eller ledare.  

 

3.1.1 Ledares kompetens och betydelse 

Tränares och ledares kompetens kan ses ha stor betydelse i perspektivet om fostran inom 

idrotten. Ska till exempel föräldrar som engagerar sina barn inom idrottens verksamheter 

kunna vara säkra på att ledare har rätt kunskap och kompetens och att deras barn får den typ 

av träning som är korrekt utifrån deras förutsättningar och villkor? Ska föräldrar också kunna 

veta att de tränare och ledare som utformar träningen har relevant kunskap och kompetens för 

att genomföra den på ett sätt som inte utsätter barnen och ungdomarna för risker eller skador? 

Detta är att lyfta tillbaka diskussionen lite längre än vad som i denna studie konkret är 

relevant, men kan ändå nudda vid frågan om hur vi ser på ledarskap inom idrotten. Genom att 

titta på skillnader i nivå hos aktiva förtydligas denna diskussion. På lägre och nybörjarnivåer 

där aktiviteten i sig är syftet kan det av förklarliga skäl inte behöva vara relevant med 

specifika kravprofiler hos tränare för att bedriva träningen. På högre nivåer, utefter stigande 

ålder och således också tävlings- och elitinriktning, kan det dock tänkas vara mer relevant att 

kunna ställa krav på specifik kunskap och kompetens hos tränarna.  

 

Inom föreningar skulle arbetsbeskrivning och roller hos tränare och ledare vara avgörande för 

vilken kompetens som ska krävas. Om ledarskapet som bland annat Washington och Reade 

(2013) argumenterar för är mer komplext, övergripande och omfattande än tidigare och 

behandlingen av arbetsuppgifter, som skiljer sig från det rent idrottsliga, utgör en större del 

av tränares arbeten utvidgas också synen på vilken kompetens som därefter blir relevant.     

 

Det är svårt att hitta underlag för att ledares eller tränares påverkan på barn och ungdomar 

inom idrotten inte skulle vara av någon betydelse. Fahlström, Glemne och Linné (2016) visar 

i sin studie att coacher och ledares roller har en stor betydelse för en idrottslig utveckling hos 

aktiva utövare. Tränares kompetens, både idrottsliga och pedagogiska, och arbetssätt ses 

påverka såväl kultur, organisation, hur resurser används och rent allmänt om hur träning och 

verksamhet bedrivs. Fahlström med flera (2015) visar också på att landslagsutövare lyfter 

fram tränaren som en av de viktigaste faktorerna för att de har lyckats och menar att tränarens 

roll utifrån inflytande, stöttning och bemötande vid olika tillfällen under karriären är extra 

viktig för de aktiva.  
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3.2 Tennis i Sverige   

Tennis som idrott är, sett till antalet medlemmar, inte den största idrotten i Sverige. Att 

tennisen dock är mycket populär går speciellt att se hos yngre utövare inom idrotten. I 

Riksidrottsförbundets statistiska analys för 2016 finns tennis med i kategorin för högst 

utbetald summa av lokalt aktivitetsstöd, LOK, ett ekonomiskt stöd som betalas ut baserat på 

antal aktiviteter för utövare mellan 7-20 år. I kategorin ligger tennis på fjärde plats i totalt 

antal aktiviteter, men på andra plats efter ridsport om det ses till individuella idrotter separat 

(RF, 2016). 

 

Aktiva medlemmar inom svensk tennis finns utspridda bland de över 400 tennisklubbarna 

runt om landet, som är både olika till storlek och omfattning (SvTF, 2017a). En del klubbar är 

mer ideella än andra och ett antal mer kommersiellt- och affärsinriktade. Det har också börjat 

dyka upp fler privata aktörer inom tennisen i Sverige. Främst gäller detta diverse akademier, 

som exempelvis Good to Great Tennis Academy i Stockholm (Redelius, 2013). Aktörer som 

akademier och övriga privata verksamheter faller inte under Svenska Tennisförbundets 

paraply, men kan kategoriseras inom svensk tennis som helhet.  

 

Svenska Tennisförbundet (SvTF) har till uppgift att handlägga för tennisens angelägenheter 

och verka för dess utveckling i Sverige (SvTF, 2017b). Förbundet tillhandahåller ett 

utbildningsprogram för tennistränare som dels består av kurser arrangerade av regionerna och 

dels av möjligheten till att läsa kurser på högskolenivå. Att båda alternativen erbjuds är enlig 

förbundet ett sätt att både förvalta den kunskap och tradition som finns inom tennisen och 

samtidigt, genom möjligheten att läsa kurser på högskolan, höja kunskapsnivån och ta ett steg 

mot en professionalisering (SvTF, 2016a). Utbildningsmöjligheterna på högskolenivå utgörs 

genom ett samarbete med Linnéuniversitetet och Malmö högskola (Fahlström & Glemne, 

2016). De 4 stegkurser som erbjuds inom förbundet är Tennisens Plattform, TGU1, TGU2 

och TGU3 (det har tidigare funnits en annan struktur på utbildningen och andra stegkurser), 

och omfattar i dagsläget sammanslaget 24 utbildningsdagar (Fahlström & Glemne, 2016). 

Övergripande omfattar stegkurserna diverse utvecklingssteg inom barn och ungdomsträning, 

vuxenmetodik och talangutveckling, där ämnesområden som bland annat pedagogik, allmän 

träningslära, ledarskap, tennismetodik och teknik, biomekanik och 

föreningskunskap/klubbutveckling inkluderats (SvTF, 2016b). Det finns i dagsläget inga 

utbildningskrav på tränare från förbundet sida. Orsaken uttrycks vara folkrörelsetraditionen 
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och att idrottsföreningarna från förbundets sida ses som autonoma. Vad som uttrycks är 

istället att förbundet jobbar med att uppmuntra till utbildning, men inte tvinga (Fahlström & 

Glemne, 2016). Då det inte finns några utbildningskrav eller liknande inom svensk tennis 

finns det inte heller utförligt dokumenterad data på vilka som är tennistränare, hur många de 

är eller under vilka omständigheter de arbetar inom svensk tennis. Som ett resultat av detta 

finns det därför också bristande forskningsunderlag för eller kring tennistränare i Sverige.    

 

Uttryckt i förbundets verksamhetsinriktning för 2014 – 2016 och färdplan 2017 – 2018 är att 

det finns ambitioner för en fortsatt utveckling av de verksamheter och de tränarkårer som 

faller inom svensk tennis (SvTF, 2014; SvTF, u.å.). En del i denna ambition är också att 

fortsätta utveckla förbundets tränarutbildning. Dels för att höja kunskaps- och 

kompetensnivåerna hos tränare och dels för att en utvecklad tränarutbildning ska spegla de 

krav som idag ställs på idrotten i stort, både som folkrörelse och som fostrare, men även 

utifrån tennisens specifika karaktär2.  

 

 

  

                                                        
2 Niklas Fjeldstad, avdelningsansvarig för Sport och Utveckling, Svenska Tennisförbundet, telefonsamtal den 13 

februari 2017 
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4 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras ett teoretiskt ramverk och perspektiv för aktuell studie. Det 

teoretiska perspektiv som beskrivs faller tillbaka på de begrepp som i studien används för att 

sätta undersökningens resultat i relation till de fenomen och faktorer som inom svensk idrott 

visat sig bli allt mer relevanta. Det teoretiska perspektivet som behandlas koncentreras därför 

kring begreppen akademisering, professionalisering, kommersialisering, kunskap och 

kompetens. Kapitlet syftar som helhet och i relation till det efterföljande avsnittet om tidigare 

forskning till att bygga upp och nyansera de begrepp som i relation till dess teorier och 

utifrån studiens resultat också senare i arbetet kommer att diskuteras. 

 

4.1 Akademisering 

Akademiseringen inom idrotten kan enligt Åkesson (2014) definieras som utvecklingen av 

idrott som ett vetenskapligt (akademiskt) kunskapsområde och menas vidare omfatta den 

vetenskapliga kunskapens produktion, förmedling och tillämpning, inom forskning, högre 

utbildning samt på praktikfältet (arbetsmarknaden). Mer ingående innebär detta bland annat 

kopplingen mellan hur en kommersialisering och professionalisering inom idrotten, mer 

specifikt också inom tennisen, leder till en arbetsmarknad för tennistränare som ställer krav 

på relevant kunskap och kompetens. När detta efterfrågas på arbetsmarknaden skapas en 

förväntning att det ska finnas institutioner, förbund eller högskola, som har möjlighet att 

förmedla den vetenskapliga kunskap som genom forskning och på akademisk grund kan 

erbjuda en koppling mellan den akademiska och praktiska världen (Dellgran & Höjer, 2000; 

Åkesson, 2014). Akademiseringen ingår också i studien för att lyfta diskussion om bland 

annat relevant och kvalitativ tränarutbildning inom, för eller relaterat till tennisen och de 

discipliner som är nära relaterade. Vilket vidare också utgår från och relateras till Dellgran & 

Höjers (2000) definiering av akademiseringen som ”expansionen och framflyttningen av den 

vetenskapliga kunskapens positioner” och hur man inom tennisen som idrott och 

tennistränaryrket som profession ska kunna argumentera för vetenskapligt grundade 

kompetenser samt belysa vikten av relevant kunskap och utbildning inom ämnesområden 

som till exempel barns utveckling, fysik träning, biomekanik, pedagogik och didaktik. 

 

4.2 Professionalisering 

Termen professionalisering kan bland annat sägas ha två innebörder; ”dels som ett 

tillägnande av vissa abstrakta kunskaper och yrkesmässiga färdigheter som i idealfallet gör 
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att yrkesutövningens kvalitet höjs och dels som en kollektiv strategi för ökad social status och 

materiella belöningar” (Korp, 2002, ss. 43). Hellberg (1978:9) se Korp (2002, ss. 43-44) 

definierar också utifrån begreppet professionalisering fyra betydelser av dess innebörd:  

 

1) som benämning på den process genom vilken en specifik yrkesgrupp förvärvar 

professionell status, 2) som benämning på den process som leder till att en yrkesgrupp 

utökar sin marknad och/eller skaffar sig en starkare ställning i samhället, 3) som 

benämning på den process genom vilket fler yrkesgrupper i samhället som helhet 

uppnår professionell status och 4) som uttryck för en socialisering in i en professionell 

yrkesroll.   

 

Professionalisering som begrepp och dess innebörd i aktuell studie följer således 

behandlingen och problematiseringen av tennistränare som yrkesgrupp, samt utifrån vad som 

professionsforskningen ses ha som uppgift, ” […] att studera olika yrkesgruppers strävan mot 

professionsstatus och deras respektive position på någon form av professionaliseringsskala” 

(Korp, 2002, ss. 37).  

 

4.3 Kommersialisering 

Kommersialiseringen inom idrotten menar Peterson (2003) innebära att idrotten blir föremål 

för vinstgivande verksamhet. Peterson (2003) menar vidare att kommersialisering och 

professionalisering inom idrotten också är två processer som betingar, men inte utesluter, 

varandra. Yrkesroller som är kopplade till formella utbildningsverksamheter och utövas på 

heltid, vilket är just det professionaliseringen innefattar, menar Peterson (2003) också kan 

komma att kräva stora ekonomiska resurser och att det är utifrån detta som 

kommersialiseringen kommer in i bilden. I takt med att verksamheter professionaliseras, 

vilket inom den svenska idrottsmodellen innebär en övergång från amatöristisk och 

folkrörelsebaserad idrottslig verksamhet till löne- och marknadsbaserad verksamhet, 

kapitaliseras den folkrörelse som tidigare utgjordes av ideell och obetald arbetskraft och 

bedrivs istället av avlönade tränare. Utifrån detta ses också idrottens ledarskap som en av de 

drivande faktorerna och ledande förutsättningarna för idrottens kommersialisering (Peterson, 

2003).  
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Utifrån kapitaliseringen professionaliserades, hierarkiserades och specialiserades även 

idrottens verksamheter i Sverige till att möta nya behov, och pengar inom idrotten gick från 

att ses som ett hinder till en möjlighet. Bolagiseringen och privata aktörer, så kallade Idrotts 

AB, har även dessa blivit ett steg i utvecklingen (Peterson, 2003). 

 

4.4 Kunskap och kompetens 

Jean Côte och Wade Gilbert (2009) har i ett försök att konkretisera vad tränareffektivitet och 

expertis (”coaching effectiveness” och ”coaching expertise”) inom idrotten är samt på ett 

teoretiskt plan innebär och presenterar sin integrerade definition av ”coaching effectiveness” 

som, 

 

The consistent application of integrated professional, interpersonal, and intrapersonal 

knowledge to improve athletes’ competence, confidence, connection, and character in 

specific coaching contexts. 

Côte och Gilbert (2009) s. 323 

 

Utifrån denna definition är tolkningen att tränares effektivitet och expertis påverkas av tre 

övergripande faktorer: tränarens kunskap, aktiva/utövarnas resultat (inte endast rent 

tävlingsmässiga) och det anpassade sammanhanget som ledarskapet utövas inom. Att det 

finns fler än en faktor som kan sägas avgöra hur ”effektiv” eller kompetent en tränare är 

förtydligas därmed.  

 

I Côte och Gilberts (2009) definition ovan benämns alltså tränares kunskap bestå av tre 

kategorier: professionell, interpersonell och intrapersonell kunskap. Nedan följer en 

begreppsdefinition av dessa typer av kunskap.  

 

Professionell kunskap – Den professionella kunskapen kan sägas generalisera den 

övergripande men specifika kunskapen som krävs för att coacha inom den specifika idrotten. 

Enkelt sagt, kunskapen att kunna bedriva träning och lära ut, men mer ingående också 

kunskap inom relevanta idrottsvetenskapliga ämnen. Det kan brett handla om idrottsspecifika 

kunskaper, till exempel teknik, taktik, fysiologi, psykologi och nutrition men även 

pedagogiska kompetenser (Côte & Gilbert, 2009). 
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Interpersonell kunskap – Den interpersonella kunskapen behandlar i grund och botten 

effektiv och ändamålsenlig kommunikation mellan olika parter. Tränares interpersonella 

kunskap bedöms därför utefter förmågan att på ett effektivt sätt interagera med andra 

personer, både på grupp- och individnivå och i olika sammanhang (Côte & Gilbert, 2009).  

 

Intrapersonell kunskap – Den intrapersonella kunskapen kan beskrivas som förståelsen om 

sig själv samt förmågan att granska, utvärdera och reflektera över ens processuella 

tillvägagångssätt och handlingar i olika situationer. Kritisk självreflektion över ens kunskap, 

färdigheter och bedrivna arbetssätt ses genom forskning som den mest kritiska delen i en 

tränares bedömda effektivitet och expertis (Côte & Gilbert, 2009). 

 

Begreppet kompetens kan enligt Weinert (2001) se Riksidrottsförbundet (2006) definieras på 

följande sätt: 

   

… begreppet hänför sig till de nödvändiga förutsättningar som en individ eller en grupp 

individer har tillgång till för att med framgång möta komplexa uppgifter. (översättning 

gjord av författare till Riksidrottsförbundets (2006) rapport) 

 

Förtydligat kan definitionen tolkas som att kompetens innebär en sorts beredskap möjlig att 

utnyttja i praktiken då man ställs inför olika typer av uppgifter. Att vara kompetent inom 

arbetslivet kan därför innebära att man kan hantera komplicerade uppgifter i en komplex 

yrkesverklighet (Riksidrottsförbundet, 2006).  

 

Ellström (1997) menar vidare att kompetens inom arbetslivet och utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan delas in i två delar. Dels i personliga kvaliteter som en individ besitter och 

dels utifrån de krav som ett arbete kan ställa. Ellström (1997) menar vidare att de personliga 

kvaliteterna i sig också de kan behandlas utifrån två perspektiv. Dels utifrån en formell sida 

och dels utifrån en faktisk sida. Riksidrottsförbundet (2006) förklarar hur den formella sidan 

är kopplad till en formell utbildning som ger rätten att praktisera ett visst yrke, till exempel 

motsvarande lärar-, polis eller läkarutbildning, medan den faktiska sidan istället behandlar 

förmågan att fungera praktiskt i ett yrke, det vill säga en faktisk kompetens som inom yrket 

ger möjligheten att kunna ta sig an de problem som man har en formella kompetens att arbeta 

med. 
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4.5 Sammanfattning och motivering val av begrepp och teorier 

Det teoretiska perspektivet i studien syftar övergripande till att nyansera och analysera det 

resultat som i studiens undersökningar framkommer, i relation till de faktorer som utifrån 

valda begrepp anses ha en allt större påverkan på idrotten som helhet. Mer ingående innebär 

detta att begreppen och dess teorier i studien kommer att diskuteras utifrån huruvida en 

akademisering och kommersialisering inom idrotten relaterat till krav på kunskap och 

kompetens på arbetsmarknaden för tennistränare i Sverige kan tänkas ha för betydelse. 

Speciellt utifrån vilka hinder eller vilken positiv inverkan en professionaliseringsprocess på 

kollektivet av tennistränare skulle kunna innebära. Vidare kommer detta också omfatta 

kopplingar mellan utbildning med formell och vetenskapliga förankring, en belysning av vad 

som inom tennistränaryrket kan problematiseras kring erkännanden av och för professionell 

legitimitet, relaterat till kvalifikationer och certifiering inom yrkesgruppen, samt vad det 

skulle kunna innebära.  

 

Utifrån de listade faktorerna och resonemangen kring kommersialiseringen inom svensk 

idrott behövs också en diskussion som kan belysa hur privata aktörer, till exempel akademier, 

i symbios eller konkurrens med den ideella föreningskulturen och folkrörelsen kan komma att 

påverka svensk tennis. Faktorer som professionaliseringen och akademiseringen har här utan 

tvekan också en relevant påverkan på arbetsmarknaden och konkurrensen inom idrotten. 

Kommersialismen som fenomen och som en del av det teoretiska ramverket för denna studie 

syftar därför också till att förtydliga och backa upp argumentationer kring de övriga begrepp 

som ur ett teoretiskt sammanhang i avsnittet har berörts, samt när möjligt också påvisa 

korrelationen mellan dem.   
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5 Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras tidigare forskning och litteratur som utifrån studiens syfte och relaterade 

ämnesområden anses relevant. Forskningen omfattar övergripande ämnen inom 

idrottsvetenskapen, relaterade specifikt till tränar- och ledarskap, eller coaching, i sig 

kopplade till studiens teorier om akademisering, professionalisering, kommersialisering samt 

kunskap och kompetens. Avsnittet syftar också till att bygga upp och nyansera de begrepp 

som i relation till dess teorier och utifrån studien resultat också senare i arbetet diskuteras 

kring.  

 

5.1 Idrottens akademisering 

Idrotten har idag, om än i olika omfattning, blivit allt mer akademiserad. Åkesson (2014), 

som har forskat kring akademisering inom idrott, mer specifikt om idrottsvetenskaplig 

kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden, menar att det idag är möjligt att 

se en utbredd utveckling av vetenskaplig forskning och utbildning inom idrotten. Något han 

menar också satt spår i och påverkat en utökande arbetsmarknad inom idrotten, för vilken 

professionalisering och kommersialisering i sig bidragit till (Åkesson, 2014).  

 

Det finns idag också flertalet utbildningar inom idrottsvetenskap och på akademisk nivå kan 

idrottsvetenskapen som disciplin till och med ses som institutionaliserad (Åkesson, 2014). 

Det är alltså möjligt att idag utbilda sig på hög akademisk nivå inom både tränar- och 

ledarskap, eller coaching, och sport management. Tränar- och ledarskapsspåret kan enligt 

Åkesson (2014) ses härstamma från och spegla tillbaka på det som tidigare varit 

idrottslärarutbildningar och allmän pedagogik inom idrotten medan sport management-spåret 

kan ses mer som ett direkt resultat av den kommersialisering och professionalisering som, 

relaterat till bland annat utvecklingen av uppdraget som tränare eller ledare, har skett 

(Åkesson, 2014). Att det finns en utökad efterfrågan av kunskap och forskning som kan 

användas på praktikområdet inom de två inriktningarna som presenterats tyder också på att 

akademiseringen inom idrotten och den kunskap som förmedlas mottas på ett positivt sätt. De 

två inriktningarna, om än mot två olika men ändå relaterade specialiteter, skulle i sin tur 

därför också kunna ses som både orsak till och resultat av en utökad arbetsmarknad inom 

idrotten (Åkesson, 2014).        
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Den forskning som gjorts visar dock också att det inom arbetsområden tätt relaterade till den 

idrottsvetenskapliga verksamheten, här tolkat tränare, är ovanligt att endast akademisk 

bakgrund efterfrågas. Den akademiska kunskapen är istället och mer generellt efterfrågad på 

högre strategiska arbetsområden inom organisationer (Åkesson, 2014). Att organisationer 

inom idrotten kan sträcka sig från enkla ideella föreningsuppbyggnader till stora, komplexa 

och till och med kommersiella organisationer påverkar dock också vilka arbetsmöjligheter 

som finns tillgängliga eller efterfrågas och således också efterfrågan på kompetens utifrån 

akademisk utbildning. 

 

5.2 Professionalisering inom idrotten 

En omfattande del av den forskning som gjorts kring tränar- eller ledaruppdrag inom idrotten 

menar att det arbete som genomförs har förändrats. Mycket av vad som tidigare kunnat 

karaktärisera vad en tränare och ledare gjort inom idrotten, då främst och kanske mest 

specifikt kopplat till gren- och idrottsspecifika kunskaper, har utvecklats till att omfatta ett 

nytt spektrum av arbetsuppgifter och ett bredare arbete överlag. Ett arbete som då också 

ställer krav på mer och ny kunskap och kompetens hos ledare och tränare. Utvecklingen av 

uppdraget och arbetet menar forskare vara det som möjliggjort för den ökande 

professionaliseringen (Washington & Reade, 2013; Taylor & Garratt, 2013; Hageskog & 

Gerrevall, 2011).   

 

Washington och Reade (2013) är två av forskarna som menar att tränares roller idag kan ses 

som mer komplexa än tidigare. De menar att det arbete som tränare tidigare genomfört 

progressivt har utvecklats från ett arbete som till stor del endast relaterats till och omfattat 

praktiskt arbete till ett mer management-liknande jobb. Alltså från ett uteslutande arbete i 

direkt relation till aktiva utövare som omfattat ”ren träning” med taktiska, tekniska och rent 

idrottsspecifika kunskaper till ett arbete som också omfattar en rad olika typer av 

omkringliggande arbetsuppgifter och ansvar, till exempel kommunikation, inom både den 

egna organisationen och med utomstående aktörer, och rena organisatoriska och 

administrativa uppgifter. Utvecklingen mot ett mer komplext och omfattande arbete, som 

ställer specifika och höga krav på de som genomför det kan också vara en orsak till en ökad 

rapportering av stress i arbetet för tränare inom idrotten (Washington & Reade, 2013).  
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Taylor och Garratt (2013) har kartlagt de faktorer som påverkar professionaliseringen av 

idrottstränaryrket. De menar att det finns anledning att kritiskt granska utvecklingen av 

tränar- och ledaruppdrag mot en officiell profession. Som de uttrycker det skulle en fortsatt 

professionalisering inom idrotten innebära att det blir möjligt att ställa krav, och även 

förväntas att krav ställs, på ledarskapet. Statusen för tränare skulle i och för sig också 

förväntas öka om det arbete som genomförs allt mer börjar likna redan existerande 

professioner, inom vilka specifika kunskapsbaser och väsentlig utbildning ses som avgörande 

faktorer för att genomföra arbetet, men lyfter också en relevant fråga. Vem eller vad är det då 

som ska ställa krav och om möjligt införa restriktioner eller liknande för att kontrollera yrket? 

I Storbritannien har till exempel diskussionen tagit sitt ursprung i huruvida statlig 

inblandning inom idrottens område är relevant (Taylor & Garratt, 2013). En diskussion som i 

Sverige, utifrån idrottens självständighet och de implicita kontrakt som finns mellan stat och 

idrottsrörelse troligtvis skulle se annorlunda ut (Idrottsstödsutredningen, 2008).  

 

Taylor och Garratt (2013) menar vidare att det är avgörande att se till enskilda idrotters unika 

och specifika förutsättningar, organisering, karaktär och kultur, för att på ett praktiskt och 

realistiskt sätt fortsätta att följa professionaliseringens utveckling inom idrotten och bland 

dess tränare och ledare. En professionalisering av tränaruppdraget anser de även behöver 

sättas i relation till de ideella engagemang som fortfarande och till stor del finns inom 

idrotten och då koppla till frågan om huruvida en professionalisering skulle utesluta eller 

nervärdera detta engagemang (Taylor & Garratt, 2013). Taylor och Garratt (2013) ställer 

vidare frågan om det skulle finnas möjlighet att öka professionaliseringen inom idrotten utan 

att utvidga en specifik profession. En fråga som i sig bör sättas i relation till allt som ovan 

presenterats, men också till hur kunskap ska värderas, utbildningsmöjligheter och hur ett 

professionellt yrkeslandskap utifrån, till exempel, marknadsekonomi, legitimitet och intyg 

kan tänkas utformas inom specifika idrotter (Taylor & Garratt, 2013). 

 

Peterson och Hedenborg (2016) har inriktat sin diskussion om professionalisering inom 

svensk idrott och menar att det inom svensk idrott kan råda delade åsikter om den, där vissa 

menar och argumenterar för att den inte hör ihop med idrotten i sig. Peterson och Hedenborg 

(2016) menar dock att professionaliseringen också bör ses i en större kontext än att bara 

handla om betalt arbete, ekonomiskt kapital och ersättning. Professionaliseringen som 

begrepp menar de också omfattar licensiering och utbildning. Faktorer som anses 

karaktäristiska för professionsyrken som till exempel läkare, sjuksköterska och advokater, där 
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också intressegrupper som fackliga organisationer återfinns. Att se licensiering tillsammans 

med fackliga organisationer ses dock inom idrotten inte som möjligt inom någon snar framtid 

och även som relativt ouppnåeligt, även om det finns förståelse för att svensk idrott till viss 

del nu genomgår en professionaliseringsprocess (Peterson & Hedenborg, 2016). 

 

Professionaliseringsprocessen som ovan problematiserats kräver, som Peterson och 

Hedenborg (2016) också förklarar, ekonomiska resurser. Något som förtydligar hur idrottens 

professionalisering gått hand i hand med dess kommersialisering. Kommersialiseringen 

bidrar genom ökande kapitalistiska marknadskrafter med pengar till idrotten, speciellt inom 

idrotter som fotboll och ishockey där arbete inom förbund och föreningar till stor del har 

förändrats och börjat likna företagsverksamheter. I dessa företagsliknande verksamheter 

krävs det också andra kompetenser än vad som i ideellt drivna organisationer efterfrågas, 

vilket också drivit en professionalisering av bland annat ledarskapet. Peterson och Hedenborg 

(2016) menar också att marknadskrafterna som nämnts påverkar barn- och ungdomsidrotten 

inom idrottsrörelsen, om än på olika nivåer och i olika utsträckning. 

 

5.3 Kommersialisering inom idrotten 

En stor del av den forskning som finns att tillgå om kommersialisering inom idrotten menar 

att fenomenet kan förväntas ta en allt större plats inom den svenska idrottsrörelsens 

verksamheter (Peterson, 2003; Riksidrottsförbundet, u.å.; Redelius, 2013).  

 

Peterson (2003) diskuterar i sin artikel Idrott mellan folkrörelse och kommersialism hur den 

folkrörelsebaserade idrotten i Sverige påverkas av kommersialismens krafter. Peterson menar 

på att idrottens utveckling mot en underhållningsindustri med affärsinriktade verksamheter, 

som även går att se i ett internationellt perspektiv, sätter spår i Svensk idrotts verksamheter 

också på barn- och ungdomsnivå. Idrottens två uppdrag, tidigare förtydligade som 

tävlingsfostran och föreningsfostran, menar han genom kommersialiseringen ställs emot 

varandra. Att tävlings-hets, selekteringsiver och utslagning, mer karaktäriserande för 

tävlingsfostran, kan ses allt lägre ner i åldrarna och i vad som tidigare samt till allra största 

del ansetts vara allmännyttiga, ideella och folkrörelsebaserade verksamheter – 

föreningsfostran, menar Peterson vara ett exempel för detta. Som en betydelsefull del och 

även förutsättning för att detta har skett lyfter han fram idrottens ökade ekonomiska bidrag 

och resurser, som gjort det möjligt att se själva idrottsutövandet som en riktig profession och 
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då blivit attraktivt att både engagera sig inom och för den underhållningsindustri som skapats 

att investera i. Detta som i sin tur också det kan lyftas fram som en bidragande faktor till att 

ledarskapets karaktär har förändrats, blivit allt mer professionaliserat och även gett upphov 

till en allt mer kommersialiserad idrottsrörelse i stort (Peterson, 2003).   

 

Riksidrottsförbundet (u.å.) skriver i rapporten Framtidens idrottsförening att trenden av 

kommersialisering inom den svenska idrottsrörelsen kan förväntas fortsätta att styra och 

forma de förutsättningar som i framtiden kan komma att råda inom många av rörelsens 

verksamheter. Enligt RF förutspås kommersialiseringen allt eftersom sudda ut gränserna 

mellan olika sektorer inom idrotten och då speciellt inom den ideella sektorn som omfattar de 

ideella föreningsverksamheterna. Den ideella delen av idrotten förväntas ta stryk av, eller 

utvecklas till, den konkurrensutsatta bransch, med flera privata aktörer på marknaden, som 

både Peterson (2003) och Redelius (2013) också flaggat för. Kommersialiseringen som 

fenomen och dess utveckling inom idrottens verksamheter väntas enligt Peterson (2003), 

Redelius (2013) och RF (u.å.) också bidra till vad uttrycks som nya spelregler inom 

föreningslivet. Spelregler som kan förväntas ställa nya och utmanande krav på rörelsens alla 

verksamheter (RF, u.å., Peterson, 2003; Redelius, 2013).  

 

Utifrån den ökade kommersialisering som inom idrotten här konkretiserats och hur befintliga 

verksamheter har öppnat upp för att bli vinstdrivande verksamheter, har också nya och 

konkurrerande aktörer, både inom idrotten och utanför idrottsrörelsen, blivit allt vanligare. 

Privata aktörer, till exempel akademier, har skapat en ny typ av idrottsmarknad vid sidan av 

den traditionella rörelsens verksamheter. Redelius (2013) som bedrivit forskning kring den 

föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten i Sverige, menar att dessa aktörer och den nya 

idrottsmarknaden inte bara påverkar idrotten som helhet utan speciellt de ideella barn och 

ungdomsverksamheter som bedrivs. Främst menar hon att förutsättningar för deltagande hos 

barn och ungdomar blir påverkade av de privata aktörer som utanför och opåverkade av 

folkrörelsens värderingar och krav på allas rätt till deltagande utformar nya förutsättningar. 

Förutsättningar som bland annat innebär att deltagande också kan bli en ekonomisk fråga. 

Redelius (2013) nämner som ett exempel på detta akademin Good to Great Tennis Academy i 

Stockholm, där det, även om ej specifika summer nämnts, kan kosta avsevärda summor att få 

delta. 
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Det kan upplevas långsökt att ställa privata aktörer mot en marknad som till stor del ändå 

fortfarande utgår från idrottsrörelsens och RFs ramverk och värderingar. Dock, och som även 

Redelius (2013, s. 26) uttrycker det, öppnar de förutsättningar som de privata aktörernas 

konkurrens medför för många frågor. Däribland hur ledarskapet inom idrotten kan komma att 

påverkas av hur ideella ledare med väldigt låg ersättning reagerar, och vad det kan leda till, 

när de ser ett företag eller en annan aktör i hallen bredvid som bedriver nästan samma 

verksamhet men med högre avlönade tränare. 

 

5.4 Idrottsrelaterad kunskap och kompetens 

Gerrevall (2006) har i sin artikel om kompetensbaserade idrottsledarutbildningar lyft en 

diskussion om hur ledaruppdraget inom idrotten kan ses som allt mer komplext, speciellt på 

högre nivåer inom organisationer och i mer tävlingsinriktade verksamheter, där också en 

kravnivå hos anställda ledare inte helt obefogat kan jämställas med många andra högt 

kvalificerande yrken i samhället. Gerrevall (2006) menar att vara idrottsledare innebär att 

man har ett kvalificerat uppdrag och ansvar, men också att det utifrån de 

samhällsförändringar som sker har blivit mer befogat än tidigare att krav på idrottsledare 

ställs och även blir allt högre. Annars menar han att barn- och ungdomar inom 

idrottsverksamheterna i de fall där ledare inte ”håller måttet” kommer att hitta andra 

alternativ utanför idrotten.  Det Gerrevall (2006) bland annat argumenterar för är hur det i allt 

större utsträckning kommer att börja ställas krav på relevanta utbildningar som kan motsvara 

ledaruppdragets komplexitet och svårighet. Han menar att ett fenomen som tidigare varit 

vanliga inom idrotten, till exempel att en sedan tidigare och själv idrottsutövare har ansetts ha 

erfarenhet nog att genomföra ledaruppdraget på ett tillräckligt bra sätt, nu kan ifrågasättas. 

Gerrevall (2006) lyfter också fram en jämförelse för hur det inom andra länders 

idrottsorganisationer ser ut när det kommer till utbildning av kompetenta ledare inom idrotten 

och även hur certifiering blivit vanligare, något som ännu inte går att se i samma utsträckning 

inom svensk idrott. Det går dock även att tolka Gerrevalls (2006) argumentation och mening 

att det finns stora skillnader om man tittar på enskilda idrotters egen utveckling och att det 

inom idrotten rimligt nog måste kunna ställas relevanta krav på kunskap, kompetens och 

utbildning beroende på såväl vilken nivå som vilket sammanhang ledaren är verksam inom. 

Ett exempel som i artikeln tas upp på att specifika idrotter i andra länder har lagt större vikt 

på kvalifikationer hos idrottsledare är inom australiensisk tennis, där ett ”qualifications 

framework” har satts upp just för att ranka kvalificerade tränarkompetenser (Gerrevall, 2006).    
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Hedberg och Åkesson (2016) har gjort en kartläggande undersökning av tränare inom 

idrottens egna perspektiv på kunskap, kompetens och utbildning. Undersökningen som vände 

sig till tränare inom hela svensk idrottsorganisation omfattade drygt 3000 respondenter i 

många olika åldrar och nivåer samt föreningar och idrotter. I rapporten framgår bland annat 

att en överväldigande majoritet, över 90 procent, av tränare som deltagit i undersökningen är 

positiva till och kan tänka sig att lägga ner mer tid på att genomföra någon form av 

tränarutbildning. Värt att anmärka är att majoriteten av de som svarat i studien endast hade 

genomfört någon form av bas-/eller grundutbildning och att omfattningen av den framtida 

utbildningen främst skulle utgöras av kortare träffar omfattande endast 1 – 5 dagar per år 

(Hedberg & Åkesson, 2016). 

 

När det sedan kommer till upplevd kunskapsnivå visar Hedberg och Åkesson (2016) i sin 

undersökning också på att de kunskapsområden som tränare anser sig ha störst kunskap inom 

är etik och moral, ledarskap och specialidrottskunskap. Områden som direkt går att relatera 

till det fokus som finns i tränarutbildningarna, men även det arbete och de uppgifter som 

tränare aktivt genomför och att de utefter det kan bygga upp och utveckla kunskap och 

erfarenhet inom dessa områden (Hedberg & Åkesson, 2016). Områden där tränarna anser sig 

ha minst kunskap är inom ämnen som fysiologi, psykologi, hälsa och nutrition samt kultur-

kunskap (Hedberg & Åkesson, 2016). Överlag menar Hedberg och Åkesson (2016) också att 

det utifrån tränares perspektiv på kunskap och utbildning som i undersökningen behandlats 

getts indikationer på att det finns stora möjligheter att både utbilda och vidareutbilda tränare 

generellt inom specifika kompetensområden, oberoende av vilken åldersnivå och sportslig 

nivå som de är aktiva inom. Bland tränare har det också påvisats ett ökat behov av 

specialutbildning inom särskilda kompetensområden (Hedberg & Åkesson, 2016). 

 

Hageskog och Gerrevall (2011) genomförde för ett antal år sedan en relativt liknande studie 

till den som här presenteras. De presenterar i sin artikel Många bollar att hantera för svenska 

tennistränare, en undersökning gjord med syftet att bland annat undersöka tennistränares 

arbetsförhållanden i Sverige. Hageskog och Gerrevall (2006) lyfter i artikeln fram att 

arbetsuppgifter så som tränings- och tidsplaneringar med bokningar men även ekonomi, 

marknadsföring och andra rent administrativa arbetsuppgifter i många fall hos tränare 

tenderar att ta upp en allt större del av deras arbetstid. Arbetet och rollen som tränare 

framställs av författarna också som stort, övergripande, krävande och komplext, samt till att 
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omfatta ett mycket brett och ”vitt fält av uppgifter” (Hageskog & Gerrevall, 2011, s. 40). Ett 

faktum som Hageskog och Gerrevall (2006) också argumenterar för är att det inom tennisen 

ställs höga krav på såväl generella som specifika kunskaper och kompetenser och då specifikt 

inom ledarskap som disciplin. De argumenterar vidare också för vikten av relevant utbildning 

och nära koppling till forskning inom den akademiska världen för en fortsatt utveckling av 

både tränarnas kompetenser och för svensk tennis utveckling som helhet (Hageskog & 

Gerrevall, 2011). 

 

5.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Genom att sammanfatta och summera den tidigare forskning som i detta avsnitt har 

presenterats är det möjligt att förstå hur professionaliseringen, akademiseringen och 

kommersialiseringen, samt vad de inom idrotten bidrar med, i denna studie är både aktuella 

och inflytelserika. Den forskning som, utifrån begreppen och dess teoretiska ramverk, lyfts 

fram, omfattar de fenomen som inom studien som helhet också syftar till att belysas och 

diskuteras i relation till vilka typer av krav som för en aktiv utveckling av svensk tennis 

idrottsliga verksamheter bör kunna ställas på svenska tennistränares kompetens och således 

utgöra byggstenarna i ett utvecklat utbildningsprogram för Svenska Tennisförbundets 

tennistränarutbildning.  
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6 Metod 

I detta kapitel redovisas valt tillvägagångssätt för genomförandet av studien och reflektioner 

kring dess övergripande relevans. Studien i sin helhet genomfördes som en hermeneutisk 

utforskande studie med triangulering som forskningsdesign. Arbetet genomfördes dels i form 

av en traditionell enkätundersökning och dels av ett så kallat tidsschema med kompletterande 

semi-strukturerade intervjuer. Vid behandling av insamlade data för studien utnyttjades en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa analys- och bearbetningsmetoder. 

 

6.1 Datainsamlingsteknik och urval 

De tre datainsamlingsteknikerna och dess urval presenteras här enskilt utefter respektive del i 

studiens undersökning. 

 

 6.1.1 Enkätundersökning 

Den primära och störst omfattande datainsamlingstekniken i studien utgjordes av en 

enkätundersökning, se bilaga 1. Enkätundersökningen vände sig till ett klusterurval av 50 

aktiva tennistränare inom Svensk Tennis Region Syd. Klustret av respondenter omfattade 

anställda tränare i klubbar inom regionen, varav 50 tränare slumpmässigt valdes ut för att 

delta i studien. I enkäten ingick frågor relaterade till arbetsuppgifter, arbetsbeskrivning, 

utbildning och kompetens. Några av frågorna har kopplingar till tidigare forskning och 

undersökningar som gjort inom relaterade områden, bland annat Hedberg och Åkessons 

(2016) undersökning om tränares perspektiv på kompetens och utbildning. Valet att 

genomföra en enkätundersökning baseras främst på vad som Gratton och Jones (2015) samt 

Bryman (2011) uttrycker vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att samla in större 

mängder kvantitativa data från ett stort urval av respondenter. Enkätundersökning som metod 

menar också Gratton och Jones (2015) vara värdefull om en studies syfte uppfylls genom att 

metoden underlättar och anses gynna insamlingen av relevant data samt att denna data gör sig 

väl i att bearbetas och analyseras med hjälp av statistiska tillvägagångssätt. Genom 

användningen av tabeller och diagram för att belysa det bearbetade resultatet är det möjligt 

att bidra till en övergripande och väl presenterad sammanställning och förmedling av 

insamlade data i studien.    
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6.1.2 Tidsstudie 

Uppföljande del av datainsamlingen omfattade en så kallad tidsstudie eller ”tidsrelaterad 

dagbok” (Bryman, 2011), se Bilaga 2. Valet av deltagande respondenter för tidsstudien 

skedde genom ett strategiskt urval av 11 av de 50 tränare som ingick i studiens primära 

kluster och som visat aktivt intresse för ett mer omfattande deltagande. Tidsstudien, som 

pågick under två arbetsveckor, syftade till att fungera just som en form av dagbok, för vilken 

tränarna kontinuerligt fyllde i och specificerade de arbetsuppgifter som i vardagens arbete 

genomfördes, samt den tidsåtgång som respektive del abonnerade av den totala arbetstiden. I 

bearbetningen av insamlade data från tidsstudien tematiserades arbetsuppgifterna främst i två 

huvudgrupper – praktiska arbetsuppgifter och administrativa arbetsuppgifter. Hur analysen 

och bearbetning av tidsstudien mer ingående har gått till hänvisas till den redovisande 

resultatdelen under punkt 7.2. 

 

6.1.3 Semistrukturerad Intervju 

I slutet av denna två veckors period genomfördes en mindre kompletterande semistrukturerad 

intervju. Intervjun byggdes kring en utformad intervjuguide, se Bilaga 3, bland annat 

innehållande frågor om vardagsarbetet, arbetsuppgifter och förutsättningar men också till viss 

del teorier och tankar kring svar som enkätundersökningen resulterat i. Intervjuernas 

semistrukturerade format, där det finns möjlighet att ställa följdfrågor till personen som 

intervjuas, är som metodval ett bra tillvägagångssätt för att öppna intervjun för olika 

inriktningar och på så sätt ge medel för intervjupersonen att delge den kunskap som de 

upplever vara relevant och viktig (Bryman, 2011).     

 

Urval av deltagare till de kompletterande intervjuerna valdes ut genom ett målinriktat och 

strategiskt- och bekvämlighetsurval av tre tränare bland de 11 som genomfört tidsstudien. 

Intervjupersonerna är i studien anonyma, men deras yrkestitel presenteras. De tre 

respondenterna i intervjuerna inkluderar en ”tränare”, en ”huvudtränare” och en 

”chefstränare”.   

 

6.1.4 Motivering av vald datainsamlingsteknik 

Genomförandet av flermetodforskning, i detta fall en triangulering, som forskningsdesign ses 

som ett sätt att utnyttja flera datainsamlingsmetoder för att studera ett enskilt fenomen samt 

öppnar för att använda såväl kvalitativa som kvantitativa analysmetoder (Gratton & Jones, 

2015; Jones, Brown & Holloway, 2013). Även om metoden är relativt sårbar för att resa 
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frågor om validitet och risker för felaktigheter i slutsatser, vilket både Gratton och Jones 

(2015) och Jones, Brown och Holloway (2013) öppnar för, har metoden argumenterats fram 

som ett bra sätt att skildra och få fram relevant data för studiens undersökning. Användningen 

av en trianguleringsmetod sågs också som ett sätt för två metodologiska tillvägagångssätt att 

komplettera varandra och utifrån det underlätta för en förståelse av ett komplext problem 

(Jones, Brown & Holloway, 2013). Flermetodsdesignen är ett sätt att ge en förstärkt och 

förtydligad bild av det som i studien problematiseras, utifrån den kvantitativa metodens 

möjliga bredd och den kvalitativa metodens möjliga djup, jämfört med en studie genomförd 

med en enskild metod (Jones, Brown & Holloway, 2013). 

 

6.2 Avgränsningar 

Studien behandlar utefter bekvämlighets- och omfattningsbegränsningar inte de övriga sex 

regionerna som ingår i svensk tennis nationella organisation, utan endast Svensk Tennis 

Region Syd. Studien syftar endast till att undersöka anställda tränare eller nära relaterade 

arbetsroller som har en omfattande anställning, innefattande heltid eller betydande omfattning 

på deltid, inom regionen. Arbetstitlar likt ”huvud- eller chefstränare”, ”klubb- eller sportchef 

är också inkluderade. Exklusionskriterier för deltagande i studien är därför ideella ledare eller 

timanställda (också inkluderande mindre omfattande deltidsanställningar). Undersökningen 

som omfattas i studien syftar endast till att kartlägga det dagliga arbetet för anställda 

tränare/relaterade roller och belysa en uppskattad bild av krav på kunskap och kompetens 

inom tennisen.  

 

6.3 Analys och bearbetningsmetoder 

Insamlade data har i studien analyserats både kvalitativt och kvantitativt. 

Enkätundersökningen är den del i studien som analyserats genom de båda tillvägagångssätten 

medan tidsstudien och intervjuerna som följt analyserats kvalitativt. Att kombinera de två 

analysmetoderna kan enligt Green et al. (1989) se Gratton och Jones (2015) motiveras utefter 

att studien genom dess triangulering kan ses som kompletterande. Det innebär att ett 

förklarande och förtydligande angreppssätt av resultatet och sammanställningen av det 

empiriska materialet, från båda typer av analyserande tillvägagångssätt, har utnyttjats. Trots 

att en kombination av de två metoderna kan ge upphov för kritik utgår valet av metod utifrån 

vad som anser passa studiens angreppssätt, problematisering och syfte samt vald 

triangulering som metodologiskt tillvägagångssätt. Som tidigare nämnts syftar kombinationen 
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av en kvalitativ och en kvantitativ analysmetod till att ge såväl en bredd som ett djup inom 

ämnet och genom dessa två former av analys hoppas författare och uppdragsgivare av studien 

att ett väl resonerat och brett skildrat resultat kan presenteras.      

 

Bearbetning av insamlade data har genomförts utifrån trianguleringen och skett uppdelat 

utifrån den specifika insamlingsmetodens tänkta analys (som nämnt ovan). Den största delen 

av enkätundersökningen bearbetades med hjälp av det statistiskt analyserande programmet 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), där metod och tillvägagångssätt omfattade 

kodning och definiering av diverse variabler relevanta för studiens frågeställningar (Hassmén 

& Hassmén, 2008; Gratton & Jones, 2015). Diagram formaterades sedan med hjälp av 

Microsoft Excel. Tidsstudien och de delar i enkätundersökningen som behandlat öppet ställda 

frågor har bearbetats utifrån kvalitativa bearbetningsmetoder. De kompletterande 

semistrukturerade intervjuerna transkriberades utifrån det material som för studiens syfte och 

frågeställningar ansetts vara eller belyst något speciellt, viktigt eller relevant. 

 

6.4 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier som bias, generaliserbarhet, validitet och reliabilitet har diskuterats i 

samråd med studiens uppdragsgivare. Nedan presenteras hur det utifrån arbetet har resonerats 

för att säkerställa studiens överförbarhet och trovärdighet ur forskningssynpunkt.     

 

6.4.1 Bias, reliabilitet och generaliserbarhet 

Bias som innebär en skevhet, snedvridning eller systematiska fel i insamlandet och 

tolkningen av data har analyserats, reflekterats över och tagits hänsyn till (Ryal; 2010; 

Gratton & Jones, 2015). Reliabilitet, eller tillförlitlighet, behandlar just pålitligheten i en 

studie och huruvida studiens framtagna resultat, utifrån dess använda mätinstrument, skulle 

vara detsamma om studien var till att genomföras igen vid en ny tidpunkt (Bryman, 2011). 

 

Hänsyn har tagits till att urvalet för studien endast omfattar en av de sju regionerna inom 

svensk tennis organisation, och lyft frågan om huruvida de respondenter som omfattats av 

urvalet kan ses som representativa för hela populationen av tennistränare i Sverige. Något de 

i bred mening inte fullt ut anses göra. Således har frågan om generaliserbarheten (extern 

validitet) resonerats kring utifrån det framtagna resultatet i studien (Denscombe 2016). 

Specifikt gäller detta överlag möjligheten att överföra studiens resultat till de regioner som 
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inte har undersökts. Resonemanget har främst fallit tillbaka på att Svensk Tennis Region Syd 

är en av de mera framstående regionerna i Sverige och att en väsentlig del av regionens 

population av tränare sedan tidigare medverkat i ett utvecklingsprogram som arrangerats. 

Denna medvetenhet finns därför från både författare och uppdragsgivares håll. 

Utgångspunkten har således varit att se den aktuella studien som en pilotstudie inom området. 

Beroende på hur det metodologiska tillvägagångssättet för studien praktiskt fungerat och 

utifrån det resultat som producerats, är det sedan möjligt att utvärdera och undersöka om en 

liknande studie i större omfattning är möjlig att genomföra på ett mer övergripande och 

representativt sätt för populationen av tennistränare inom hela svensk tennis organisation. Det 

har därför funnits en medvetenhet från författares håll att kontinuerligt under studiens gång 

också utvärdera det metodologiska tillvägagångssättet. Synpunkter som anses värda och 

betydelsefulla att framföra och ta upp presenteras i metoddiskussionen under punkt 9.3.   

 

6.4.2 Validitet 

Validitet, också synonymt med giltighet, innebär i vilken grad utförda undersökningar kan 

anses fånga det som för studien är av intresse och relevant. Alltså mer ordagrant i vilken 

omfattning det genom studien kan sägas att man lyckats identifiera eller mäta det som studien 

säger sig syfta till (Bryman, 2011; Hassmén & Hassmén, 2008). För att säkerställa en hög 

inre validitet i aktuell studie har aktsam- och noggrannhet till studiens syfte och 

frågeställningar kontinuerligt under arbetets gång samt i utformandet av alla tre 

undersökningsmetoder iakttagits och implementerats. Det metodologiska tillvägagångssättet 

genom triangulering och de olika bearbetnings- samt analysmetoderna, kan i sig också anses 

vara en väsentlig del i att stärka studiens inre validitet (Gratton & Jones, 2015). Att använda 

fler än en metod, som kan komplettera varandra, menar också Bryman (2011) och Hassmén 

och Hassmén (2008) bidrar till såväl tillförlitliga och pålitliga mätningar samt ger ökade 

möjligheter att kunna dra trovärdiga och användbara slutsatser. 

 

6.5 Källor  

Källmaterial i studien består dels av utvald och relevant litteratur för uppbyggnad och 

belysning av studiens syfte och problemformulering och dels av insamlad empirin från de tre 

datainsamlingsteknikerna. För det litterära källmaterialet har böcker, vetenskapliga artiklar, 

tidigare forskningsrapporter och hemsidor utnyttjats. Dessa har som referenser i en 
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litteraturstudie sökts efter inom områden och nyckelord relaterade till idrott, tennis, 

ledarskap, coaching, professionalisering, akademisering samt tränarutbildning.  

 

6.5.1 Källkritisk diskussion 

Ett kritiskt värderande och analyserande förhållningssätt till litteraturen, utifrån upphovsman, 

använda referenser, peer-reviews och metodologiska tillvägagångssätt har i denna studie 

aktivt applicerats (Gratton & Jones, 2015). Använda referenser har i studien därför också 

utvärderats efter relevans till formulerad problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

Insamlade data från datainsamlingsteknikerna som empiriskt källmaterial till studien har även 

dessa utvärderats från ett källkritiskt förhållningssätt, där bland annat urvalets omfattning och 

överförbarhet har utvärderats (Ryall, 2010). Något som tidigare också lyfts fram gällande 

generaliserbarheten och reliabiliteten (Bryman, 2011).     

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån en forskaretisk ståndpunkt har ambitionen varit att genom väl vald och representativ 

tematisering och litteraturundersökning för följande studie, värdera samt utgå ifrån ett 

relevant genomförande och således påvisa det som Hassmén och Hassmén (2008) uttrycker 

representerar hög pålitlighet och integritet hos författaren. Detta omfattar i flera led också en 

hög transparens och tydlighet i det övergripande genomförandet av studien med ett ärligt, 

öppet, ordningsamt och hänsynsfullt förhållningssätt till den forskningsprocess som 

genomförts (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Forskningsetiskt har ambitionen att genom transparens, öppenhet och tydlighet också bedriva 

god forskningssed när det kommit till kontakten med det urval studien vänt sig till, de 

respondenter som valt att delta samt övriga som berörts av den aktuella studien. Det har mer 

utförligt omfattat aktiva insatser mot att upplysa studiens urval om studiens 

forskningsprocess. Detta innebär mer specifikt applikationen av det som Bryman (2011) och 

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011) utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på 

forskning menar omfatta fyra etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet – att berörda individer som 

omfattas i studien blir informerade om dess syfte, samtyckeskravet – information om att 

deltagandet är frivilligt, konfidentialitetskravet – att studiens deltagare är och har rätt att vara 



 

35 

anonyma i delgivandet av information, samt nyttjandekravet – att den information som 

inhämtas endast används för forskningsändamål har alla framförts till deltagarna och det 

urval som studien omfattat.  

 

För tidsstudien och enkätundersökningen applicerades dessa principer i form av ett 

informationsbrev som skickades ut till studiens totala urval av respondenter, i samband med 

distributionen av enkätundersökningen. Valet att skicka ut informationsbrevet och 

enkätundersökningen tillsammans gjordes dels för spara tid och ge större chans till att få 

respons på enkäten, vilket sågs som en fördel i arbetets genomförande. Hade ett 

informationsbrev skickats ut innan distribueringen av enkätundersökningen ansågs det finnas 

en risk för att respondenterna inte upplevt det som lika ”smidigt” att bara svara och delta. 

Inför tidsstudien kontaktades det urval som omfattades med ytterligare ett informationsmail 

där de fyra etiska principerna återigen framfördes. I de utskick som gjordes förklarades mer 

ingående syftet med studien och varför den genomfördes, hur de blivit en del av studiens 

urval, att deltagande var helt frivilligt samt att informationen de i studien valde att delge var 

anonym samt skulle hanteras konfidentiellt. Inför intervjuerna kontaktades individerna i 

urvalet enskilt på mail och telefon och informerades också i samband med den kontakten 

återigen av de fyra etiska principerna. Även i samband med att intervjuerna genomfördes 

förklarades principerna och deltagarna godkände utifrån denna förklaring att intervjun skulle 

spelas in och transkriberas. Därmed har alla deltagare i studien upplysts om de etiska 

principerna som i arbetet applicerats och arbetats utifrån.   
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7 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens och de tre datainsamlingsmetodernas resultat. Var metods 

resultat presenterats enskilt och i beskrivande form. 

 

7.1 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen som gick ut till det totala urvalet av 50 tränare inom Svensk Tennis 

Region Syd, mottogs totalt 26 svar. En påminnelse skickades efter en vecka ut till samtliga 

inom urvalet och resulterade i 12 fler inkomna svarsformulär. En av de möjliga 

respondenterna i urvalet som studien distribuerats till, återkom under studiens gång med 

information om att denna inte längre jobbade inom tennisen. Bortfallet resulterade därför i ett 

minskat urval till 49 möjliga respondenter. Den totala svarsfrekvensen resulterade därefter i 

53 procent, motsvarande de 26 svaren. Antalet registrerade svarsformulär uppgick till en 

början till 27, men efter en granskning insågs det att två av dessa svarsformulär mottagits 

inom loppet av samma minut och även innehållit identiska svar. Med anledning nog att tolka 

detta som att en respondent av misstag klickat i ”skicka” två gånger, togs det andra av dessa 

två svarsformulär bort från studien.  

 

I två fall har det utifrån tolkningar också gjorts antaganden kring några svar. Detta gäller dels 

då en av respondenterna svarat ”Nej” på frågan om de genomfört någon tränarutbildning och 

sedan fortsatt i formuläret att fylla i flertalet olika typer av utbildningar som denna 

genomfört.  Ett antagande om att personen i fråga av misstag fyllt i ”Nej”-svaret gjordes då 

och resulterade därför i bearbetningen till att ”Nej”-svaret ändrades till ett ”Ja”. Ytterligare en 

av respondenterna i studien svarade på frågan om de genomfört någon av förbundets 

utbildningar ”Har ej genomfört något steg”, men fortsatte sedan med att specificera vilka steg 

som personen i fråga hade genomgått. Även i detta fall gjordes ett antagande om att personen 

av misstag fyllt i ”Har ej genomfört något steg” och svarsalternativet togs därför bort från den 

aktuella respondentens svarsformulär. Det har också gjorts antaganden i frågan om generell 

utbildningsbakgrund. Gällande en ”flervalsalternativs-fråga” som respondenterna i 

svarsformuläret skulle pricka i för vilka utbildningar personen i fråga hade genomfört. Flera 

av respondenterna hade på frågan endast fyllt i ”Högskola/Universitet” eller någon av de 

högre utbildningarna utan att då till exempel också pricka för ”Grundskola” och 

”Gymnasium”. I bearbetningen av data korrigerades detta till att de ”lägre” svarsalternativen 

för utbildning fylldes i manuellt.  



 

37 

 

7.1.1 Bakgrundsinformation 

Av de som deltagit i enkätundersökningen var 25 män (drygt 96 procent) och en kvinna 

(knappa 4 procent). Störst andel, 50 procent av svaranden, är mellan 26 – 40 år. Drygt 40 

procent mellan 41 – 60 år och resterande knappa tio procent under 25 år. Över hälften av 

svaranden, 64 procent, har en högskole- eller universitetsutbildning, eller högre, som generell 

utbildningsbakgrund. 

 

Cirka 16 procent (4 respondenter) av svarande har yrkestitel ”Sportchef” eller ”Klubbchef” 

och hälften (50 procent) har yrkestitel ”Chefstränare” eller ”Huvudtränare”. 20 procent har 

yrkestitel ”tränare” och resterande har identifierat sig själva som ”mentor”, 

”verksamhetsansvarig” eller ”elitblocksansvarig” (inom kategorin ”Övrigt”). Totalt sett har 

de flesta varit på sin nuvarande position i mindre än 10 år medan den största procentandelen, 

36 procent, har haft sin position i mellan 2 – 5 år. Lite över 70 procent av de svarande har 

någon form av medbetaransvar och den största andelen, också här ungefär 70 procent, har i 

sitt huvudsakliga uppdrag tränaransvar för utövare i åldrarna 13 – 20 år. 20 procent har 

tränaransvar för utövare upp till 12 år och 12 procent för utövare över 20 år.    

 

Nästan hälften av respondenterna, 48 procent, uppgav att de inom tennis har varit tränare i 

över 20 år.  En av respondenterna, motsvarande ungefär 4 procent, uppgav att denna varit 

tränare i mindre än 5 år och resterande uppgav att de har mellan 6 och 20 års erfarenhet som 

tennistränare. Alla respondenterna har själva varit aktiva som utövare inom tennis med den 

allra största andelen, 64 procent, som varit det i över 20 år. En övervägande majoritet på 

nästan 60 procent har då också som högst spelat på nationell nivå. 20 procent uppgav att de 

även nått till internationell spelnivå som aktiv tennisspelare. 80 procent har också uppgett att 

de varit aktiva som utövare inom flera andra idrotter, däribland i störst andel inom fotboll, 

ishockey och innebandy.  

 

7.1.2 Utbildningsbakgrund  

25 respondenter, motsvarande 96 procent, har genomfört någon form av tränarutbildning. 

Den största andelen av respondenter, uppemot 80 procent, uppgav att de genomfört en 

grundtränarutbildning och drygt 42 procent uppgav också att de genomfört en 

elittränarutbildning.  
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Diagram 1 Tränarnas svar på frågan vilken eller vilka tränarutbildningar de har genomgått (n = 57) 

 

I Svenska Tennisförbundets tränarutbildning uppger lite över 50 procent, att de har genomfört 

”GTU” och ”Steg 1” bland stegkurserna. Den kurs som minst andel, 12 procent, av 

respondenterna genomfört är det högsta steget i den nu aktuella utbildningen, TGU 3. 80 

procent har deltagit på föreläsningar och andra kompetensutvecklingsinsatser via antingen 

SvTF eller något annat specialidrottsförbund. 43 procent har läst någon form av 

idrottsvetenskaplig utbildning på högskola/universitet och 27 procent svarat att de har 

genomfört en internationell tränarutbildning eller annan relevant utbildning utomlands. 

 

Diagram 2 Andel tränare som genomgått respektive stegkurs i Svenska Tennisförbundets tränarutbildning (n = 

125) 
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7.1.3 Anställning – arbetsområden och förutsättningar    

En liten majoritet av svaranden, 54 procent, uppgav att deras arbetsgivare vid tillsättningen 

av deras tjänst ställt krav på en genomförd tränarutbildning. Drygt två tredjedelar uppgav att 

det finns krav från arbetsgivare att inom tjänsten fortsätta med vidareutbildning inom 

relevanta ämnesområden och ungefär 80 procent upplever att de har en tydlig 

arbetsbeskrivning för deras arbete medan resterande 20 procenten inte upplever att de har en 

tydlig arbetsbeskrivning.  

 

I den öppet ställda frågan om vilka arbetsuppgifter som anses karaktärisera det dagliga 

arbetet finns det ett generellt överensstämmande bland respondenterna. Arbetsuppgifterna 

som främst och i störst utsträckning uppges karaktärisera det dagliga arbetet är träningen på 

banan, eller coaching. Följt i frekvens upplevs olika typer av administrativa uppgifter, 

planering av träning och tävling och olika former av kommunikation, genom till exempel 

möten och träffar. Arbetsuppgifter som i mindre utsträckning anses karaktärisera arbetet men 

som ändå nämns är tävlingsresor och matchövervakning, vaktmästarsysslor och 

budgethantering. Arbetsuppgifter som uppges ta störst tid i anspråk i det dagliga arbetet är 

likaså det träningen och timmarna på banan, tätt följt av planeringar och administrativa 

sysslor. Även sysslor relaterade till tävling, matcher och seriespel uppges ta upp stor tid i 

arbetet. Övriga sysslor som frekvent tas upp och anses utgöra en stor del av arbetet är olika 

former av kommunikation, och då främst föräldrakontakt. I viss utsträckning nämns också 

olika typer av personalfrågor. En arbetsuppgift som i arbetet också upplevs som svårast, 

baserat på frekvensen i respondenternas svar, är föräldrahanteringen i ”jobbiga situationer”. 

Andra faktorer som upplevs svåra i det dagliga arbetet är just planeringar och olika typer av 

personalfrågor, rekrytering av tränare där medräknat. Överlag anses det som svårt att få tiden 

att räcka till för att hinna med dessa uppgifter under dagarnas arbete.  

 

En övervägande majoritet av respondenter upplever att de i deras yrkesroll behandlar 

arbetsuppgifter som deras tidigare utbildning har förberett dem på rent kunskapsmässigt och 

även att de kan dra nytta av tidigare erhållna kunskaper från utbildningen. 
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Diagram 3 Tränarnas svar på frågan i hur stor utsträckning de upplever att deras nuvarande yrkesroll omfattar 

arbetsuppgifter som deras utbildning förberett dem på kunskapsmässigt (n = 26) 

 

 

Diagram 4 Tränarnas svar på frågan i hur stor utsträckning de i sina yrkesroller upplever kunna dra nytta av de 

kunskaper som de genom tidigare utbildning erhållit (n = 26) 

 

Ämnesmässiga kunskaper som upplevs ha störst betydelse för genomförandet av det dagliga 

arbetet, en öppet ställd fråga, kan summeras omfatta specifika tenniskunskaper, som taktik 

och teknik, pedagogik, fysiologi och psykologi, datakunskaper, kunskap om ekonomi, 

ledarskap och organisationslära. Den kunskap som i högst frekvens nämns är i rangordnad 

ordning pedagogik följt av tenniskunskaper fysiologi och psykologi. Generellt sätt finns det 

delade meningar om i hur stor utsträckning som denna kunskap har varit möjligt att få genom 

Svenska Tennisförbundets egen tränarutbildning.  
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Diagram 5 Tränarnas svar på frågan i hur utsträckning de anser sig ha fått deras den kunskapen genom Svenska 

Tennisförbundets tränarutbildning (n = 26) 

 

En liten majoritet, drygt 65 procent, av respondenterna ser övervägande positivt, motsvarande 

en sjua eller högre på den tiogradiga skalan, för vikten av formell utbildning (till exempel 

högskoleexamen eller kursintyg från SvTF) för genomförandet av det dagliga arbetet.  

 

 

Diagram 6 Tränarnas svar på frågan om vikten av formell utbildning för genomförandet av det dagliga arbetet (n 

= 26) 

 

Över 90 procent, av respondenterna ser övervägande positivt, motsvarande en sjua eller högre 

på den tiogradiga skalan, på vikten av informell kunskapsinhämtning (till exempel sportsliga 

erfarenheter, kommunikation med andra tränare, praktisk tränarerfarenhet) för genomförandet 

av det dagliga arbetet.     
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Diagram 7 Tränarnas svar på frågan om vikten av informell kunskapsinhämtning för genomförandet av det 

dagliga arbetet (n = 26) 

 

Utifrån ett antal föreslagna exempel på arbetsuppgifter som kan tänkas karaktärisera 

tränarnas vardag är dessa fem de som av respondenterna upplevs stämma in bäst: Leda och 

genomföra träning, skapa goda lärandemiljöer, inspirera, motivera och engagera 

aktiva/utövare, skapa goda relationer med aktiva/utövare och kommunicera med 

aktiva/utövare. De fem som anses karaktärisera arbetet i minst utsträckning är: kommunicera 

med externa aktörer och media, samverka med olika aktörer inom tennisen men utanför den 

egna organisationen, lägga upp strategi inför tävling, analysera inför tävling och samverkan 

med olika aktörer utanför tennisen (så som skola, företag m.m.).  

 

Hur ofta det upplevs en förhöjd stressnivå i arbetet kan utifrån den statistiska 

sammanfattningen anses relativt varierande mellan respondenterna. Den största andelen 

upplever dock på skalan från 1 till 10, där 10 motsvarar ”Alltid/Väldigt Ofta”, att stressen 

motsvarar en sjua.  
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Diagram 1 Tränarnas svar på frågan hur ofta de upplever en förhöjd stressnivå i deras dagliga arbete (n = 26) 

 

Respondenterna tillfrågades om vilka faktorer eller arbetsuppgifter som anses orsaka den 

förhöjda stressnivån i det dagliga arbetet. En stor del av respondenterna upplevde att krav och 

press från föräldrar, kommunikationen med föräldrar och hanteringen av föräldrar är orsak till 

stressmoment i arbetet. Det förtydligas bland annat genom hur föräldrar står och ”bedömer” 

arbetet som tränarna gör på banan och har synpunkter på vad och hur tränarna undervisar 

deras barn. Vissa upplever föräldrarna som ”påträngande” och jobbiga att hantera när de 

lägger sig i arbetet och vill påverka hur träningen bedrivs. Andra orsaker som nämns och 

anses orsaka en förhöjd stressnivå är arbetet i samband med eller under tävlingar, då 

förändrade arbetstider och resor spelar in, den höga arbetsbelastningen under träning, med 

många timmar i rad på banan med många spelare och på olika nivåer, vilket också ställer krav 

på improvisation i planeringar och problemlösning, en hel del administration, som tar fokus 

ifrån de viktigare träningsplaneringarna, diverse problem som uppstår med en avsaknad av 

tillräckligt med tränarresurser, till exempel då någon är sjuk, samt då det upplevs finnas 

otydliga direktiv från styrelsen. Generellt uttrycks arbetsbelastningen blir för hög på grund av 

stressnivån i sig och att den orsakas av att det är många olika sysslor som måste hinnas med 

och göras samtidigt. Flera av respondenterna uttrycker också att de i många fall känner att det 

är svårt att räcka till och att hinna med allt som efterfrågas, både från föräldrar och styrelser. 

”Viljan att vara alla till lags och inte få obefogad kritik” samt ”Jag känner mycket press och 

blir bekymrad över att jag inte kommer hinna klara av allt jag behöver göra på ett 

tillfredsställande sätt” är några av citaten från enkätundersökningen som förklarar varför det 

blir en för hög stressnivå i arbetet.  



 

44 

 

I den öppna följdfrågan för vad tränarna ansåg skulle underlätta det dagliga arbetet angavs en 

rad olika faktorer. Tydligare uppdrag, uppdelning av arbetsuppgifterna, bättre kompetens 

bland anställda, fler tennistränare och mer resurser, mer tid mellan träningstimmarna för 

utvärdering, gemensam policy/riktlinje för tränare och arbetsområden, bättre strukturer på 

verksamheterna, mindre antal spelare på banan, mindre föräldrahantering som inte rör 

utveckling, mindre administrativa uppgifter, listan kan göras längre.  

 

7.1.4 Kunskap och kompetens 

Tränarnas upplevda kompetens anses vara som högst inom ämnen som teknik i utförande 

inom tennis, taktik inom tennis, ledarskap, pedagogik, och kommunikation. Som lägst 

upplevs tränarnas egen kompetens vara inom ämnen som idrott som affärer, hur media 

fungerar, idrottsrörelsen och specialidrottens organisering, idrottsföreningars organisation 

och förutsättningar samt didaktik. 

 

De ämnesområden som hos tränarna anses vara viktigast att ha kompetens inom är 

pedagogik, ledarskap, teknik i utförande inom tennis, taktik inom tennis och didaktik. Minst 

viktigt att ha kompetens inom anser tränarna vara inom ämnena idrott som affärer, hur media 

fungerar, idrottsrörelsen och specialidrottens organisering, idrottsföreningars organisation 

och förutsättningar samt organisationsteori.  

 

I tränarnas dagliga arbete anser störst andel tränare att det bör ställas krav på att ha 

kompetens inom teknik, fysiologi, taktik, ledarskap, pedagogik, organisationslära och 

kommunikation. Övriga ämnesområden som nämns, om än inte i lika stor omfattning, är 

bland annat psykologi, nutrition, didaktik och metodik men också att man ska ha en god 

spelnivå och själv ha varit tävlingsspelare.     

 

7.1.5 Framtid 

Större delen av respondenterna anser att en professionalisering av tennistränaryrket skulle 

påverka svensk tennis positivt. Uppemot 50 procent anser till och med att det skulle vara 

mycket positivt.  
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Diagram 2 Tränarnas svar på frågan hur de anser att en professionalisering av tennistränaryrket skulle påverka 

arbetet inom Svensk Tennis (n = 26) 

 

Den främsta och avgörande faktorn för att höja statusen för rollen som tennistränare anses 

vara bättre och mer utbildning för tennistränare. Att klubbar höjer värdet av utbildning hos 

tränare är en annan faktor. Högskoleutbildning eller koppling till högskolan uppges lika så 

det vara en faktor som anses kunna påverka. Som följd av en mer omfattande utbildning 

nämns även certifiering eller tränarlicenser som ett sätt att öka statusen och även se det som 

en ”officiell status”. Ökad ekonomi och pengar nämns också.    

 

Endast en av respondenterna uppger, på frågan om att bedriva Svenska Tennisförbundets 

tränarutbildning i samarbete med högskola/universitet, att denna ”inte tror det är rätt väg att 

gå”. Övriga respondenter är alla positivt, om än i olika utsträckning, inställda mot att 

utbildningen skulle gynnas av ett sådant samarbete. Trots att de flesta uttrycker det som att 

det skulle vara något bra lyfts dock tvivel kring svårigheter med att genomföra det. En av 

respondenterna uttrycker sig följande:  
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Det kan ju vara positivt för statusen för yrket, man får högskolepoäng m.m. Men samtidigt 

är det teoretiska kanske endast 10% av yrket. Övriga 90% är praktiskt kunnande, 

erfarenhet och hur man är som person.. Att en person är teoretisk kunnig och har 

genomgått en högskoleutbildning behöver inte alls betyda att den personen är en bra 

tränare. Det bästa hade kanske varit att man i så fall gick som lärling hos en erfaren och 

erkänt duktig tränare parallellt med sin utbildning. 

Tränare, enkätundersökning 

 

Enkätundersökningen avslutades med att respondenterna fritt kunde ge åsikter eller tankar om 

tennistränaryrket, förutsättningar och villkor samt utveckling, behov och nytta av en 

professionalisering hos tennistränare. Nedan presenteras en handfull citat värda att involvera i 

denna studie: 

 

Citat – Utbildning 

Tränarnas inställning till en utökad eller akademisk utbildning framförs utifrån citaten nedan 

som positiva. Det framförs också tankar och funderingar kring att det finns olika 

förutsättningar och ambitioner hos olika tränare för att genomföra en utökad eller akademisk 

utbildning, som är viktiga att ta hänsyn till. 

 

Utbildningen behöver bli bättre. Man kan ta lärdom av hur Elittränarutbildningen ser ut. 

Man kan skapa bättre utbildningar utifrån det man har idag. Plattform och TGU1 mer 

praktiska och flera dagar, TGU2 och TGU3 mer teoretiska och fördjupande. Jag tror inte 

man ska lägga utbildningen på högskola och universitet. De flesta tränare i Sverige 

kommer inte ifrån en sådan miljö. Dock behöver utbildningar bli bättre och det ska vara 

tuffare att klara TGU2 och TGU3. 

 

Jag tror det skulle vara bra för att höja både kompetensnivå och status på tränarkåren, 

men jag är rädd att detta leder till högre motkrav från tränare gällande 

arbetsförhållanden, anställningar och löner, vilket kan göra att fler exkluderas från 

tennisen på grund av ökning av redan höga kostnader. 

 

Tränare som inte är "akademiskt lagda", är mycket värda, och bör inte uteslutas 
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Jag anser att ha en hög utbildning höjer kompetensen avsevärt hos den svenska 

tränarkåren. Tror de är svårt att göra som vissa länder att man inte får jobba som tränare 

utan en viss utbildning då det i många mindre klubbar är svårt att överhuvudtaget få tag i 

en tränare. 

 

Jag tror att utbildning av dagens och framtida tränare är ytterst viktigt för att kunna få till 

världsspelare igen som förr, men då måste yrket också bli attraktivt för dagens ungdomar. 

Att man ska kunna utvecklas och få rimlig ersättning för det man gör är också viktigt. 

 

Vi behöver utbildning med universitetsstatus för tränare ska få en högre status. 

 

Jag tror det är bra för alla partner om professionaliseringen inom tränarutbildningen blir 

bättre. 

 

Att licensiera Tränarutbildningen höjer automatiskt standarden och ger trygghet till alla 

aktörer att denna personen har genomfört dessa utbildningar. 

 

Utifrån citaten ovan framkommer också tankar om certifiering för tränare. Att en utbildning, 

med fördel för både status och standarden, hos tränare skulle innebära en certifiering lyfts 

som ett exempel fram. Likaså att en ökad professionalisering skulle vara viktigt för att gynna 

svensk tennis och att det är viktigt att kunna få ungdomar intresserade av uppdraget som 

tennistränare. En faktor som då lyfts fram är att ersättningen för arbetet behöver vara rimlig 

och att det ska finnas en känsla för att man ska kunna utvecklas inom rollen tennistränare.  

  

Citat - Förutsättningar 

I citaten nedan framkommer att resurser på tränarsidan upplevs som ett problem, specifikt 

utifrån att det upplevs finnas färre tennistränare att tillgå än tidigare. Något som enligt citaten 

också skulle kunna bero just på att uppdraget inte upplevs som attraktivt och att det saknas 

ekonomiska resurser för att kunna utbilda tränare och förbättra förutsättningarna inom 

verksamheterna.  

 

Rekryteringsbasen till tennistränare är mindre idag än förut. Färre spelare satsar på sin 

tennis och når upp till en spelnivå och skaffar sig den erfarenhet tennismässigt som krävs. 

Av dessa känns det som att det också är färre som sedan vill satsa på en karriär som 
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tennistränare. Kanske kan det vändas genom att höja statusen men det kan också 

avskräcka. 

 

Mer pengar behövs inom tennisen, genom detta kan tränarna få en bättre utbildning och i 

sin tur förbättra träningen och sina adepter 

 

Ser det som viktigt att tränarna är engagerade och brinner för det de gör och att 

kompetensen höjs. Ser det som viktigt att rekrytera fler tränare, inte minst deltidsanställda 

och timanställda, samt höja kompetensen hos dem. Ser också att arbetsmiljön, 

arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna behöver förbättras. Att det ska vara ett 

"högstatusjobb" är inte det viktigaste för mig. 

 

Vi måste samarbeta mer och inte köra individuella race, hjälpas åt till utveckling, jobba 

mot gemensamma mål med en röd tråd 

 

Tyvärr tror jag också att många tränare idag ute bland klubbarna måste lägga så mycket 

tid för att få allt annat att fungera, som till exempel skicket på hallen, utebanor m.m, 

istället för att få tid att verkligen planera och utveckla tennisen lokalt. 

 

Utifrån citaten ovan framkommer en upplevelse av att arbetsförutsättningar, arbetsmiljö och 

arbetsuppgifter behöver förbättras för tennistränare. Det framkommer också att det behövs ett 

utökat samarbete mot gemensamma mål när det gäller utvecklingen av svensk tennis. 

 

7.2 Tidsstudie 

Bearbetning av tidsstudiens insamlade data har i detta avsnitt kategoriserats in i ”praktiskt 

arbete” (endast omfattande träning på banan/tennisträning och fysisk träning för aktiva 

utövare) och ”administrativt arbete” (omfattande arbetsuppgifter som till exempel 

kommunikation genom mail, på telefon eller i möte, personalhantering, ekonomi och 

fakturering, marknadsföring och sponsorer samt planering och utvärderingar). Vid 

bearbetning och analys av insamlade data i tidsstudien har ett beslut tagits att exkludera två 

av tidsstudierna i den statistiska sammanställningen. Beslutet baserades på att dessa två 

deltagare under tidsstudiens insamlingsperiod befunnit sig på resande fot och på 

träningsläger. Med anledning av att arbetstiden under dessa perioder både skiljt sig markant 
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från ”vardagens arbete” och på grund av svårighet med överförbarheten för den statistiska 

sammanfattningen togs därför beslutet att exkludera de två tidsstudierna. Nedan presenteras 

det resultat som genom en statistisk sammanställning och summering av arbetstid, 

tidfördelning och arbetsuppgifter tagits fram. Värt att notera är att de två arbetsveckorna som 

omfattats av tidsstudien dels har krockat med en röd dag, en orsak till att en del av deltagarna 

inte arbetat denna dag, och dels att vissa av deltagarna också har registrerat sitt arbete under 

helgerna. Detta har tagits hänsyn till i den statistiska sammanställningen, men är också orsak 

till varför de siffror som presenteras i detta avsnitt kan uppfattas oregelbundna.      

 

7.2.1 Arbetstid och tidfördelning 

Utifrån de två arbetsveckor som tidsstudien praktiserades uppgår en genomsnittlig 

arbetsveckas totala arbetstid till 42,45 timmar. En genomsnittlig arbetsdag har registrerats 

motsvara 9 timmar. Hänsyn till detta resultat bör tas utifrån att det finns en stor variation 

mellan längden på arbetsdagarna hos alla respondenter under den aktuella tidsperioden. De 

som har registrerat högst antal timmar under en jobbvecka ligger så högt som 57 timmar (den 

arbetsvecka som då också gäller har även viss arbetstid registrerat under helgen och 

motsvarar därför fler än de traditionella fem arbetsdagarna) och veckan med minst 

arbetstimmar motsvarar endast 29 timmar.  

 

Uppdelningen av ”administrativt” kontra ”praktiskt” arbete följer i den statistiska 

sammanställning samma princip och det finns stora variationer mellan alla respondenter för 

hur mycket tid som åläggs respektive typ av arbetsuppgift. Minst procentuell andel av tid 

ägnat åt ”praktiskt” arbete motsvarar 36,3 procent medan den största procentuella andelen av 

den totala arbetstiden motsvarar hela 76,8 procent. Genomsnittligt ägnas 48,96 procent av 

den totala arbetstiden åt ”praktiskt” arbetet. 

 

7.2.2 ”Praktiskt” arbete      

Vad som utifrån insamlade data i tidsstudien har definierats som ”praktiskt” arbete har varit 

den tid som ägnats åt träning på banan och fysträning (oavsett form eller plats). I 

bearbetningen av tidsstudien har därför definitioner tolkats som ”praktisk” träning utgått ifrån 

benämningar som ”träning”, ”tennisträning”, ”tennisinstruktion”, ”bantid”, ”privatträning” 

och ”tennis”. Ytterligare ”praktisk” träning är den del av träningen som bedrivs relaterat till 

NIU (Nationellt Idrottsgymnasium) eller skoltennis. ”Fysträning” som del i 
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arbetet/arbetsuppgift nämns endast i tre av tidsstudierna specifikt och motsvarar totalt i 

arbetstid utifrån dessa omnämnanden nio timmar.    

 

7.2.3 ”Administrativt” arbete 

”Administrativt” arbete benämns relativt olika och i olika utsträckning. En del av 

respondenterna har endast valt att definiera administrativt arbete som just ”administrativt 

arbete” och inte gått in mer i detalj på vad för typ av specifika sysslor den tid som ägnas åt 

det ”administrativa” faktiskt innebär. Av denna anledning har det inte funnits tillräckligt 

omfattande data för att specificera precist hur mycket tid som läggs åt diverse typer av 

arbetsuppgifter. Därefter följer således här endast ett beskrivande yttrande om vad för typ av 

administrativa arbetsuppgifter som i tidsstudien ändå omnämnts.  

 

Kommunikation som del av det administrativa arbetet tolkas omfatta möten med diverse 

aktörer och personer. Det kan bland annat handla om andra klubbar, tränare emellan eller 

med medarbetare och personal. Även mail- och telefonkontakt, med till exempel föräldrar 

eller andra olika aktörer, kommunikation med sponsorer och samarbetspartner samt 

utvecklingssamtal med aktiva räknas som administrativt arbete. Ekonomihantering i olika 

former räknas också det till administrativt arbete. Det kan till exempel handla om 

budgethantering och redovisning, faktureringar, ansökan om idrottslyftet, "sponsorjakt” och 

sponsorrelationer samt marknadsföring och lönehantering. Träningsrelaterade men ändå inte 

fullt ut praktiska arbetsuppgifter kan omfatta planeringar, förberedelser och utvärderingar, 

reflektion och feedback. Till sist finns det också en hel del andra arbetsuppgifter som utifrån 

svårigheter att definiera får falla under Övriga administrativa uppgifter. Detta kan till 

exempel handla om uppdatering av hemsidan och andra ”data-relaterade” uppgifter, vältning 

och skötsel av utebanor, styrelse-, lednings- och kommittémöten samt ”genomgång och 

åtgärder av diverse småproblem”.    

 

7.3 Intervjuer 

Intervjuernas resultat har i detta avsnitt och utifrån den utformade intervjuguidens frågor 

tematiserats in i tre övergripande kategorier och baseras på studiens frågeställningar. 

Kategorierna som presenteras nedan är: Vardagens karaktär, Förutsättningar samt Kompetens 

och utbildning.  
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7.3.1 Vardagens karaktär 

Alla intervjupersoner förklarar och ger en tydlig bild för hur en tennistränares vardag kan 

variera väldigt mycket, både från dag till dag men också beroende på vecka, tidpunkt på 

terminen, tävlingar, till och med årstid. En av intervjupersonerna förklarar också att ”det 

nästan inte finns en vanlig dag på jobbet”.  

 

En kort och sammanfattande beskrivning av vad som utifrån intervjuerna skulle kunna ses 

som en ”standard” dag börjar dock någon gång under sena förmiddagen med planering, 

organisering och administrativa uppgifter: Uppgifter som i sin tur skiljer sig beroende på dag 

i veckan och hur mycket det finns att göra. En av intervjupersonerna, som ansvarar för 

tävlings-delen och som i klubben ska arrangera en handfull tävlingar, förklarar också hur 

arbetsuppgifterna under den nu aktuella perioden till stor del karaktäriseras av mycket 

tävlingsadministration, planering och organisering. Under eftermiddagen runt 15:00 eller 

16:00 förklarar alla intervjupersoner att träningen på banan börjar. Den praktiska träningen, 

på banan eller utanför, pågår sedan till någonstans mellan 20:00 – 22:00 och det är också då 

arbetsdagen avslutas.  

 

I en procentuell uppskattning för hur mycket tid som under det dagliga arbetet läggs på just 

praktiska sysslor kontra mer administrativa uppskattar en respondent att det väger över lite 

mer åt det praktiska hållet, med ungefär 55 procent praktisk träning och 45 procent 

administrativt. En annan hävdar att ungefär 80 procent av veckans arbetstid tas upp av 

praktisk träning på banan. Någonstans mittemellan dessa två uppger den tredje att det ligger 

på ungefär 50/50 mellan praktiska och administrativa sysslor, men tillägger också hur det 

under vissa perioder under året kan stiga till runt 75 procent rent praktiskt arbete. Generellt 

beskrivs att en större del av det dagliga arbetet ändå läggs på praktiska sysslor och träning, 

men att det också skiljer sig under året och terminen samt beroende på om det till exempel 

anordnas tävlingar eller tävlingsresor. 

 

Att mest tid av det dagliga arbetet går till praktiskt träning på banan framgår, men också att 

det hos tränarna finns andra sysslor de skulle vilja lägga ner mer tid på. På grund av att den 

största delen av arbetstiden läggs på banan med den praktiska träningen anser två av tre att 

det inte finns tillräckligt med tid att lägga på utvärdering och uppföljning av träningarna och 

då även självreflektion och utveckling av sig själva och verksamheten. Att ha möjligheten att 
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delta mer på tävlingar och följa de aktiva, ”coaching-biten”, uttrycks i kontrast som ett önskat 

inslag i arbetet.  

 

Respondenterna önskar i sitt arbete framförallt lägga mindre tid på föräldrakontakter. En av 

tränarna uttrycker det som att denna typ av kontakt tar upp en alldeles för stor del av arbetet 

och att föräldrar inte är hämmade att ”ringa, maila och sms:a i både tid och otid”. Tränaren 

menar att kontakten med föräldrar, som ofta handlar om hur träningen bedrivs, deras barns 

utveckling och om hur tränaren har lagt upp träningen, då också på ett kritiskt och 

ifrågasättande sätt, i ett smått överdrivet perspektiv kan omfatta ”nästan en halvtimma i 

veckan i fler månaders tid”. Det framförs dock även en förståelse för att föräldrakontakten i 

sig är viktig och inte får ignoreras men att den många gånger upplevs som tidskrävande och 

överflödig och att den tiden skulle kunna ägnas åt andra sysslor. Andra arbetsmoment det 

önskas lägga mindre tid på är bland annat rena anläggningssysslor, men det framförs också 

att det måste finnas en realistisk syn på tränarsituationen i klubbarna och att ”det är så 

verkligheten ser ut”, men att den tid som läggs till de typerna av arbetsuppgifter med fördel 

skulle kunna ägnas åt mer ”träningsrelaterade” arbetsuppgifter. 

 

7.3.2 Förutsättningar 

De tre intervjupersonerna har i sitt arbete någon form av riktlinjer eller ramar uppsatta och 

utformade av styrelsen i klubben och en dialog förs mellan tränare och styrelse, i ett fall 

också en kanslist, för övergripande inriktningar inom verksamheterna. Då tränarna har någon 

form av arbetsbeskrivning har styrelsen också varit med och utformat denna i samråd med 

tränaren själv. Annars menar alla tre tränare att de mer eller mindre har fria händer att forma 

arbetet på ett sätt som de önskar.  

 

Överlag anser tränarna att det finns bra förutsättningar i klubbarna för att bedriva det dagliga 

arbetet, men också att de ”bara” är tillräckliga. De beskriver hur det finns ett antal resurser 

och ramar att jobba inom, och att det inom just dessa inte är några större svårigheter att 

bedriva verksamheterna på ett bra sätt, men skulle förutsättningarna, till exempel kopplade 

till ekonomi, vara annorlunda skulle svaret på frågan också bli annorlunda. Det som nämns är 

just att fler och större resurser, speciellt på tränarsidan, skulle vara det som kan påverka 

förutsättningarna positivt. Att ha en möjlig ”vikariepool” och fler utbildade tränare att hämta 

ifrån när någon är sjuk eller att bara anställa i verksamheterna upplevs kunna förbättra 

förutsättningarna för arbetet. Generellt nämns också ekonomin i sig som det största hindret 
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för att förändra eller för den delen förbättra de förutsättningar som råder för tränarna att 

bedriva sitt vardagliga arbete och då även möjligheten att anställa fler tränare. Det uppges 

saknas finansiering för att kunna förbättra förutsättningarna och att kunna arbeta med 

utveckling. 

 

En faktor som också lyfts fram är hur förutsättningarna för träningen på banan ser ut. Mellan 

de timmar som träningen bedrivs på banan och mellan grupper finns sällan någon tid. En 

grupp har träning i en timma och direkt nästa timma ska både den gruppen som avslutar sitt 

pass och den nya grupp som påbörjar sitt pass samsas om tiden. Det optimala för tränaren 

skulle vara att ha ungefär en halvtimma mellan varje träningsgrupp. En halvtimma som skulle 

kunna läggas på såväl utvärdering av den tidigare gruppen, sig själv och sin insats men också 

nedvarvning med den ena gruppen och uppvärmning med den andra. Detta lyfts dock också 

fram som något som i dagsläget inte är möjligt då tiden på banan – bokningarna ju måste 

utnyttjas. 

 

När de tre intervjupersonerna ombads att beskriva en för dem optimal arbetsdag nämns bland 

annat mer tid till utvärdering och utvecklingsmöjligheter hos tränarna själva samt mer tid till 

tennisutveckling eller utveckling av verksamheten. Mer tid för planering av arbetet och att ha 

fler tränare att dela arbetsuppgifterna med lyfts fram. Den halvtimma som nämnts mellan 

träningarna ses som ett positivt inslag i den optimala arbetsdagen. Även om alla tre tränare i 

intervjun på ett eller annat sätt uttrycker att arbetsdagarna är relativt optimerade som de redan 

är, utifrån rådande förutsättningar och villkor, upplevs det att om möjligheten fanns för att 

sitta ner och aktivt jobba med utveckling och en mer omfattande optimering av arbetet, 

utifrån vad ekonomiska resurser tillåter, skulle det ses som positivt. En av tränarna uttrycker 

som tillägg på frågan om förutsättningar ”att det vi ansvarar för mest och det vi gör mest, det 

är det vi planerar allra minst”. De administrativa och övriga uppgifterna upplevs vara den del 

i arbetet som hindrar möjligheten för tränarna att kunna lägga mer tid på de sysslor som 

nämnts ovan gällande utveckling.  

 

7.3.3 Kompetens och utbildning 

Alla tre intervjupersoner uppger i intervjuerna att de upplever sig ha en utbildning som 

motsvarar de krav som de upplever ställs på dem i deras dagliga arbete. Alla tre har olika 

former av utbildning men har som gemensam nämnare att de genomfört något eller några 

steg i förbundets tränarutbildning. Övrig utbildning som genomförts är bland annat kurser 
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och validering vid universitet och högskola, men också en hel del tränarsymposier och 

konferenser. Det som tydligt lyfts fram är dock också hur viktig erfarenheten är för att 

genomföra arbetet. De menar att utbildningen i sig är bra, och även med fördel skulle 

behövas bli mer omfattande, men att det dagliga arbetet som faktiskt utförs inte till så stor del 

faller tillbaka specifikt på det som i utbildningar omfattats. De menar att det till stor del är 

möjligt att genomföra arbetet med mer eller mindre utbildning bara tränaren har erfarenheten 

av vad det är som fungerar och att man utvecklar sig själv genom att vara i den dagliga 

miljön. Som en av tränarna uttrycker det ” jag inte reder ut något i arbetet på grund av 

bristande utbildning, utan snarare att saker skulle kunna göras bättre med mer utbildning”.  

 

Området alla tre tränare uppger sig vara positiva till och upplever skulle underlätta det 

dagliga arbetet när det kommer till vidareutbildning är den fysiska delen av träningen. Alltså 

träning mer eller mindre kopplat till styrketräning av olika former och biomekanik inom eller 

relaterat till tennisen. Idrottsskador, kost och mat (nutrition) och mental träning nämns också 

som områden det önskas vidareutbildning inom. En av tränarna nämner att den med fördel 

skulle vilja ha mer kunskap när det kommer till juniorträning, specifikt elitträning för juniorer 

runt 14 år. Där önskas en utökad kunskap om hur man ska tänka kring träning och tävling på 

ett bra sätt. En av tränarna tar i frågan om vidareutbildning upp tankar kring specialisering av 

kunskaper och menar att tennistränaryrket ”är ett så komplext jobb och tennisen är en 

komplex sport så man får ju inse att man inte kan vara megabra på alla områden”.   

 

Alla tre intervjupersoner är generellt positivt inställda till utbildning av tennistränare men 

också att de i viss utsträckning anser att den utbildningen, och övrig utbildning som finns 

tillgänglig för tennistränare, både kan och skulle behöva bli bättre. En av tränarna uttrycker 

det som att den utbildning man går främst ”känns som ett egenvärde, men ingenting som 

visas någonstans egentligen”. Utbildningen är i sig också den gemensamma nämnare som ses 

vara medlet för att höja statusen hos tennistränare och förbättra förutsättningarna och 

villkoren som råder i deras arbete. Kopplat till en mer omfattande utbildning, till exempel på 

eller i samarbete med universitet, tas också certifiering av både tränare själva men också av 

klubbar upp som faktorer vilka potentiellt skulle kunna bidra till den höjda statusen. Två 

respondenter drar paralleller till hur det ser ut utomlands, där certifiering av tränare är 

vanligt, och jämför det med inställningen här i Sverige till att bli tennistränare. De menar att 

det idag tas mer hänsyn till och faller tillbaka lite för mycket på hur framgångsrik eller 

spelstark man varit som tidigare aktiv. De menar att det att det finns tillfällen där tränare 
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anställs i klubbar bara för att de själva spelat tävlingstennis och att de i konkurrens med 

utbildade tränare sedan får ett ”glassigt jobb” som de kan ”ställa av sin tid” på, trots att de 

själva saknar tränarutbildning.  

 

I analysen av den genomförda enkätundersökningen framkom att informell 

kunskapsinhämtning (kommunikation mellan tränare, erfarenhet etcetera) värderas högre än 

formell utbildning (till exempel förbundets eller en akademisk utbildning) hos tennistränarna. 

En fråga om varför det kan vara så ställdes därför i intervjuerna. Skälet från tränarna troddes 

vara att den informella typen av kommunikation är snabb, lättare att ta in och konkret men 

också att det är lättare att belysa vardagsproblem rakt på. Det uttrycks också i relation till 

vardagsproblem att det man snappat upp på en utbildning, konferens eller liknande, 

”godbitarna” som en av tränarna uttrycker det, kan fungera som en slags direkt 

problemlösning genom informell kommunikation, där man ventilerar saker med varandra och 

utbyter erfarenheter för utveckling. Det erfarenhetsutbytet upplevs bidra till en ”kick” i 

arbetet. Detta, tillskillnad från en utbildning, som anses ta längre tid att genomföra och då 

tappar den direkta kopplingen till det vardagliga arbetet. Överlag löd responsen på frågan 

enhetligt att kommunikationen och utbytet med andra tränare, ”korridorsnacket” är mycket 

viktigt, men att det enligt alla tre mer eller mindre borde värderas lika högt som formell 

utbildning. En av tränarna menar att den utbildningen som finns tillgänglig inte värderas 

speciellt högt i sig och att avsaknaden av krav på utbildning bidragit till de generella 

åsikterna om den.  

 

Intervjuerna avslutades med frågor relaterade till koppling mellan förbundet och klubbar och 

hur intervjupersonerna såg på bland annat direktiv eller riktlinjer från förbundet sida, 

gällande krav på utbildning, certifiering av tränare, dess påverkan på tennistränaryrket och 

det dagliga arbetet, samt övergripande nationella strategier från förbundet. Generellt 

uttrycktes att det skulle upplevas positivt med en viss styrning från förbundets sida gällande 

utbildning och övriga strategier. Det anses vara sättet för att höja statusen för yrket, även om 

det också uttrycks funderingar kring vad det skulle kunna ha för påverkan på arbetet. Krav på 

utbildning tolkas som positivt i sig men ställs emot föreningarnas ekonomi och möjligheten 

att kunna anställa fler tränare när det redan upplevs finnas för få ideella krafter än jämfört 

med tidigare. Den ekonomiska frågan är ständigt närvarande och ställer också till med 

bekymmer. Fler anställda betyder fler och ökade arbetsgivaravgifter och pengarna måste som 

komma in någonstans ifrån. Att höja avgifter skulle innebära risk för att en del slutar och då 
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får föreningen inte heller in pengarna. Det uttrycks också en problematik med ekonomin i 

många klubbar och dess påverkan på den bedrivna verksamheten. En tränare efterlyser ett 

större samarbete med alla aktörer, både bredd, elit och privata för att utveckla svensk tennis 

och på så sätt flytta fokus i klubbarna från ”hur överlever vi ekonomiskt?” till utvecklandet 

av tennisen. Tränaren menar vidare att inställningen hos klubbar att ”köra sitt eget race” 

påverkar negativt och att det istället blir aktörer som privatägda akademier, till exempel Good 

to Great Tennis Academy, som tar över. Att förbundet inte heller har någonting att göra med 

de privata satsningarna uttrycks därmed också vara ”lustigt”.  

 

Sammanfattningsvis skulle inställningen mot någon form av direktiv eller typ av riktlinjer 

från förbundets upplevas som positiv och önskad, men med restriktionerna om att för höga 

eller tuffa krav riskerar att påverka negativt, utifrån bland annat de ekonomiska 

förutsättningarna i klubbarna. Specifikt lyfter krav på utbildning och certifiering en 

problematik hos tränare som inte är ”akademiskt lagda” eller upplever det svårt att till 

exempel skriva uppsatser. Det uttrycks i relation att om krav eller liknande ska 

implementeras måste det göras på ett sätt som inte utesluter varken dessa eller de som också 

har mycket erfarenhet inom tennisen, antingen genom tidigare arbete eller eget spelande.  
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8 Analys  

Analysen i detta kapitel syftar till att förstå och tolka hur de samhällsfaktorer som utifrån det 

teoretiska ramverket kan ha en påverkan på de förutsättningar och villkor som råder för 

tennistränare i det vardagliga arbetet. Då de teoretiska utgångspunkterna i studien är 

betingade och mer eller mindre bygger på varandra slås de i denna analyserande del av 

arbetet samman på ett sätt som syftar till att ge en tydligt beskrivande bild. 

 

8.1 Akademisering och professionalisering 

Det omfattande arbetet och de olika typerna av arbetsuppgifter som tennistränare har i sitt 

dagliga arbete visar sig ge en indikation på att det inom svensk tennis finns behov av en 

utvecklad akademiserad inriktning och en professionalisering av ledarskapet. Ambitionen 

förbundet har om att utveckla tränarkåren och den utbildning som finns är i sig ett tecken på 

en akademiseringsprocess inom tennisen, där de vetenskapliga kunskapernas position 

expanderar, flyttas fram och öppnar för en koppling mellan den akademiska och praktiska 

världen inom idrotten (Dellgran & Höjer, 2000; Åkesson, 2014). Vad som framgår i studien 

är att det på arbetsmarknaden för tennistränare och av arbetsgivare, läs klubbar, ställs vissa 

krav på tränare att ha genomfört en utbildning för att få en anställning. Dessutom finns en 

tydlig indikation på att verifierad kunskap värderas som relevant. Inställningarna som 

respondenterna i studien uttryckt i relation till kunskap, kompetens och formell utbildning ger 

också de tydliga indikationer på att en utökad akademisering och den ökade kunskap som då 

kan förmedlas skulle mottas som ett positivt inslag för tränarna och deras förutsättningar i det 

dagliga arbetet. Upplevelsen är att de med hjälp av mer omfattande och relaterad utbildning 

tror sig kunna genomföra sitt arbete ännu bättre. En ökad akademisering av tennistränares 

kunskap leder i sin tur också till högre och mer validerad kompetens som möjliggör ett 

säkerställande för kvaliteten på tränarnas arbete. 

 

Även om ställningstagandet från förbundets sida är att inte ställa krav på utbildning för att få 

arbeta som tennistränare inom svensk tennis, så erbjuds en formell tennistränarutbildning 

som kan kopplas till yrkesrollen. Det är en faktor som faller inom ramarna för vad en 

professionalisering också innebär. Alltså att genom utbildningsformer tillägna sig 

yrkesmässiga kunskaper och färdigheter som leder till att en yrkesutövnings kvalitet höjs 

(Korp, 2002). Utifrån studiens resultat och respondenternas synpunkter är det dock möjligt att 

föra en diskussion om den utbildning som finns tillgänglig för tennistränare samt om dess 
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faktiska påverkan har ett inflytande på tränare i deras dagliga arbete. Som framgår i resultatet 

finns det relativt delade meningar om detta. Sett till en annan del av en professionalisering är 

också hur man kollektivt just kan öka statusen för ett yrke med hjälp av utbildning. 

Utbildning som kan legitimeras genom certifiering och inte bara ses som ”ett egenvärde”, 

skulle därför också kunna påverka tennistränares arbete, förutsättningar och status som 

yrkesgrupp. Till en början skulle då förbundet genom en mer organiserad och kvalificerande 

utbildning få utökad möjlighet att få indikationer på vad för typ av kunskap och kompetens 

som finns inom svensk tennis verksamheter och samtidigt få en viss överblick hur både 

tränare och verksamheter arbetar med sina uppdrag.  

 

I intervjuerna framkommer också att det från tränarnas håll skulle ses som positivt med 

någon form ”översyn” från förbundet, genom till exempel nationella riktlinjer eller ökat 

samarbete som når hela vägen ner i klubbarna. Som uttryckts behöver det inte vara krav, men 

på något sätt och kanske genom någon form av direktiv eller ramar att utgå ifrån. Det i sig 

upplevs utifrån resultatet också som något som skulle kunna ha en positiv påverkan. De 

föräldrakontakter som i det dagliga arbetet lyfts fram som svåra att hantera skulle till exempel 

genom en tränarcertifiering kunna ge ett verktyg för tränare att bemöta dessa så professionellt 

som möjligt. Om föräldrar som väljer att engagera sina barn i tennisens verksamheter är 

försäkrade om att den träning som bedrivs i klubben, utifrån idrottens övergripande ansvar, 

sker utifrån certifierad kunskap så finns möjlighet för tränarna att skapa en trygghet och 

garanti för föräldrarna. Då finns också möjligheten till att den press och kritik som tränarna 

upplever komma från föräldrarna kan minska, genom en försäkran om att tränarna faktiskt 

har kunskap och kompetens för att bedriva träningen. Vilket också det, utifrån 

professionaliseringens betydelse att genom kollektiv strategi öka en social status (Korp, 

2002), kan ses ha en positiv påverkan på tränarnas arbete och förutsättningar. 

 

8.2 Kunskap och kompetens 

Utifrån arbetet som tennistränarna genomför i sin vardag, vilket kan ses som mer komplext 

än ett rent ”tränarjobb” och mer liknar eller kan jämföras med ett management-liknande jobb 

– som i sig kan kopplas till hur en ökad kommersialisering inom idrotten blivit ett faktum, 

kan det förväntas att de förutsättningar som råder ställer krav på en bred och relevant kunskap 

och kompetens. Att ha kompetens innebär då som Weinert (2001) se RF (2006) menar att 

relatera till de förutsättningar som krävs av en individ för att med framgång, möta komplexa 
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uppgifter i en allt mer utmanande yrkesverklighet. Som tennistränare innebär det, utifrån hur 

det dagliga arbetet ser ut, att det efterfrågas mer än idrottsspecifika kunskaper. Utifrån det 

arbete som tennistränare i denna studie beskriver räcker det inte bara med att behärska och ha 

kunskap inom taktik och teknik i tennis utan också inom bredare och mer akademiskt 

grundade områden som till exempel ekonomi, organisationslära och management. Något som 

intressant nog enligt respondenterna varken anses vara viktigast eller faktiskt bör kunna 

ställas krav på inom uppdraget som tennistränare, trots att en stor del av arbetet utgörs av 

arbetsuppgifter relaterade till dessa områden. Arbetets komplexitet och övergripande ansvar 

konkretiserar även det Côte och Gilbert (2009) menar i det stora hela också influerar en 

tränares expertis inom idrotten. Det betyder att kunskap består av flera beståndsdelar, såväl 

professionell, interpersonell och intrapersonell kunskap och att det krävs alla beståndsdelar 

för att kunna bedöma hur effektiv eller kompetent en tränare i sitt sammanhang faktiskt är. 

Arbetet kan generaliserat säga omfatta såväl idrottsspecifika delar och kommunikation med 

en rad olika aktörer, både inom och utanför den egna organisationen, samt diverse orsaker 

och sysslor som utmanar till reflektion, utvärdering och granskning. 

 

8.3 Kommersialisering och professionalisering 

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna som råder i klubbarna är svårt att utöka resurser som 

omfattar utbildade tränare, men också att engagera ideellt engagemang på ledarsidan. Vad det 

beror på har i studien inte behandlats men det är möjligt att dra paralleller till teorier om 

idrottens kommersialisering och att det inom idrotten i större utsträckning än tidigare 

förväntas att ledare skall få ersättning för det arbete som genomförs, även inom ideella 

föreningsverksamheter (Peterson, 2003). Att öka statusen för yrket genom mer omfattande 

utbildning och professionalisering skulle kunna förändra dessa förutsättningar. Det bör dock 

tas hänsyn till att det finns personer som av olika anledningar inte har någon ambition att läsa 

vidare eller utbilda sig. Att ställa krav på tränare att genomgå utbildning kan riskera att de 

som har viss kunskap genom erfarenhet men som inte ”trivs i skolbänken” försvinner som 

ledare. Det är dock värt att lyfta fram att kravet på utbildning inte nödvändigtvis skulle 

behöva rikta sig till alla ledare och nivåer inom tennisen utan för de högre positionerna, där 

det arbete som genomförs mycket väl kan jämföras med andra yrken där kvalifikationer 

krävs. Målsättningen skulle kunna vara att försöka validera en kvalitet på tränarrollen även 

för de som inte har möjlighet att genomföra en längre utbildning. Mer omfattande utbildning 
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skulle ha en positiv påverkan på arbetet och dess förutsättningar för tennistränarna och 

således också driva professionaliseringsprocessen av ledarskapet inom tennisen framåt.  

 

Den professionaliserings- och akademiseringsprocess som hos yrkesgruppen tennistränare är 

möjlig att se kan, på samma sätt som det teoretiska ramverket och Peterson (2003) beskriver, 

relateras specifikt till kommersialiseringen inom idrotten och även tennisen. Ekonomiska 

resurser är i stor utsträckning och främst, som Peterson (2003) också uttrycker det, det som 

krävs för en professionalisering av ledarskapet inom idrotten. Som icke-vinstdrivande ideella 

föreningsverksamheter, vilket majoriteten av klubbar och föreningar inom svensk tennis är, 

kan en problematik uppstå kring ekonomin. Ett faktum som också kan påverka både tränarna 

och de förutsättningar och villkor som råder för att bedriva verksamheterna. Som ideella 

föreningsverksamheter ska man inte bedriva vinstgivande verksamhet, vilket utifrån 

Petersons (2003) definition är precis vad kommersialiseringen innebär, och det i sig skulle 

kunna vara en anledning till att det nu går att se allt fler privata aktörer inom tennisen. Det 

skulle alltså kunna ses som att bristen på ekonomiska resurser och tränare inom de ideella 

verksamheterna har gynnat och sporrat en ny arbetsmarknad där privata aktörer kan ta plats. 

Privata aktörer som i konkurrerande syfte kan locka med bland annat ekonomiska resurser, 

möjlighet och status, faktorer som de ideella verksamheterna i sin tur kan ha svårt att leva 

upp till. Utmaningen kan vara att hitta samverkansformer mellan de olika aktörerna på 

marknaden och att tillsammans driva en utveckling av svensk tennis.   
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9 Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussion av studien och dess datainsamlingsmetoders framtagna 

och summerade resultat. För att lyfta diskussionen kring vad som också är ett beskrivande 

resultat syftar detta avsnitt till att sätta den tidigare forskning om kommersialisering, 

professionalisering och akademisering, i relation till hur en tränarnas vardag ser ut och vilka 

förutsättningar och villkor som råder. Diskussionen presenteras även i relation till studiens 

teorier och utifrån de tre formulerade frågeställningarna, som under punkt 9.1 summeras.  

 

9.1 En tennistränares vardag 

Utifrån studiens triangulering och dess datainsamlingsmetoder har det framkommit och 

beskrivits att en tennistränares vardag omfattar ett mycket komplext och varierat arbete. Ett 

arbete som i stor utsträckning kan sägas omfatta många olika typer av arbetsuppgifter, men 

också ett arbete som, baserat på dess förutsättningar, villkor och organisation, står ansikte 

mot ansikte mot en rad faktorer som redan nu och även i framtiden kan förväntas påverka 

dess karaktär och utformning.     

 

9.1.1 Arbetets karaktär – arbetsuppgifter, tidfördelning och kravprofil 

Sammanfattningsvis har det framgått att det inte finns en ”standard” eller ”vanlig” dag i 

arbetet som tennistränare i Sverige. Såväl dagarna som veckorna kan variera stort i både total 

arbetstid och arbetsuppgifter. Vissa dagar kan vara så långa som upp till 15 timmar medan 

andra dagar endast omfattar en handfull timmar i arbetstid. Hur dagarna eller veckorna ser ut 

beror till stor del på perioden under året, om det är i början, mitten av eller i slutet av en 

termin, i samband med ett lov eller krockar med en tävling, både på hemmaplan och i egna 

klubben eller under tävlingsresor. Långa arbetsdagar avslutas inte sällan efter 20:00 på 

vardagskvällarna och läger, aktiviteter eller resor under helgerna är inte heller ovanligt. En 

genomsnittlig arbetsvecka omfattar en total arbetstid på över en ”normal” arbetsvecka på 40 

timmar, men kan under perioder omfatta upp emot 60 timmar i veckan. Mycket av arbetet 

som genomförs karaktäriseras också av att vara kvälls- eller helgarbete, och är något som 

bland annat kan påverka socialt umgänge och familjeliv. Generellt läggs drygt 50 procent av 

den totala arbetstiden på ”praktiskt” arbete och resterande 50 procent på mer ”administrativa” 

sysslor. Även tidfördelning av arbetsuppgifter skiftar också de mycket beroende på period 

under året och faktorer som till exempel tävlingar. Som respondenterna förklarar tar 

tävlingsadministration upp mer tid när det är tävlingar som arrangeras och under mer 
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intensiva träningsperioder kan det praktiska arbetet stiga till uppemot 75 – 80 procent av den 

totala arbetstiden. Detta, menar Washington och Reade (2013), är tecken på en 

professionaliseringsprocess, där arbetets karaktär progressivt utvecklas från praktiskt till att i 

viss mån likna just ett management-jobb.  

 

Det praktiska arbetet som genomförs består till övervägande del av tid på banan i form av ren 

tennisträning. Fysträning, som också inkluderats i det ”praktiska” arbetet, omfattar endast 

knappa fyra procent av den totala tidsåtgången för det ”praktiska” arbetet och knappa två 

procent av den totala arbetstiden. Det bör dock påpekas att den fysiska träningen mycket väl 

har kunnat omfatta en mer omfattande del av arbetet men att deltagarna själva ”kategoriserat” 

in den typen av träning, ”fysträning”, under just ”träning”. Det skulle kunna innebära att en 

större del av det praktiska arbetet faktiskt omfattar ren fysisk träning, men att detta i 

bearbetningen har gått förlorat. Matchbevakning och närvaro vid tävling är också en del som 

i grund och botten kan räknas till det ”praktiska” arbetet och i vissa fall tar upp en del av det 

totala arbetet. Hur stor del av arbetet som dock tas upp av detta är utifrån de tidigare nämnda 

faktorerna om perioder under året, mycket svårt att få en sammanställd analys för. 

 

Det administrativa arbetet omfattar i studien ett mycket brett och övergripande spektrum av 

arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från ekonomi och marknadsföring till 

personalhantering, föräldrakontakter, utvecklings-/coaching samtal med aktiva, möten och 

träffar samt planering och utvärdering av både arbete och träning. Vad för typ av 

administrativt arbete som genomförs kan skilja sig beroende på storleken av klubben och 

vilket ansvar som tränaren har. Eftersom det i denna studie inte har fokuserats specifikt på 

vilket tränaransvar som individerna i sig haft utan mer utgår ifrån vilken arbetstitel de har är 

det svårt att generalisera vilka typer av administrativa arbetsuppgifter som tar upp mest tid. 

Arbetsuppgifter som dock generellt sätt benämns som tidskrävande är planeringar och 

tävlingsadministration, samt diverse typer av kommunikation genom möten, relaterat till 

personal men också mer specifikt föräldrakontakter. De administrativa sysslorna kan även 

tolkas ha störst direkt koppling till den övergripande organiseringen av verksamheterna, 

specifikt ekonomin.    

 

Karaktären på tennistränares vardag och dagliga arbete, utifrån tidfördelningen och det breda 

spektrumet av arbetsuppgifter, ställer krav på att de som genomför arbetet också har en 

kompetens inom såväl idrottsspecifika som generella kunskaper, inom både praktiskt 
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relaterade kunskapsområden som fysiologi, biomekanik, pedagogik och didaktik och mer 

teoretiskt inriktade kunskapsområden kring organisation, ledarskap och ekonomi. Något som 

Gerrevall (2006) menar belyser, relaterat till kompetensbaserade utbildningar, att arbetets 

komplexitet och då speciellt på högre nivåer inom organisationer, ställer breda krav som kan 

jämföras med många andra högt kvalificerande yrken.  

   

9.1.2 Utbildning och Kompetens hos tränare  

Den övervägande majoriteten av tennistränare i studien har genomfört någon form av 

tränarutbildning (80 procent har genomfört en grundtränarutbildning) och likaså något eller 

flera steg i Svenska Tennisförbundets tränarutbildning. Informell kunskapsinhämtning har 

värderats högre hos respondenterna än formell utbildning. Teorier om vad det kan bero på 

cirkulerar främst kring den informella kunskapens snabba gehör och betydelse för tränarna i 

sitt dagliga arbete, medan den formella utbildningen istället ses mer som ett egenvärde och 

inte i sig anses påverka det arbete som genomförs. Det är cirka hälften av klubbarna som 

(informellt sätt) ställt krav på genomförd tränarutbildning eller motsvarande för tillsättningen 

av en tjänst. Även om en majoritet av respondenterna upplever att de i sin yrkesroll behandlar 

arbetsuppgifter som deras tidigare utbildning förberett dem på rent kunskapsmässigt och att 

de kan dra nytta av kunskaper som tidigare utbildning gett dem, så verkar det finnas delade 

meningar om kunskapen faktiskt har varit möjligt att få i förbundets tränarutbildning. Detta 

skulle kunna tolkas som att det är annan utbildning än förbundets som förberett dem bättre 

för deras arbete som de genomför.  

 

Tränarna värderar sin egen kompetens som högst inom de idrottsspecifika områdena teknik 

och taktik följt av ledarskap, pedagogik och kommunikation. Det är också dessa 

kunskapsområden som tränarna anser vara viktigast att ha kompetens inom, med tillägg för 

kompetens inom didaktik. Ämnesområden som tränarna anser vara minst viktiga att ha 

kompetens inom, och som de även värderar sin egen kompetens som lägst inom, är idrott som 

affärer, hur media fungerar, idrottsrörelsen och specialidrottens organisering, 

idrottsföreningars organisation och förutsättningar samt organisationsteori. De 

ämnesområden där tränarna i störst utsträckning anser att krav bör ställas är på kompetens 

inom teknik och taktik, fysiologi, ledarskap och pedagogik. Ytterligare kunskapsområden 

som tränarna bedömer har störst betydelse för det dagliga arbetet är psykologi, data, ekonomi 

och organisationslära. Tolkningen är att det krävs en hel del olika kunskaper och 

kompetenser som tennistränare men att åsikterna om vad som faktiskt värderas högst eller är 
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mest efterfrågat också det varierar mycket beroende på vem som får frågan och utifrån vilka 

förutsättningar och villkor som råder i arbetsmiljön. Märkvärt, i relation till vilka kunskaper 

som anser krävas hos tränare och hur stor del av arbetet som ägnas åt en syssla, är utifrån 

fysiologisk träning. Den övervägande majoriteten uttrycker att kunskap och kompetens inom 

fysiologi, biomekanik och metodik är viktigt att ha och bör ställas krav på, trots att den tid 

som ägnas åt specifik ”fys-träning” har visat sig utgöra en väldigt liten del. Utifrån dessa 

resonemang bör man fråga sig varför det inte anses vare sig speciellt viktigt, eller behöva 

ställas krav på, att ka kompetens inom mer organisatoriska ämnen som också berör 

verksamheterna. De mer administrativa uppgifterna tar som tidigare nämnts upp nästan dryga 

hälften av den totala arbetstiden. Detta resultat visar också en överrensstämmelse med den 

tidigare forskning som bland annat Hageskog och Gerrevall (2001) bedrivit och som 

förtydligar hur det ställs krav på såväl generella som specifika kunskaper hos tennistränare 

och att det i sin tur också ställer krav på en relevant utbildning för en fortsatt utveckling av 

tränares kompetenser.       

 

9.1.3 Förutsättningar och villkor 

Överlag kan det i studien tolkas som att det finns bra förutsättningar att bedriva 

tennistränaryrket utifrån de begränsningar som faktiskt finns. De mest framstående 

förutsättningarna som anses påverka tennistränarnas dagliga arbete och deras vardag är dock 

ekonomin, tillgången till resurser och i viss mån även stress, både ur synpunkten med att 

”hinna med” alla arbetsuppgifter och att ”tillfredsställa” aktiva/utövare och föräldrar. 

Ekonomiska begränsningar kan ses utifrån möjligheten till att ha nog med resurser på 

tränarsidan, en bra förutsättning för att kunna optimera träningsverksamheterna, och 

möjligheten att kunna anställa personal för att underlätta det administrativa arbetet. Det 

mycket breda och varierande arbetet med just ”många bollar i luften” samtidigt, där tränare 

får axla ansvar för att bedriva verksamheten, få föreningen överleva ekonomiskt, ansvara för 

barn och ungdomars trivsel och utveckling samt press från föräldrar leder till ett arbete som 

inte sällan också spiller över på privat tid och i vissa fall tid som hindrar tränarnas möjlighet 

att jobba med mer önskvärda sysslor som bland annat reflektion, utvärdering och 

kompetensutveckling i arbetet.  

 

Som ideella föreningsverksamheter är det möjligt att se hur utsatta föreningarna är av de 

ekonomiska förutsättningarna som råder. Inom ideell föreningsverksamhet är det svårt att 

höja avgifter för medlemmar, som då riskerar att både lämna eller inte längre ha möjlighet att 
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delta. Den strama ekonomin leder i sin tur till en problematik, som också uttrycks i 

intervjuerna, när det kommer till att få fler ledare inom verksamheterna. Det har blivit allt 

svårare att engagera ledare på ideell basis och den ersättning som är möjlig att erbjuda ledare 

blir utifrån den strama ekonomin inte heller speciellt hög. Detta kan i sin tur vara en av 

orsakerna till att det finns färre intresserade av uppdraget som ledare överlag, men resulterar 

tillslut i att det blir svårt att dela på verksamheters omfattning och ansvar. Det påverkar 

tränarnas arbete och dess förutsättningar för att axla det stora och övergripande ansvaret som 

ledare. Det blir då problematiskt att faktiskt utveckla verksamheterna för att i sig få 

möjligheten att dra in mer pengar till klubben. Ett situationsscenario som kan kopplas direkt 

till Petersons (2006) resonemang kring idrottens ökade professionalisering och 

kommersialisering, som sätter press på de ideella föreningarna att fortsätta visa sig relevanta 

och starka inom idrotten för att överleva. Något som även det kan kopplas till vad Redelius 

(2013) lyfter fram kan riskera att ske om ideella föreningar tvingas undan för privata aktörer, 

där både resurser och pengar finns, som då i värsta fall kan resultera i att ett deltagande inom 

idrotten för familjer blir en ekonomisk fråga. 

 

9.2 En profession i utveckling? 

Det är utifrån studiens resultat och den analys som presenterats möjligt att se hur omfattande 

en tennistränares arbete är. Resultatet visar tydligt att flertalet av tränarna upplever en mycket 

komplex och varierande vardag, som skiljer sig i både arbetsuppgifter och arbetstider. Vad 

som är möjligt i studien att se är att en stor del av det dagliga arbetet faktiskt tas upp av 

arbetsuppgifter som inte är direkt idrottsspecifika och relaterade till tennisen utan mer 

administrativa ur en organisationssynpunkt. Det administrativa arbetet tar generellt upp dryga 

hälften av den totala arbetstiden och trots att många respondenter i studien påpekar och 

menar att de främst ser sig själva som tennistränare, i den form att de lär ut teknik, taktik och 

idrottsspecifika kunskaper på banan eller i samband med träning, så kan man argumentera för 

att även den ”andra hälften” av arbetet som är administrativt ändå ingår och likaså är viktigt.  

 

Det allt mer komplexa arbete och uppdrag som tennistränare bedriver har utifrån studiens 

resultat och analys visat sig vara påverkade av faktorerna som akademisering, 

professionalisering och kommersialisering, vilket en stor del av den tidigare forskningen 

också belyser som möjligt. Sambandet mellan dessa faktorer, hur tennistränarnas arbete och 

förutsättningar ser ut samt hur åsikter och värderingar lyder kan utifrån studiens resultat och 
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analys också analyseras kritiskt. Vad som upplevs intressant utifrån resultatet och dess 

samband är att det hos tränarna upplevs finnas konkret förståelse för, att arbetet är komplext 

och ställer krav på tränarna att ha en bred och relevant kompetens, att akademisk kunskap, 

förmedlad genom akademiska utbildningar, och att en höjd status vore positivt för 

genomförandet av och förutsättningarna i arbetet, men att det trots detta upplevs finnas vissa 

restriktioner och funderingar kring den praktiska implementeringen av detta skulle innebära.  

 

Kollektivt påvisar studiens resultat, i relation till den tidigare forskningen, att det inom 

svensk tennis idag är relevant med argumentation för en utökad akademisering med fokus på 

kunskapsinhämtning, en professionalisering av ledarskapet och utvecklandet av en ”officiell 

yrkesroll” för tennistränare. Precis som bland andra Gerrevall (2006) samt Washington och 

Reade (2013) belyser, i relation till idrottens professionalisering och vikten av 

komptensbaserade utbildningar, ställs idag höga krav på tennistränarna att klara av ett mycket 

varierat och komplext arbete. Idrotten och i det här fallet tennisen har ett uppdrag att utifrån 

de rådande samhällsfaktorerna bemöta de fenomen som styr och på ett eller annat vis ta 

ställning till hur man utifrån faktorer som till exempel kommersialiseringen ska agera för att 

inte bara bemöta förväntningar från medlemmar och aktiva men också det intresse som finns 

för att fortsätta utveckla svensk tennis i alla perspektiv. 

  

Det kan numera ses allt fler aktörer på arbetsmarknaden inom svensk tennis. Då dessa aktörer 

drivs av konkurrerande marknadskrafter behöver de också bedriva sina verksamheter som 

företag, vilket förändrar spelplanen för de ideella föreningsverksamheterna, som har sitt 

främsta uppdrag med att gynna jämlik folkhälsa och ansvara för en fostran som är 

samhällsnyttig. Genom intåget av privata aktörer kan man dra paralleller till att de ideella 

föreningarna får allt svårare att överleva med sina begränsningar i ekonomiska resurser. 

Föreningarnas inkomster går till att bedriva verksamheterna men inte nödvändigtvis mot en 

kapitalisering av dem. Utan ökade ekonomiska resurser är det svårt att utvecklas på ett sätt 

som det till exempel inom privatiserade verksamheter med tillräckliga resurser finns 

möjlighet till. Denna del av kommersialiseringen som går att se inom tennisen kan också 

relateras till det Redelius (2013) berör med svårigheterna att bibehålla eller engagera ideella 

ledare för att bedriva föreningsverksamheterna. De föreningsaktiva tränarna inom en ideell 

förening lockas många gånger av de ersättningar och utvecklingsmöjligheter som en akademi 

har möjlighet att erbjuda. Om sådana tendenser fortsätter, att ledare inte kan behållas inom 

föreningsverksamheterna utan rör sig mot andra aktörer, ”där pengarna finns” kan ju frågan 
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bli: hur länge kan den ideella föreningsverksamheten överleva på marknaden med dessa 

aktörer som tar såväl plats som status och resurser? Om inte föreningarna heller klarar av att 

leva upp till krav på kompetens och aktivas förväntningar, på grund av att ledare och tränare 

sökt sig ifrån organisationerna och ut på den privata marknaden, så finns ju som både 

Redelius (2013) och Gerrevall (2006) också nämner, risken att även medlemmarna gör 

likadant. Då står förbundet utan eller med ännu färre och mindre resurser för att bedriva 

svensk tennis verksamheter på ett bra sätt. Kontexten för just denna studie, nuddar endast vid 

frågan som ändå anses värd att lyfta. Hur påverkas de ideella och privata verksamheterna på 

sikt om förbundet inte antar utmaningen att samverka med alla de olika aktörerna på 

arbetsmarknaden för och inom svensk tennis. Kommersialisering, akademisering och 

professionalisering är teorier och begrepp som behandlas i studien och som ligger till grund 

för utvecklingen av den privata arbetsmarknaden, vilket förbundet också kan ha som viktiga 

fundament i sitt arbete med utvecklandet av tennistränaryrket som profession.  

 

9.3 Metoddiskussion 

Den genomförda studiens valda metodologiska tillvägagångssätt har utifrån studiens resultat 

och omfattning visat sig vara effektivt och har levt upp till förväntningarna om att ge såväl en 

bredd som ett djup i studien (Jones, Brown & Holloway, 2013). Trianguleringen kan därmed 

uttryckas ha uppfyllt sitt syfte och även visat sig vara en effektiv metod för denna typ av 

studie. Valet att genomföra triangulering öppnar dock upp för några faktorer som också bör 

tas upp för kritisk granskning, utvärdering och diskussion. En av riskerna med triangulering 

som metod är att de olika insamlingsmetoderna distanserar sig för mycket från varandra, 

således missar dess uttänkta syfte och leder till betydelsefulla felaktigheter i resultatet och 

analysen (Gratton & Jones, 2015). Exempelvis om resultaten skiljer sig markant utifrån 

studiens grundläggande syfte. För att undvika detta har alla tre insamlingsmetoder noga 

utformats och i den mån det varit möjligt byggt på varandra. Detta har resulterat i ett 

sammantaget resultat som överlag kan ses som överensstämmande och väl nyanserat. 

Ytterligare en risk med triangulering och flervalsmetod kan vara den påverkan som andra 

aktörer utanför studien och i respondenters och deltagares ögon kan ses som granskande. Det 

skulle till exempel kunna vara att respondenterna inte vill uttrycka för kritiska eller utstående 

åsikter och således inte ger en ”korrekt bild” av deras faktiska upplevelser, åsikter eller 

värderingar. Utomstående aktörer skulle i denna studie kunna vara såväl andra tränare som 

klubben eller förbundet, en aktör som alla blivit informerade om också är del-uppdragsgivare 
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av studien. Med hjälp av anonymisering och konfidentialitetskravet har dock denna påverkan 

aktivt försökt att undvikas och utifrån det resultat som har producerats har heller inga 

frågetecken kring detta faktiskt uppdagats.  

 

Andra faktorer värda att analysera är hur insamlingsmetoderna praktiskt har fungerat. Som 

helhet och utifrån det faktum att studien ses som en pilot- eller förstudie till en mer 

omfattande forskningsstudie, så har insamlingsmetoderna fungerat bra. Det finns dock några 

punkter att nämna. Den tidsstudie som genomfördes kan i sig ses som ett effektivt sätt att 

samla in data, få en bra tidfördelning och en övergripande bild av deltagarnas och tränarnas 

vardag. Det går dock att diskutera dess faktiska korrekthet. Utifrån att det är deltagarna själva 

som fyller i och att det utifrån en forskningssynpunkt inte har varit möjligt att kontrollera att 

det är något som följs regelbundet och görs på ett ”korrekt” sätt, ökar möjligheten för att den 

data som presenteras inte är helt representerande. För att utöka delmetodens validitet skulle 

till exempel tidsstudien kunna utföras i kombination med observationer, alltså att 

undersökaren själv deltar under en period som deltagandet i tidsstudien omfattar. Det skulle 

ge möjligheten att försäkra validiteten men då också inkludera mer detaljer som i denna 

studie riskerats att gå förlorade. Även tidpunkten för genomförandet av tidsstudien skulle 

kunna diskuteras. I denna studie tvingades tidsstudien förläggas i samband med påsken, 

vilket bland annat resulterade i att några av deltagarna hade lediga dagar. Det skulle också 

kunna vara så att tidpunkten för genomförande har påverkats av att deltagarna under denna 

period har haft vissa arbetsuppgifter som inte ”vanligtvis” ingår i det dagliga arbetet och 

därför kan riskera att ge en felbedömning av dess resultat. För att undvika detta skulle 

tidsstudien med fördel praktiseras under flera tillfällen av året. Det skulle då kunna handla 

om tre separata tillfällen, till exempel en vecka under vårterminen, en under sommaren och 

en under höstterminen.    

 

I den aktuella studien tvingades antalet intervjuer att minskas till endast tre. Ur en 

forskningssynpunkt kan det antalet diskuteras, specifikt utifrån generaliserbarheten av 

intervjuernas resultat. Med fördel skulle fler kompletterande intervjuer ha genomförts. Fler 

intervjuer skulle också möjliggöra för ytterligare och ännu starkare argumentation för 

studiens validitet. Intervjuer med fokusgrupper skulle kunna vara ett alternativt 

tillvägagångssätt för denna typ av undersökning, även om även den metoden i sig kan lyfta 

frågeställningar kring respondenters och övriga aktörers indirekta påverkan på de svar och 

således det resultat som skulle produceras. 
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Metoden som genomförts i denna studie kan utifrån det uppdrag som uppdragivarna för 

studien lagt fram också anse har uppnått sitt syfte. Metoden har prövats eller testkörts och det 

har i detta avsnitt presenterats reflektioner av dess funktion för en liknande typ av studie i 

framtiden.  

 

9.4 Vidare forskning 

Utifrån denna genomförda studies resultat har det framkommit en handfull ämnen, faktorer 

och samband som kan anses värda att studera mer ingående. Primärt dock, eftersom denna 

studie som helhet delvis också har syftat till att ligga till grund för en mer omfattande, 

bredare och större nationell studie för Svenska Tennisförbundet, om tränarutbildning och 

utveckling inom svensk tennis, finns det utifrån studiens resultat och empiriska material en 

naturlig koppling till möjlig vidare forskning inom eller relaterat till detta ämne. En liknande 

men mer omfattande studie skulle till exempel omfatta andra eller fler regioner inom svensk 

tennis och ett ökat antal deltagande respondenter. Metoden för en sådan undersökning skulle 

kunna vara densamma men att insamlingen av data med fördel skulle kunna vara mer 

omfattande.  

 

Fler intressanta ämnen som utifrån denna studie kan visa sig vara intressant att bedriva vidare 

forskning inom är specifikt hur den tränarutbildning som nu finns och erbjuds av SvTF ska 

utvecklas för att möta de behov som hos tränare finns och utefter de förutsättningar och 

villkor som i deras vardag råder, samt hur tränarnas förutsättningar inom tennisen faktiskt 

påverkar lärande- och utvecklingsmiljöer för aktiva utövare och även hur ett samarbete 

mellan de privata aktörer som nu finns och de ideella föreningsverksamheterna skulle kunna 

utformas för att gynna båda parter.   

 

9.5 Slutsats 

Som tidigare framförts har det i studien framkommit att en tennistränares vardag och dagliga 

arbete är mycket varierande, krävande och komplext. Arbetsdagar och arbetsuppgifter skiljer 

sig i omfattning och innehåll beroende på vecka eller period under året. Den största delen av 

arbetet omfattar i praktisk mening den organiserade tennisträningen på banan med aktiva, 

men innehåller förutom praktiskt definierade arbetsuppgifter en rad olika typer av 

administrativa arbetsuppgifter. Arbetet som genomförs ställer krav på en bred kompetens hos 
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tränarna inom både idrottsspecifika, professionella, interpersonella och intrapersonella 

kunskaper. 

 

Trots att tränarna har uppvisat en relativt hög och generell utbildningsbakgrund samt 

upplever att deras utbildning lever upp till de krav som deras dagliga arbete ställer är 

inställningen övervägande positiv mot fortsatt högre utbildning, både för att jobba som 

tennistränare och för att kunna påverka det dagliga arbete som genomförs. Den utbildningen 

som finns och erbjuds av förbundet upplevs inte fullt ut återkopplas till eller ha en direkt 

påverkan på det dagliga arbetet, vilket lyfter en fråga om hur förbundet kan arbeta för att den 

ska utvecklas och anpassas på ett sätt som för tränarna kan uppleva mer givande för deras 

vardag ute i föreningarna. 

 

De områden som upplevs viktigast för och inom det dagliga arbete som genomförs är 

pedagogik, ledarskap, didaktik samt teknik och taktik inom tennisen. Områden som också 

anses vara värdiga nog att till och med ställa krav på tränare att ha kunskap och kompetens 

inom. Att ställa krav på kunskap och kompetens anses också vara relevant för ämnena 

fysiologi och organisationslära.  

 

Kunskaper och kompetenser som upplevs efterfrågade för och i genomförandet av det dagliga 

arbetet är fysiologi, idrottsskador, mental träning och nutrition. Att också inrikta kunskap- 

och kompetensområden mot specialiteter och inriktningar på ett bra och relevant sätt, till 

exempel för åldersgrupper eller nivåer, ses som en efterfrågan från respondenterna i studien. 

 

Samhällsfaktorerna och omfattande teorier kring akademisering, professionalisering och 

kommersialisering har i studien konkretiserats utifrån den påverkan och det inflytande de har 

på såväl tennistränarnas arbete som förutsättningar. Vidare också hur risker eller en 

problematik relaterat till faktorernas påverkan i sig kan komma att resultera i för svensk 

tennis, dess tränare men också medlemmar och aktiva. Något som kan te sig speciellt om man 

inom svensk tennis inte arbetar utifrån hur dess förväntade och framtida utveckling, vilket till 

exempel skulle kunna resultera i en negativ påverkan på det engagemang som finns hos 

ledare och tränare. Akademiserad och utvecklad tränarutbildning skulle bidra positivt för 

tennistränarnas dagliga arbete, utveckling, förutsättningar och villkor och öppnar även för 

förbundet för möjligheten att utveckla svensk tennis tränarkår och verksamheter samt arbeta 

tillsammans med tränarna för en positiv utveckling.     
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10 Avslutning 

I denna studie har jag som författare inriktat mig på att få en så bred och beskrivande bild 

som möjligt av en tennistränares vardag, deras förutsättningar och villkor i det dagliga 

arbetet. Utifrån det resultat som presenterats och den analys samt diskussion som har lyfts 

hoppas jag att det utifrån studiens inledande problemformulering, där det framgår att det idag 

(2017) saknas dokumenterad data om tennistränares arbete, förutsättningar och villkor, fyllt 

dess syfte att presentera ett empiriskt material som för Svenska Tennisförbundet är möjligt att 

utnyttja i framtida och fortsatta forskningsarbete om samt för tränare inom svensk tennis. 

Utifrån det metodologiska tillvägagångssättet i studien har också det i genomförandet 

provkörts och påvisats som en fungerande och väl skildrande metod för att konkretisera det 

slutgiltiga resultatet samt att den mycket väl i framtida studier, om än i en större omfattning, 

kan användas igen.  

 

Det har varit ett mycket intressant arbete att genomföra och jag hoppas att dess resultat har 

bidragit till mer kunskap och förståelse för hur tennistränare inom svensk tennis arbetar, samt 

hur man utifrån de teorier och begrepp som i studien använts också kan påbörja ett aktivt 

arbete mot den professionalisering av tennistränaryrket som syns nödvändig och som det 

framkommit en positiv inställning och önskan om.  
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Bilaga 1 – Enkätundersökning 
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Bilaga 2 – Tidsstudie 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Intervjuguide – Tränarundersökning 

 

1. Beskriv kort och övergripande en ”vanlig” dag på jobbet 

 

2. Procentuellt sett, uppskattningsvis hur stor del av din arbetstid skulle du säga är 

praktiskt arbete (på banan t.ex.) och hur mycket är administrativt? 

 

3. Vad i ditt dagliga arbete lägger du minst/mest tid på? 

 

4. Vad i ditt dagliga arbete skulle du vilja lägga minst/mest tid på? 

 

5. Vad är det som styr/reglerar ditt arbete, alltså vem eller vad är det som säger åt dig 

vad du ska göra?  
- Har du en nedskriven arbetsbeskrivning? 

- Vad innehållet/omfattar den? 

- Vem har utformat den? 

 

6. Upplever du att du har bra förutsättningar för att genomföra och klara av ditt arbete på 

det sätt du vill? 
- Om inte, vilka förutsättningar (/hinder)är det som påverkar negativt? 

- Vilka är förutsättningarna som hjälper/bidrar positivt för arbetet? 

 

7. Om du skulle förändra något i ditt dagliga arbete eller förutsättningarna som styr, vad 

skulle det vara? 
- Varför? 

 

8. Vad värdesätter du mest under din arbetsdag? 
- Varför? 

 

9. Motsvarar din utbildning de krav som ställs på dig i ditt dagliga arbete? 

 

10. Om du fick möjligheten att vidareutbilda dig inom något område för att 

underlätta/förenkla genomförandet av ditt dagliga arbete, vad skulle det då vara? 

 

11. Vad eller vilka verktyg anser du skulle bidra till en höjd status och förbättrade 

förutsättningar/villkor för rollen som tennistränare och det dagliga arbete som 

genomförs? 

 

12. Vad stimulerar/värdesätter du i din roll som tennistränare? 
- Varför? 
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13. Anser du att någon form av organisering av tennistränaryrket från SvTF, genom t.ex. 

utbildning eller certifiering skulle påverka ditt uppdrag och dagliga arbete som 

tennistränare? 

 

14. Upplever du att du i din roll och utifrån ditt dagliga arbete kan påverka eller bidra till 

en utveckling av svensk tennis? 

 

15. Anser du att någon form av nationell strategi från SvTF gällande utbildning för 

tennistränare skulle påverka svensk tennis positivt? 
- Hur? 

  



 

89 

Bilaga 4 – Informationsbrev från SvTF 
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Bilaga 5 – Informationsbrev Enkätundersökning 

Hej! 

 

Jag heter Caroline Eriksson och läser idag det tredje och sista året på programmet Coaching 

och Sport Management på Linnéuniversitetet i Växjö. Under våren skriver jag mitt 

examensarbete och har inom ramen för detta påbörjat en undersökning som syftar till att 

kartlägga och analysera hur tennistränares vardag ser ut, samt vilka arbetsvillkor och 

förutsättningar som råder. Studien genomförs som en pilotstudie för och i samarbete med 

Ready Play Tennis Academy, genom Carl-Axel Hageskog, och Svenska tennisförbundet 

genom Niklas Fjeldstad, samt syftar i det långa loppet till att bidra med empiriskt material för 

framtida forsknings- och utvecklingsarbeten inom svensk tennis. Var vänlig se bifogad PDF 

från Niklas Fjeldstad avdelningsansvarig för Sport och Utveckling på Svenska 

tennisförbundet. 

 

I denna undersökande studie genomför jag en enkätundersökning som vänder sig till aktiva 

tennistränare runt om i Svensk Tennis Region Syd. För enkätundersökningen har jag vänt 

mig till ett kluster- eller tvåstegsurval av 50 slumpmässigt utvalda tränare i regionen, varav 

du nu är en av dessa, som erbjuds att delta i studien. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och all information som delges inom 

enkätundersökningen är anonym och kommer att hanteras konfidentiellt. 

 

Jag hoppas att du är intresserad och villig att delta i studien men även till att vara med och 

bidra mot en fortsatt utveckling av svensk tennis. Du som önskar ta del av resultatet efter 

genomförd studie eller har övriga frågor kring studien och deltagandet får mer än gärna 

kontakta mig. 

 

Jag ser fram emot ditt deltagande och tackar på förhand för din tid! 

 

För att svara på enkäten (via Google Formulär) hänvisar jag till länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEKw5CgV-

9ETuUDJTIG4a2qLItCI7Jxrk_AAPUmqnmCHvCMg/viewform?usp=sf_link 

 

Obs: Skulle du ha problem att öppna länken var vänlig kontakta mig. 

  

Med vänliga hälsningar 

Caroline Eriksson, 

 

med handledare 

Göran Gerdin, Linnéuniversitetet 

goran.gerdin@lnu.se  
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Bilaga 6 – Informationsbrev Tidsstudie 

Hej! 

 

Du har tidigare varit i kontakt med Carl-Axel Hageskog gällande deltagande i min studie som 

syftar till att kartlägga tennistränares vardag i Region Syd och då också godkänt ditt 

deltagande för en tidsstudie. För informations skull vill jag att du också ska veta att 

deltagandet är helt frivilligt och att den information som du delar med dig av kommer att 

hanteras konfidentiellt. 

 

Du har tidigare också fått möjligheten att genomföra den enkätundersökning som ingår i min 

studie och jag skulle uppskatta att du, om du inte redan gjort det, fyller i den och besvarar alla 

frågor så snart som möjligt. Har du redan gjort detta tackar jag för det! 

 

Jag hör nu av mig till dig med anledning att introducera och presentera lite praktiska saker 

kring den tidsstudie som du kommer att genomföra. Tidsstudien är utformad för att 

genomföras under 14 dagar (helgdagar inkluderade om du också jobbar då) och planeras att 

starta tisdagen 18 april, efter påskhelgen. Tidsstudien i sig är simpelt utformad genom ett 

Excell-dokument och i dokumentet ges du möjlighet att kontinuerligt under arbetsdagarna 

fylla i och beskriva vad för typ av arbete och vilka arbetsuppgifter du genomför, hur stor 

tidsåtgång respektive omfattar samt vad de mer i detalj innebär. Uppskattas görs 

förtydligande och utförliga beskrivningar av genomförandet. Instruktioner kommer även att 

finnas med i dokumentet, men skulle det dyka upp frågor nu innan eller under tiden är du mer 

än välkommen att kontakta mig. 

 

Jag skulle om det är möjligt vilja dela detta dokument med dig via Dropbox. Detta gör det 

möjligt för mig att under dessa två veckor följa med och se i realtid att du har fyllt i under 

arbetsdagen och att du inte missar eller glömmer bort, vilket i sin tur kan leda till att 

materialet riskerar att bli förvrängt. För att göra detta behöver du ett konto för Dropbox, 

vilket är både gratis, enkelt och snabbt fixat. Efter att du skapat ett konto finns möjligheten 

för mig att dela dokumentet med dig över nätet samt att vi båda kommer att ha tillgång till 

det. 

 

Jag vill också lyfta frågan om du skulle vara intresserad av att ha ett simpelt utskriftsformat 

på tidsstudien som du kan bära med dig under arbetsdagen och fylla i för att komma ihåg då 

du inte har möjlighet att göra det direkt på datorn. Återkom därför om du önskar detta så 

bifogar jag det tillsammans med tidsstudien. 

 

Fördelaktigt är att jag skickar eller delar tidsstudien med dig redan innan påsk ledigheten, så 

att du i samband med starten för tidsstudien kan komma igång på direkten. Jag skulle därför 

uppskatta om du kunde återkomma till mig så snart som möjligt med huruvida du redan har 

ett konto på Dropbox eller till när du skulle ha tid att sätta upp ett. Om detta inte skulle 

fungera, hör av dig så tittar vi på en annan lösning! 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Eriksson 

 

 


