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Abstract 

 
Titel: Svenska tennisgymnasium vs. Akademin ”Good to Great” 

 

Nivå: C-uppsats inom Idrottsvetenskap 

 

Författare: Andreas Moberg & Gabbi Tepic 

 

Handledare: Marie Hedberg 

 

Datum: Maj 2013 

 
Syfte/Metod 

Syftet med denna uppsats är att identifiera två stora tennisgymnasium kontra tennisakademin i 

Stockholm. Hur ser de olika verksamheterna ut och vilken typ av ledarskap förespråkar 

tränarna på respektive plats. Vi valde att fokusera på vad tränarna förordar för bakgrund och 

utbildning för att leda elitspelare. Vid genomförandet av vår studie valde vi att använda en 

kvalitativ metod, eftersom vi ansåg att det var den som passade absolut bäst för vår studie. 

 

Slutsats 

Respondenterna hade väldigt olika uppfattningar om en duktig tränares bakgrund. Tränarna vid 

akademin kände att en tidigare spelarkarriär var viktig när det gällde coaching för spelare på 

hög nivå. I Båstad var det mer att man ansåg det vara viktigt att ha en mix som ledare och i 

Malmö pekades det på att en egen spelarkarriär inte betydde så mycket. Det skilde sig åt en del 

i planering, vid akademin, är det mycket resor och tävlingar och på tennisgymnasierna är det en 

blandning av god utbildning i kombination med tennis som gäller. 

 

Bidrag 

Det finns i dagsläget inga uppsatser om just detta ämne tidigare, bara rapporter angående 

Sveriges storhetstid i tennis. Därför hoppas vi att denna studie kan ge viktig och intressant 

information om Svensk tennis och vårt ledarskap idag. Varför tränarna föredrar det dem 

genomför har vi undersökt en hel del. Det finns tydliga skillnader idag jämfört med när den 

Svensk tennis var en ledande nation, som vi också har diskuterat och analyserat kring. 

 
Nyckelord: Ledarskap, träningsfilosofi, utbildning & faktorer för framgång. 
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Abstract 

 
Title: Swedish Tennis schools vs. Academy ”Good to Great” 

 

Level: C-essay in Sports Science 

 

Authors: Andreas Moberg & Gabbi Tepic 

 

Director: Marie Hedberg 

 

Date: May 2013 

 
Aim/Method 

The purpose of this paper is to identify two major tennis schools vs. academy in Stockholm. 

How watching the operation and the type of leadership advocating the coaches at the respective 

place. We have also chosen to focus on what the coaches advocate for background and 

education to lead the elite. In the implementation of our paper, we chose to use a qualitative 

approach, as we felt it was the best fit for our study.  

 

Conclusion 

Respondents had a whole different perception regarding the coach’s background. Trainers at 

the Academy felt that a previously playing career is important when it comes to coaching 

players at high level. In Båstad it was more that you need have to have a mix of what leaders 

and Malmö pointed to a playing background does not mean very much. It differs somewhat in 

its planning. At the academy, it is highly trips and competitions and at tennisgymnasiums, it is 

a mixture of good education combined with tennis. 

 
Contribution 
 

There are no essays on this subject before, but only reports on Sweden's heyday in tennis. 

Therefore, we hope that this paper can provide important and interesting information about 

Swedish tennis and our leadership today. The types of coaches prefer them businesses we have 

investigated and why do them at them does. There are a lot of differences today compared to 

when the Swedish tennis was a leading nation, which we also discuss. 

 

Key Words: Leadership, training philosophy, education & factors of success 
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1. Inledning 

 
Sedan ett antal år tillbaka har det startats upp en hel del nya tennisgymnasier och nationella 

tenniscenter i Sverige där många av våra främsta tennisjuniorer har sin träning och utbildning. 

Akademier har även börjat dra igång runt om i landet för att försöka få tillbaka Sverige på 

tenniskartan igen. Det råder en brist på duktiga seniorer på herrsidan och det är en 

övergångsperiod på gång1. För på juniorsidan har vi ett antal namn inom världstoppen som 

många väntar på att de ska slå igenom på allvar snart. Många kända tennisnamn har haft sin 

träning under juniortiden på tennisakademier och olika privata ”center” och nu börjar det även 

bli vanligare i Sverige.  För att benämna några så har vi numera en stor tennisakademi uppe i 

Stockholm som vi nämnde innan, vid namn ”Good to Great tennisakademi” 2, som grundades 

utav Magnus Norman, Mikael Tillström och Nicklas Kulti, som alla varit kända och duktiga 

tennisspelare under sina egna karriärer. Ett nationellt tenniscenter i Båstad med välkända namn 

som b.la Anders Järryd och Christian Bergström 3 och i Malmö finns ett stort tennisgymnasium 

(Fair Play TK) som vi valt att ha med i detta arbete, till stor del för deras succé inom seriespel 

de senare åren som det ofta vunnit. Vi som själva spelat och spelar tennis på en relativt hög 

nivå fortfarande, tycker att det hade varit väldigt intressant att se hur några av våra större 

platser rent tennismässigt, jobbar med sina spelare idag och göra en kartläggning av detta. Vi 

vill alltså få fram en helhetsbild av hur ledarskapet och träningsupplägget ser ut på respektive 

ställe ur ett nationellt synsätt och hur vi i Sverige jobbar med våra främsta utövare för stunden.  

 

Problematiken som ligger till grund för den här uppsatsen handlar alltså om Svensk tennis brist 

på framgång de senaste 10 åren om man drar det lite hårt. Thomas Johansson är vår senaste 

vinnare i en Grand Slam turnering (Australian Open 2002) och tidigare har Sverige alltid haft 

ett antal spelare med i de stora sammanhangen jämfört med idag då vi inte har någon svensk 

herrspelare inom varken topp-100 eller 200. Därför vill vi analysera lite närmre kring hur 

träningsupplägget ser ut på tre stora platser i Sverige idag, vad som ligger till grund för dessa 

val och hur de planerar och lägger upp den bästa träningen för att nå framgång med sina 

spelare. Våra tennisgymnasier i Sverige samt akademin är en del i att försöka få fram nya 

duktiga spelare, därför har vi valt detta spår för att göra denna text intresseväckande. 

 
                                                         
1
 http://www.eurosport.se/tennis/norman-om-bristen-pa-svensk-tennisframgang-vi-har-for-fa-

banor_sto3545669/story.shtml 
2
 http://www.goodtogreatworld.com 

3
 http://iof3.idrottonline.se/SvenskaTennisforbundet/Nyheter/Nyheter/NTCsamlarSverigesjuniorelit/ 
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2. Syfte 

 
Vi vill med denna studie kartlägga hur verksamheten ser ut i tennisgymnasierna, Båstad 

respektive Malmö samt akademin ”Good to Great” i Stockholm. Vi kommer att fokusera på 

tränarrollen på respektive ställe och beskriva deras tankar om det. 

 
 

2.1. Frågeställning 

 
 Hur ser tränarrollen ut på respektive plats?   

 Vad har tränarna för bakgrund/utbildning för att klara bedriva sin verksamhet? 
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3. Bakgrund 

 

 
För att nämna lite kort om när Tennissverige tog sin fart på allvar, så menar Wijk (2010), s. 22-

23 i artikeln Det folkliga genombrottet för svensk tennis, att det var under 1960-talets slutår 

som det började hända saker på allvar för Sverige. Alla inom tennisen började mer och mer ta 

emot ungdomar som ville börja spela tennis i klubbar och föreningar och det startades upp 

alltmer tennisskolor och tennisgrupper. Det började arbetas för att fler banor och inomhushallar 

skulle uppföras. Det var även under 1960-talets början som Davis Cup-laget slog igenom för 

första gången och de stora TV-genombrotten tog sin fart. Ungdomar började under denna 

tidsepok strömma till tennissporten och den stora frågan var hur man skulle lyckas ta tillvara på 

talangerna som visade fram fötterna. Det var namn som Uffe Schmidt och Janne Lundqvist som 

skördade stora framgångar och det var verkligen dags att börja få fram deras efterträdare. Det 

var också under denna tid som den stora svenska tennistävlingen bildades, nämligen Kalle 

Anka Cup. Det handlade om att man först skulle gå vidare från sin region, sedan från sitt 

distrikt för att få tävla i den stora Sverigefinalen. Redan under första året 1969-70 så deltog alla 

23 tennisdistrikt och totalt 1400 ungdomar mellan åldern 12-14 år deltog och succén var ett 

faktum. I mitten av 1960-talet stod även en liten 10-åring samtidigt och bollade mot sin 

garagedörr och inbillade sig själv att han spelade Davis Cup-matcher. Hans namn var Björn 

Borg och han skulle sedan också stå som slutsegrare i Kalle Anka Cup år 1970. Idag som de 

flesta känner till är Björn Borg en av de främsta tennisspelarna genom alla tider på den stora 

scenen.  

Idag är det allmänt känt att vi i Sverige för tillfället saknar spelare på högsta nivå 

internationellt, särskilt på herrsidan 4. Under perioden 1975-2005 så var Sverige en ledande 

tennisnation med många titlar i bagaget och Sverige sågs som en stor förebild för andra 

nationer utifrån. Men numera kan tyvärr inte Sverige leva vidare på detta längre. Herrlandslaget 

har b.la halkat ur högsta divisionen i Davis Cup. Att detta beror på många olika saker är 

givetvis självklart, men att säga att våra tränare har blivit sämre i Sverige på senare tid är inte 

rättvist. Det fanns inte bättre möjligheter för våra ungdomar tidigare, men förmodligen fanns 

det en helt annan inställning till sin idrott och för lite annat att välja på. Det finns väldigt 

mycket annat att göra idag efter skolan än att gå till tennishallen och träna och nöta på viktiga 

detaljer. Som coach är det oerhört viktigt att veta vilken nivå man ska lägga sig på när det 

                                                         
4 http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=11.02.2013&r=0&c=SWE# 
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handlar om utövare som är på olika nivåer, både fysiskt och mentalt.  

För tränare på den högre nivån så nämns det i artikeln Många bollar att hantera för svenska 

tennistränare (2011) s. 3, skriven av Gerrevall & Hageskog att stärka den dimension i 

kunnandet som utgörs av kvalitetskontroll, uppföljning och utvärdering. Som tränare på 

internationell skriver Gerrevall & Hageskog också att man måste skapa sig sin egen tränarstil 

och skaffa sig ett helhetsansvar för sina aktiva. En tränare måste även både vara specialist och 

generalist, vilket man kan utläsa inte är det lättaste.  

Wijk (2010) s. 18, skriver också om hur mycket tillgänglighet det fanns att spela tennis tidigare, 

året om. Idag är det en helt annan situation för många klubbar då det är väldigt mycket 

abonnerat och uppbokade timmar. Priserna är inte heller något som alla har råd med att betala, 

förr kunde du hoppa på cykeln på kvällarna och spela tennis med din kompis tills du inte 

orkade mer. Detta är troligen en viktig beståndsdel till att vi inte spenderar lika mycket tid på 

tennisbanorna. För att nämna en annan intressant ståndpunkt gällande svensk tennis otroliga 

framgångar under 1980 och 90-talet så berodde nog oerhört mycket på att den kvantitativa 

tillväxten var så stark. Ungdomar strömmade b.la. till tennisen som tidigare varit begränsad till 

högre sociala skikt och det var en situation som var i närmast unik rent internationellt sett 5. 

Därför menar vi det intressant att se om detta är en bidragande faktor att det går tyngre för 

Sverige idag rent internationellt och varför resultatet uteblir för tillfället. Inom Båstad t.ex. 

anser dem att faciliteterna finns i god utsträckning och att tillgänglighet på banor finns där även 

på helger för träning om det önskas. Det är en ganska ovanlig situation idag menar Wijk (2010) 

på och detta är något som måste prioriteras för att ungdomarna ska kunna få dessa möjligheter 

igen.  

 

 

 

 

 

 

                                                         
5 http://www.idrottsforum.org/articles/wijk/wijk101215.pdf 
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4. Metod 

 

4.1. Kvalitativ metod 

 

För att få svar på frågeställningarna kommer vi främst att använda oss av, intervjuer, besök, 

litteratur och internetsidor. Under arbetets gång kommer lämplig litteratur att användas och en 

del pålitliga internetsidor för att få fram tidigare forskning inom området. För att genomföra 

denna studie på bästa sätt har kvalitativ forskning tillämpats då detta ansågs passa bäst. Här 

ligger fokus på ord tillskillnad från den kvantitativa forskningen som behandlar siffror och 

insamling av andra data. Det finns olika steg i en kvalitativ, undersökning, som följer en viss 

ordning och som bör genomflödas, de är: Generella frågeställningar, val av relevanta platser 

och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, begreppsligt och teoretiskt 

arbete och den sista är rapport om resultat och slutsatser (Bryman 2009, s. 252.) 

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning är forskningsstrategier som skiljer sig åt på olika sätt. 

Kvantitativ forskning kan betraktas som en forskningsstrategi där vikten ligger på mängden och 

denna metod fokuserar mer på siffror än ord. Medan kvalitativ forskning uppfattas som ett 

tillvägagångssätt där man lägger vikten vid ord under insamlingen av data. Vid genomförandet 

av vår uppsats har vi valt att använda oss utav kvalitativ forskning då vi anser att denna metod 

passar bäst vid den här studien. En kvalitativ studie betonar ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning. Den tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt och fokuserar istället på hur individerna uppfattar och tolkar verkligheten 

(Bryman, 2009. s. 34-35.) 

 

I boken Qualitative research for physical culture (2011), s. 82-83, nämner de att intervjuer är 

en vanlig metod för kvalitativ forskning med ett bestämt syfte. När man påbörjar intervjun så 

har man klart för sig vilka områden som ska beröras och där man hoppas att få så bra svar som 

möjligt. Det gäller att tänka till ordentligt innan man påbörjar en intervju det är exempelvis inte 

någon mening med att intervjua någon om hur en fotbollsträning ser ut vad som händer under 

den. Där är det bättre att utföra en observation och sammanställa till ett resultat senare. 

Däremot om syftet är att få en inblick i tränarnas roll och se hur det ser på träningen och deras 

mål kan intervjuer vara ett bra tillvägagångssätt.  
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För att lyckas med din intervju underlättar det om man har en intervjuguide med frågorna. 

Detta blir som ett stöd och det är lättare att hålla sig till det mest väsentliga vid användandet av 

en sådan.  Det finns semi-strukturerade intervjuer som är det som beskrivs ovan och sen finns 

det även ostrukturerade intervjuer där man tar det som det kommer utan att följa någon riktig 

¨plan¨. Intervjuanalys är något som görs efter avslutad intervju när man fått in all information. I 

uppsatsen behövdes inte allt material från intervjun redovisas men den kommer som bilagor sist 

i arbetet för läsaren. (Bryman, 2009. s. 86-87.) 

 

Det låg mycket jobb bakom transkriberingen i början av arbetet, men det är något som ska vara 

med, som en vetenskaplig sed för läsarna. 

 

4.2. Datainsamling och urval 

 

Under arbetets gång kommer vi främst att använda mig av den litteratur som finns och är 

relevant för mitt skrivande. Dessutom kommer vi ta hjälp av att söka i databaser och intervjua 

tränarna. Det som kan vara viktigt att tänka på för att undvika kritik är att ständigt granska 

källorna kritiskt och de ska bedömas ur saklighetssynpunkt och objektivitetssynpunkt. För att 

undvika konstigheter bör materialet alltid läsas igenom några gånger och kontrollera det som 

verkar konstigt (Ejvegård, 2009. s. 33-34.) 

 

Storleken på urvalet kändes lagom då vi ansåg att om vi hade valt ut fler personer hade vi 

riskerat att inte hinna med att genomföra alla intervjuer, då detta tar lång tid och kräver en del 

arbete med transkriberingen. Det är tränare som har hand om spelare som tävlar mycket men 

alla tränare har väldigt olika bakgrund. Några har precis blivit tränare i tidigt stadie och en del 

utav dem, främst i Stockholm och Båstad har egna karriärer på elitnivå bakom sig. Det finns 

inget rätt eller fel vad gäller storleken, utan det beror på och varierar från fall till fall. Det 

viktigaste är att vi känner att vi får det material som krävs för att kunna gå framåt i 

forskningsprocessen. En annan viktig aspekt är även att vi förväntas kunna få de svar som vi 

vill utav de utvalda (Bryman, 2009. s. 114.) 

 
Vi vill undersöka de jämföranden, skillnader och likheter som utmärker de utvalda platserna. 

Denna undersökning handlar alltså om spelare på elitnivå där det kommer vara herrar/pojkar 
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tyngdpunkten kommer ligga kring. Men när det kommer till intervjuer så är det enbart tränarna 

som kommer delta och dela med sig av deras syn på verksamheten. Målet är att intervjua ca 4-5 

tränare/ledare på respektive plats och kartlägga deras uppfattningar och mål med träningen och 

vad dem vill uppnå med sina spelare. Vi vill även undersöka vilken bakgrund/utbildning de 

tränare har som leder aktiviteterna.  

 

 

4.3. Etik 

 

Vi är väl medvetna om de etiska regler som finns och bör följas vid akademiskt skrivande, 

forskning. Varje student/forskare har ansvar för detta och bör se till att den forskning som de 

bedriver är av hög kvalité. Det viktigaste är att man ger en så sanningsenlig bild som möjligt 

inom det forskningsområde man valt. Här nedan presenteras nordiska och internationella etiska 

regler som främst har tre syften:  

 

 Bidra till riktighet och noggrannhet i vetenskaplig kunskap 

 Skydda rätten till intellektuell egendom, ta hänsyn till upphovs rättare 

 Skydda deltagarnas rättigheter och välbefinnande 

 

Det är som tidigare nämnt viktigt att som forskare känna till och följa de lagar och förordningar 

som finns. För att kunna tillämpa en god forskningssed är det bästa om studenten och forskare 

känner till både juridiska och etisk-moraliska regler. Utöver detta är det viktigt att forskningen 

är gjord på ett sätt som god vetenskaplig praxis förutsätter för att en vetenskaplig forskning ska 

vara etiskt antagbar och tillförlitlig. (Nyberg & Tidström 2012, s. 49-50.) 

 

Etiska frågeställningar är något som ska beröra i forskningsarbete och vi har tänkt på det främst 

under genomförandet av intervjuerna. Det handlar om hur man ska behandla individer som ska 

studeras och delta i din undersökning, vad är tillåtet och vad får man inte göra. Grundläggande 

etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är 

direkt inblandade i forskningen. Här är exempel på de etiska principer som gäller: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla som på 

något sätt är med i ditt arbete har rätt till dessa etiska principer och det är viktigt att det följs. 

Om man bryter mot dessa etiska principer så brukar man prata om vissa frågeställningar som 
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uppkommer vid olika situationer och det kan vara följande: det kan förekomma någon skada för 

deltagarna, om det förekommer någon brist på samtycke från deras sida, om man inkräktar på 

privatlivet och de sista handlar om det uppstår någon form av bedrägeri, falska förespeglingar 

eller om man håller undan med viktig information som de bör veta (Bryman, 2009, s. 440-441 

& 443.) 

 

Dessa krav hade vi med oss när vi genomförde intervjuerna till studien. Våra respondenter var 

väl medvetna om att deras deltagande var frivilligt och vi frågade även om deras anonymitet 

var viktig för dem. Detta svar blev positivt för alla och många av dem frågade även efter att få 

ta del av resultatet i efterhand. Vi har alltså sett till att alla iblandade har ställt upp på dessa 

intervjuer på ett etiskt korrekt och frivilligt sätt.  

 

4.4. Källkritik 

 

Vid uppsatsskrivande är det av största betydelse att granska källorna ordentligt och vara 

källkritisk. Är det en trovärdig källa och är exempelvis internetsidan och de källor som används 

tillförlitliga. Källkritik är speciellt viktigt när källorna inte är tagna från vetenskapliga databaser 

utan från internet. De vetenskapliga databaserna leder oftast till pålitliga och väl granskade 

källor, men även här bör man vara uppmärksam då det finns olika kvalitéer på de källor som 

hittas. Källkritik är som sagt de metoder som används för att avgöra om påståenden är 

vetenskapligt användbara för ett speciellt syfte. Detta har vi varit noga med att kontrollera så vi 

inte använt fakta som inte är trovärdig. Det gäller alltid att kolla upp ursprungskällan, en person 

kan nämligen publicera vad som helst i någon annans namn. Du ska alltid försöka gå till 

ursprungskällan och ibland kan det vara svårt att få tag i den och då måste du använda en 

sekundärkälla. (Nyberg & Tidström, 2012 s. 263-264.) 

 

4.5. Reliabilitet och validitet 

 

Inom uppsatsskrivande och andra forskningar är det två metodbegrepp som diskuteras och lyfts 

fram. Båda två handlar om hur exakt något beskrivs och om detta är sant, kan vi som läsare tro 

på detta? Dessa är till en början med validitet som står för att det finns en god 

överensstämmelse med den teori som presenteras och det andra arbetet i övrigt. Hur pass väl 
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stämmer dessa. Som författare bör du hela tiden leda läsaren genom din uppsats och att det är 

genom gods argument som du övertygar om att undersökningen har en god validitet. Hur väljer 

man att presentera sitt material för att på bästa sätt övertyga läsaren om att detta som skrivs är 

sant och tillförlitligt. Hur väl argumenterar författaren i sin studie och på vilka grunder fattas 

besluten. Reliabilitet menas att författaren har varit noga och genomfört denna studie med en 

noggrannhet som läsaren märker och detta medför då en undersökning med hög reliabilitet. 

(Ekengren & Hinnfors, 2006 s. 79-80.) 

 

Vid uppsatsskrivande och forskning har det blivit vanligare med intervjuer och här finns det 

vissa saker man bör tänka på. Det är av stor betydelse att hålla vad som lovas vid intervjuer. 

Vill den intervjuade vara anonym eller går det bra att namnge honom/henne tillexempel. Vid 

intervjuer är det naturligtvis viktigt att informera de tillfrågade om hur den insamlade 

informationen kommer att användas (Ekengren & Hinnfors, 2006 s. 121.) 

 

Reliabilitet och validitet ingår i de kriterierna för bedömning av samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Med begreppet reliabilitet menas den utsträckning i vilken ett mått på ett 

begrepp är stabilt eller pålitligt. Det handlar om tillförlitlighet och handlar om t.ex. resultaten 

från en undersökning har blivit slumpmässigt eller om det verkligen är så. Hade man gjort en 

ny undersökning skulle då den nya undersökningen få samma resultat som den förra. Det andra 

begreppet är validitet och går ut på en bedömning av det som skrivits i uppsatsen och om det 

som skrivits i slutsatsen hänger ihop eller inte. (Bryman, 2009. s 43.) 

 

Eftersom det tidigare inte gjorts en liknande studie inom detta område i Sverige kommer vi att 

leta upp passande teorier och knyta an till uppsatsen. Intervjuerna kommer att vara det 

viktigaste och den mest värdefulla information för vårt fortsatta arbete. Utifrån dessa kan vi 

jämföra, sammanställa och dra slutsatser. Avgränsningen kändes bra och det var inte svårt att 

välja vilka gymnasium vi skulle använda till uppsatsen. Båstad tennisgymnasium och Fair Play 

TK (Malmö) var självklara val eftersom det är de klubbar som får fram många framgångsrika 

spelare för stunden och det är bland de populäraste klubbarna i Sverige. Samt ville vi ha med 

vår nya välkända akademi uppe i Stockholm (Good to Great) för att kunna göra uppsatsen 

komplett och se vilka skillnader som finns gällande deras verksamhet. 
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4.6. Intervjuval 

 

I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Dessa valdes för att det 

kändes passande för vår kvalitativa studie. Dessa frågor var noggrant preciserade för ändamålet 

med undersökningen. 

En semistrukturerad intervju innebär att man ställer frågor till en specifik intervjuperson utifrån 

ett i förväg fastställt intervjuschema (intervjuguide). I en semistrukturerad intervju ställs frågor 

utefter förbestämda teman. Vid en semistrukturerad intervju ställer man frågor utefter en 

intervjuguide men man avviker ofta ifrån ordningen på frågorna. Respondenten i sin tur har stor 

frihet vid en semistrukturerad intervju då de kan utforma svaren på sitt eget sätt. I en 

semistrukturerad intervju förekommer ibland följdfrågor för att fördjupa kunskapen gällande en 

viss fråga. Om man inte anser att man får ett tillfredsställande nog svar. Vad som kännetecknar 

en semistrukturerad intervju är att den är flexibel, dvs. såväl den som intervjuar som 

respondenten har möjligheter att utveckla frågor/svar för att ge intervjun ett bredare syfte. 

(Bryman 2009, s. 300-301). 

Efter våra genomförda intervjuer blev utfallet olika beroende på svaren som gavs. Det flesta av 

tränarna gav väldigt långa och uttömda svar, till stor del på hur länge man jobbat i 

verksamheten men också hur insatt man är i det dagliga arbetet. Uppe i Stockholm förekom inte 

många följdfrågor på detta men med några av tränarna i Båstad och Malmö användes fler av 

frågorna för att få mer svar angående ämnet.  

 

4.7. Utförandet 

 

Stockholm 20/3 2013 

Dagen började med att vi tog tåget kl. 6.00 på morgonen från Växjö Station.  Väl framme på 

Stockholm Centralstation så tog vi oss till SALK- hallen via tunnelbana till Alvik. Dem hade 

talat om för oss att dem kommer vara där fram till lunch och ha träning för att sedan kunna 

spendera lunchen med oss. Mikael Tillström välkomnade oss och vi blev trevligt bemötta. 

Tillsammans bestämde vi oss för att genomföra intervjuerna på Hotell Scandic som ligger 

precis intill tennishallen. Väl där så var det Åsa Svensson som var vår första intervjuperson. 

Efter det var det Mikael Tillströms tur och sist Nicklas Kulti. Vi skulle egentligen ha genomfört 
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fyra intervjuer men Magnus Norman kunde inte komma och delta på grund av sjukdom, så där 

skedde ett bortfall.  

 

Åsa Svensson som var vår första intervjuperson har som bäst rankad 28 i världen i singel år 

1996 och hon har spelat 42 matcher i Fed-Cup laget och vann 23 utav dessa. Mikael Tillström 

har som bäst varit rankad 39 i världen och har vunnit 8 dubbeltitlar, de flesta tillsammans med 

Kulti. Nicklas Kulti var som junior rankad 1 i världen men lyckades inte riktigt lika bra som 

senior. Men han nådde ändå plats 32 i singel och 11 i dubbel med totalt 25 dubbeltitlar i 

bagaget. Så det var tre välkända namn som vi hade till förfogande. 6  

 

Man märkte under intervjuerna att alla tre var väldigt sammansvetsade angående hur träning 

och upplägg på akademin skulle bedrivas. Det var inte många svar som gled isär från varandra 

när vi genomförde intervjuerna. Intervjuerna spelades in efter godkännande från de alla tre med 

iPhone- röstmemon och ljudet blev väldigt bra trots att det fanns en del andra folk i 

bakgrunden. Det kändes väldigt komfortabelt att hålla dessa intervjuer för dem gav oss så pass 

bra och uttömda svar, att några följdfrågor nästan aldrig behövdes trots att vi hade förberett 

detta. Även tiderna på intervjuerna var nästan identiska, 13.36, 13.41 och 13.54 minuter. Det 

var nästan lite chockerande hur det kunde bli så lika tider, för dem hade inte sett våra frågor 

innan vi kom dit. Vi kände oss som sagt väldigt nöjda med de svar vi fick med oss i bagaget 

hem. Dagen avslutades med en lunch på Hotellet innan vi förberedde oss för hemfärd igen runt 

14-tiden.  

 

Båstad 9/4 2013 

Till Båstad bestämde vi oss för att lämna Växjö runt 8.30 för att vara i god tid till intervjuerna 

som de hade föreslagit starttid runt 10.45. Christian Bergström som är anställd där på heltid 

mötte upp oss och sedan gick vi upp på kansliet för att inleda första intervjun med honom. 

Stämningen var väldigt god och de verkade intresserade att vi var där för att få med dem i 

denna studie. Efter Christians tur var det Pontus Bergevis tur, som är anställd där till 60 %, 

sedan var det Anders Järryd som är där 6 veckor per termin och sista intervjun gjordes med 

Henrik Holm spenderar lite mindre tid på plats i Båstad, blir inkallad vid olika perioder 

mestadels då han jobbar på Svenska Tennisförbundet och med landslaget till största del.  

För att beskriva tränarna lite kort så har Christian Bergström varit en duktig spelare under sin 

                                                         
6 http://en.wikipedia.org 



 17 

egen karriär, han nådde sin bästa ranking som nr. 32 på världsrankingen år 1992. Pontus 

Bergevi har varit tränare inom många olika klubbar tidigare, Helsingborg och Växjö b.la. och 

har hållit i den stora Adidas Camp i Båstad under somrarna. Numera jobbar han nära spelarna 

på NTC i Båstad och har ett antal viktiga tränarutbildningar i bagaget. Anders Järryd är en av 

1980-talets stora Svenska spelare. Han nådde upp till imponerande 59 dubbeltitlar och rankades 

som bäst som nr. 5 i singel och världsetta i dubbel år 1985. Henrik Holm har varit rankad som 

nr. 17 på singelrankingen år 1993 och som nr. 10 inom dubbel så det var oerhört meriterande 

tränare som vi hade till förfogande denna dag. 7 

Under intervjuerna skilde det sig lite mer på tid och svar då alla inte jobbade på NTC i Båstad 

lika mycket. Christian och Pontus gav dem mest djupa svaren angående hur träningsupplägget 

såg ut vilket var ganska väntat beroende på hur mycket dem är insatta i deras planering. 

Spannet låg mellan 6-13 minuter på intervjuerna vilket var en ganska stor skillnad. Men vi var 

väldigt nöjda med svaren då vi fick prata med tränare som har olika bakgrund. Efter 

intervjuerna avslutades dagen i Båstad med en sen lunch på Drivan som är deras restaurang på 

Sportcentret innan vi drog vidare. 

 

Malmö 9/4 2013 

Samma dag som vi var i Båstad, så var vi även i Malmö under eftermiddagen och genomförde 

tre intervjuer på den nybyggda Sparbank Öresund Fair-Play stadion. Här har dem en väldigt 

stor plats att bedriva sin verksamhet på med nybyggda hardcourtbanor men även den 

traditionella filten, men det spelas inte många tävlingar där idag. Vi möttes upp av den 

sportsligt ansvariga tränaren, Fredrik Lundh och han visade oss vägen upp till deras kansli där 

vi skulle börja intervjuerna med honom. Fredrik jobbar på Fair Play TK på heltid och har varit 

där under många år, så han hade en väldigt god insyn i klubben, vilket märktes. 

Tränarna i Malmö har en annan typ av bakgrund än det tidigare ställena överlag. Fredrik Lundh 

har spelat tennis tidigare men aldrig nått någon världsrankning eller högre höjder själv. Kasia 

Jakowlew har satsat mycket på sin tennis under juniortiden och åkte även över till USA och 

hade en karriär där innan hon bestämde sig för att flytta hem igen och börja studera. Joel 

Åkerberg har också spelat väldigt mycket tennis under hela sitt liv och har varit på college i 

USA och än idag spelar han seriespel utomlands. Men ingen av det här tre tränarna har alltså 

                                                         
7 http://en.wikipedia.org 
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någon bakgrund som ATP/WTA-spelare eller på en liknande nivå som de andra platsernas 

tränare vi har undersökt. 8 

Intervjuerna blev det också en viss skillnad på i längd men det beror på till stor del att dem har 

jobbat där olika länge alla tre, dem är i olika åldrar och dem är insatta på olika sätt i föreningen. 

Joel Åkerberg var även sjukskriven för stunden pga. av en bruten handled men jobbar inte på 

heltid heller som det andra två gör och därför avspeglades det också i längden på hans intervju. 

Det ska även nämnas att intervjun med honom gjordes hemma i hans lägenhet pga. av just 

skadan han råkat ut för. Spannet på intervjuerna låg mellan 7-13 minuter. Vi kände oss väldigt 

nöjda med besöket i stort och fick oss en hel del nya tankar med oss hem efter besöket som vi 

ska ta med oss i det fortsatta arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
8 Samtal med Fredrik Lundh, Kasia Jakowlew och Joel Åkerberg den 9/4 2013. 
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5. Teori  

5.1. LTAD (Long Term Athlete Development) 

 
Detta är en kanadensisk modell som utvecklats för att komma till användning hos idrottare. 

Han som är en av grundarna till LTAD-modellen heter Istvan Balyi. Den har på senare tid 

väckt stor uppmärksamhet då många organisationer och idrottsförbund har börjat använda sig 

av modellen i hela världen. Teorin används som sagt inom idrotten och handlar om att använda 

sig av rätt träningsprogram för att de aktiva ska få ut och nå maximal prestation när de blir 

vuxna. Det är upp till tränaren att se till att lära ut nya saker vid rätt tidpunkt. Här delas 

modellen in i sju faser för långsiktig utveckling hos individerna där man tar hänsyn till ålder 

och mognad. Detta ska sedan jämföras med hur tränings-tävlingsupplägg vanligtvis ser ut för 

barn och ungdomar där endast åldern styr och bestämmer träningsupplägget. I texten framgår 

tydligt att författaren menar att det är viktigt att låta barnen utvecklas i sin egen takt. Börjar 

tränarna införa de vuxnas aktiviteter och rörelser för tidigt hos barn så kommer det att påverka 

deras utveckling negativt och risk för skador uppstår. Varje individ borde få sin tid på sig att 

utvecklas istället för att försöka tvinga fram något då tiden inte är inne. På så sätt ökar 

chanserna att han/hon når sin optimala prestationsförmåga längre fram i åldern. Modellen 

beskrivs som ett långsiktigt koncept och är ett ramverk för optimal träning, tävling och 

återhämtning. Det framkommer att tränare som använder sig av denna modell lättare får fram 

framgångsrika idrottare som når sin fulla potential. Genom att individen får chansen att 

utvecklas i sin takt och följa LTAD-modellen ökar chanserna att nå maximal prestation i vuxen 

ålder. Målet med denna modell är att skapa elit och bredd, möjligheter ska ges för alla barn och 

ungdomar så de kan växa till friska och aktiva vuxna. 9 

 

Det finns forskning som visar på att följer man dessa stegen i modellen och gör dem i rätt 

ordning så kommer barn och ungdomar fortsätta att vara aktiva en längre tid, tills de blir vuxna. 

För att detta ska ske måste rätt saker göras vid rätt ålder, nedan följer en kort beskrivning av 

hur det ser ut. 10 

 

                                                         
9 http://ortomed.se/2012/01/13/ltad-idrottsmedicinsk-forelasning/ 

 
10http://www.athleticsontario.ca/groups/resources/ltad_en.pdf 

http://ortomed.se/2012/01/13/ltad-idrottsmedicinsk-forelasning/
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Det finns sju steg i den grundläggande LTAD-modellen (Steg 1-3 presenteras endast 

kortfattat)  

 

 

Steg 1: Aktiv Start (0-6 år) 

Steg 2: Lek och grundläggande rörelser (flickor 6-8, pojkar 6-9) 

Steg 3: Lär dig att träna (flickor 8-11, pojkar 9-12) 

 

Steg 4: Träna för att träna (flickor 11-15, pojkar 12-16) här handlar det om anpassad träning 

med fokus på tekniska detaljer och teknik. Här börjar det bli naturligt att vilja vinna och vara 

bäst, men fokus bör fortfarande ligga på färdighetsträning istället för att fokusera alltför mycket 

på själva resultatet. Här sätts grunden för att skapa en långsiktighet hos utövarna så att dem 

väljer att hålla på med sin idrott en lång tid framöver.  
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Steg 5: Träna för att tävla (flickor 15-21, pojkar 16-23) Här sägs det att sporten börjar bli allt 

mer på ¨allvar ¨och här är det hög tid att specialisera sig inom en idrott. Antingen så tränar man 

på en hög elitnivå och då bör träning ske året runt eller så väljer man att ha det på sin egen nivå 

och delta på en fritids-nivå. 

 

Steg 6: Träna för att vinna (flickor 18 +, pojkar 19 +) här gäller det att finna de talanger som 

vill jobba hårt och är redo. Det är hög träningsintensitet som krävs för att kunna komma ut och 

mäta sig på en internationell nivå. För att möjliggöra detta krävs perfekta träningsmetoder, 

anläggningar och tillgång till all utrustning.  

 

Steg 7: Idrott hela livet (oavsett ålder deltagare) här handlar det om att hitta en idrott och vara 

aktiv genom livet. Enligt LTAD-modellen så kommer alla barn som följt denna modell ha de 

nödvändiga motoriska färdigheterna och självförtroendet för att förbli aktiva och utvecklas 

inom den idrott de valt. De kan också prova på en helt annan sport än den de tidigare varit 

aktiva inom. 11 

 

 

5.2. Lagkänsla och ledarskap 

 

Johnny Wijk presenterar ett intressant kapitel under Idrottens framgångsspiral (2010) på s. 25, 

där han menar att Sverige var först i världen med att bilda särskilda ”team” ute på proffstouren. 

Det innebär en grupp på ca tre-fyra spelare med gemensam tränare som var sponsrade av ett 

företag som tillsammans reste runt på tävlingar ihop. Tanken var att skapa en stark lagkänsla 

och gruppsammanhållningen som skulle gynna alla och få en lika stark ”team-känsla” som vid 

landslagssammanhang. Just inom landslagssammanhang var man väldigt framgångsrika och 

kanske skulle detta kunna då leda till även bättre individuella framgångar också. Vilket det 

också skulle visa sig göra med den första satsningen på detta som gjordes. Mats Wilander och 

Anders Järryd var två av dem i första gruppen som bildades, som också nådde positionen som 

världsettor inom singel och dubbel i deras karriärer. 

 

                                                         
11 http://coaching.athletics.org.nz/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=210 

 

http://coaching.athletics.org.nz/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=210
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Detta med lagkänsla, sammanhållning och en ”vi-känsla” är något som tränarna på ”Good to 

Great” akademin ville sträva efter, att jobba, träna, resa och tävla som en gemensam grupp. För 

att citera Mikael Tillström, intervju 20/3 (2013):   

 

Vi vill känna så som vi kände när vi åkte ut förr på tävlingar, här kommer Sverige, här 

kommer vi, vi är ett team. 

 

 

Detta skulle kunna vara ett viktigt inslag i Svensk tennis idag för att bryta det negativa mönstret 

som råder. Precis som Tillström berättade så kan detta vara en viktig faktor till varför det 

utelämnats goda resultat de senaste åren, att skapa en positiv gemensam slagkraft för att 

återfinna ett nyckelrecept igen. Wijk (2010) skriver på s. 25, att detta med att jobba och arbeta 

som ”team” avtog i slutet av 1990-talet och under 2000-talet och det har inte kommit tillbaka i 

samma utsträckning sedan dess. De svenska tennisspelarna verkar föredra att ha individuella 

tränare och resa runt mer på egen hand och det märks av tydligt att tränare som Tillström för att 

nämna någon, vill ändra på detta med sina spelare. Ett tennisgymnasium som Fair Play nere i 

Malmö har inte dem möjligheterna i dagsläget, vilket dem berättade för oss alla tre. Ekonomin 

tillåter inte att ha tränare som kan resa och träna med spelare utomlands och då är man i en helt 

annan situation än ”Good to Great” akademin i Stockholm. Där finns resurserna och det är hela 

tiden tränare med på tävlingar som reser med spelare på olika nivåer. 

 

Inom idrotten förväntas ledaren att kunna motivera både en individ och en hel grupp. Det är 

viktigt att se till alla individerna i gruppen och att alla får känna sig sedda och behövda. 

Ledaren och de aktiva bör ha ett mål som det strävar mot och det får gärna vara något som 

utmanar. Genom att veta vilken väg de aktiva ska gå och vilka mål de har så kan ledaren hjälpa 

dem att nå dit. En bra ledare försöker ge varje individ så bra möjligheter som möjligt att nå 

framgång och få deras vision att bli verklighet. (Weinberg & Gould 2011 s. 204.) 

 

I boken Foundations of Sports and Exercise Psychology (2011) s. 217-219, skriver de att det 

finns fyra faktorer som ligger bakom effektivt ledarskap och beroende på hur dessa interagerar 

med varandra så avgörs effektiviteten. Dessa är: ledarens kvalitéer, ledarstil och 

situationsfaktorer, samt följarnas kvalitéer. Här nedan följer en kort beskrivning av de fyra 

begreppen som tillsammans bildar ett effektivt ledarskap: 
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 Ledarens kvalitéer- ett bra självförtroende för att kunna hjälpa andra att bygga upp ett 

starkt självförtroende hos sig själva. Att vara väl förbereda, planera och att vara flexibel. 

Det anses även som en viktig egenskap att vara disciplinerad.  

 Ledarstil- här gäller det att hitta den stil som passar dig bäst. Känna dig trygg i den och 

stå för vad du tycker. En ledare behöver inte tvunget enbart att agera och bete sig utifrån 

en viss stil utan det kan vara en kombination av flera olika ledarstilar.  

 Situationsanpassade faktorer- som ledare gäller det att kunna anpassa sig till situationen 

som uppkommer. Du ställs inför olika utmaningar och problem dyker upp beroende på 

om det är en individuell idrott eller lagidrott.  

 Följarnas kvalitéer- beroende på vilka karaktärsdrag och personligheter de aktiva har 

kommer det avgöra hur pass effektivt ledarskapet blir. Beroende på vilken ålder och 

idrott utövarna har så kommer det vara avgörande om ledarskapet ska komma att bli 

effektivt.  

 

Det är inte enkelt att beskriva bra ledarskap, vad som är rätt och fel i olika situationer avgörs av 

många omgivande faktorer. Men det finns ett väldigt bra kortfattat citat på s. 203 i boken 

Foundations of Sport and Exercise (2011) som är en definition på ledarskap skriven av 

Northhouse (2001): 

 

Den process genom vilken en person påverkar en grupp individer att uppnå ett 

gemensamt mål.  

 

Givetvis finns det en hel del andra saker att ta hänsyn till beroende på vem man är som person 

och vad man vill uppnå med sin verksamhet. Men i stora drag stämmer dessa delar bra överens 

med hur det jobbas på de utvalda platserna i Sverige och vad man tar hänsyn till som ledare 

angående sina verksamheter och hur den bedrivs. 
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6. Tidigare forskning 
 

6.1. Collegespel och Svenska tennisgymnasier 

 

Johnny Wijk presenterar en intressant studie i artikeln Idrottens framgångsspiral (2010) s. 29, 

där han beskriver olika faktorer i den svenska framgångsspiralen för Sverige. Han menar att det 

svåraste steget är att vara en väldigt talangfull spelare i sitt eget land och sedan lyckas förvalta 

det och lyckas på den internationella tennisscenen. Det är ett nålsöga som endast ett fåtal 

talanger lyckas med menar han. Det finns också ett påtagligt samband mellan det många 

etablerade svenska tennisproffsen med att ha haft en period på universitet eller Amerikanskt 

college i de övre tonåren. Spelare har då drillats hårt av tränare och coacher under dagliga 

träningspass och det råder inga tvivel om att collegeidrotten i USA haft betydelse för att 

utveckla och gallra fram många av det bästa svenska tennisspelarna vi har haft under historian. 

I Sverige har det bildats många idrottsgymnasier på senare år med att försöka locka elever med 

träning parallellt med studier. Det är säkert en bra form menar Wijk (2010) s. 30, att höja 

tennisens status i landet, men desto mer tveksamt hur mycket det hjälpt och kommer att hjälpa 

oss för att få fram mer världsstjärnor på högsta nivå. Den tydliga skillnaden mot USA är att där 

dominerar det hårda tävlandet under tydlig konkurrens och under träningsperioden handlar det 

om många timmars träning varje dag. En annan åsikt kring detta är åldersfrågan och 

resonemanget om vid vilken ålder det är lämpligt att inleda en intensiv hårdsatsning, om man 

vill nå världselit inom en idrottsgren som just tennisen. 

Den svenska idrottsmodellen på 2010-talet står nu därför inför viktiga utmaningar att bemöta. 

Allt från åsikterna kring det tidiga elitsatsandet och profileringen på endast en idrott, gör att den 

framtida progressionen med detta blir svårt att förmoda. Det här med en längre framgångsspiral 

och vad som gör att andra lyckas ligga på en hög nivå samtidigt som en annan utövare faller 

tillbaka mycket snabbare, är oerhört svårt att svara på. Wijk beskriver i artikeln Idrottens 

framgångsspiral (2010) sid. 5, att det är en lång kedja av faktorer som måste hänga samman för 

att långvarig framgång ska uppnås. Det är inte vem som helst som blir en världsstjärna efter 

tonåren och stannar där under hela karriären. Rätt inställning, kunskap, vilja och talang är några 

nyckelfaktorer menar han och detta måste sedan slåss ihop med en hel del tur och rätt tidpunkt. 

Det räcker inte bara med att ha ett individperspektiv för att bli något stort. För att citera Wijk 

(2010) sid. 5:  
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Det finns hypotetiskt ett stort antal tänkbara orsaksfaktorer som kan vara relevanta för att 

förklara idrottsframgångar på elitnivå. 

 

I den stora artikeln som kom år 2008, Föreningsfostran och tävlingsfostran12, så fördes många 

intresseväckande diskussioner och framtida perspektiv på idrottens organisering i Sverige. Ska 

den Svenska idrottsmodellen överleva de närmsta årtionden så krävs det att man inte halkar 

efter mer internationellt, utan verkligen börjar hitta ett framgångsrecept igen.13 

 

 

6.2. Förtroende och feedback 

 

 
Förtroende är en av de faktorer som är avgörande för om coachingen ska bli lyckad mellan 

tränaren och de aktiva. Det som krävs är att du är: intresserad av människor, kunnig inom ditt 

område, få med dig dina aktiva och att du har en bra plan för hur du och dina aktiva ska lyckas 

ta er mot målet. Som tränare bör du se till att ha gott om tid på dig för arbetet mellan dig och 

dina aktiva och på så sätt lära känna och komma varandra närmare. Här krävs mycket arbete 

och det tar sin tid, så kom ihåg att ha tålamod. De nämner i sin bok att det ser på coaching 

processen som en individuell relation mellan dig som coach och den/dem du coachar där 

förtroendet spelar en stor och väsentlig roll. Det gäller för dig som coach att vara genuint 

intresserad av människor och bry dig om dina aktiva. För att kunna hjälpa dem på bästa sätt är 

det till stor fördel om du lär känna dem även utanför idrotten. Hur är de som personer och 

varför håller det på med sin idrott? Det kan vara så att den bästa kompisen går där eller att man 

faktiskt vill nå ett resultatmål. Detta är något som kan ändras med tiden under barnens uppväxt. 

Här gäller det att du som coach är uppmärksam om märker detta genom att var nyfiken och ta 

reda på deras nya motiv för att behålla deras förtroende. (Fahlström & Hageskog 2010, s. 61-

63.) 

 

Som coach bör du alltid fokusera på dina aktivas positiva sidor och enbart lyfta fram det bästa. 

På så sätt stärker du deras självförtroende och du bidrar till att det blir en bra stämning i 

gruppen. En förutsättning för att man ska lyckas nå resultat tillsammans är att du och dina 

                                                         
12

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/66/71/bc89126c.pdf 
13

 http://www.idrottsforum.org/articles/wijk/wijk101215.pdf 
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aktiva trivs ihop. I boken Kreativ coaching (2010) s. 67-68, så nämns det att om social 

sammanhållning saknas så är det svårt att uppnå målet som satts upp. Ett exempel på hur man 

kan få de aktiva att trivas ihop är att försöka få dem att se varandras olikheter som en tillgång 

och med hjälp av detta så byggs förmodligen den sociala sammanhållningen till det bättre. 

 

Enligt Hageskog och Fahlström (2010) ska feedback vara snabb, specifik och framåtriktade. 

Den ska komma direkt när utövarna gör något bra och den ska även leda till en utveckling. De 

diskuterar även en del kring det här om feedbacken enbart ska vara positiv eller om man även 

ska kommentera det som är sämre. Här menar dem på att de aktiva lär sig mer av att få positiv 

feedback om man ser det ur inlärningssynpunkt. Det är lättare för dem att ta åt sig det positiva 

då man är mer mottaglig för det. Som coach bör du därför tänka på att du med fördel kan 

påpeka det som är rätt fler gånger. Det som är mindre bra ska naturligtvis också kommenteras 

men när det gäller den negativa feedbacken så ska den inte upprepas alltför mycket. 

Anledningen till detta är att det då blir roligare för både dig som coach och dina aktiva. 

Förhoppningsvis är det motivationshöjande också. Feedback hos de aktiva kan skilja sig åt 

beroende på hur långt de har kommit i sin utveckling. För de som ännu inte lärt sig och kommit 

så långt i sin utveckling är det viktigt med snabb och specifik feedback. Hos de som kommit en 

bit på vägen och lärt sig mer kan du vänta med feedbacken och ta den senare under passet. Det 

är även skillnad på feedbacken beroende på om träningen handlar om något nytt, inlärning eller 

om något som de redan kan och är inövat. Vid inlärning är det av mycket större betydelse att 

feedbacken är snabb och specifik. Som coach är det upp till dig att hitta en balans i coachingen 

och undvika att över coacha dina aktiva. Med det menas att du överöser dem med en massa prat 

som de inte är mottagliga att ta till sig alla gånger. Om du är en bra coach ska du även kunna 

vara tyst ibland och bara se på. Det gäller att komma ihåg att alla är vi olika och vissa behöver 

och vill ha mer coaching än andra. Det viktigaste är att se till individens bästa och försöka 

hjälpa honom/henne på bästa sätt i såväl medgång som motgång. (Fahlström & Hageskog 2010, 

s. 104-105 & 111.)  

 

 

6.3. Olika ledarskapstyper 

 

Organisationskultur handlar om varför man gör på ett visst sätt i en 

organisation/idrottsförening. Det är något som har skapats sedan en lång tid tillbaka och vuxit 

fram, samt att det blir naturligt att följa det. Därför är det lätt att man blir den ledaren som 
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kulturen i verksamheten är. Organisationskultur handlar om värderingar, normer och 

antaganden som styr organisationens arbete. Som nyanställd ledare i en förening eller en 

organisation påverkas du naturligtvis av den kulturen som finns och börjar med tiden att 

anpassa dig till den. (Expertgrupp från Team Danmark 2006, s. 32.) 

 

Ledarskap handlar om en relation mellan en ledare och följare. Det handlar om att skapa ett mål 

tillsammans för utövaren och sedan jobba mot samma mål. Som de nämner i boken Perspektiv 

på Sport Management (2004) handlar det om en process då en eller flera personer styr andras 

aktiviteter i en viss riktning. Chelladurai har i samma bok (1999) s. 77, gjort en beskrivning av 

ledarskap: 

          

        Alla definitioner på ledarskap betonar att det handlar om en interpersonell process 

där syftet är att påverka och motivera medarbetare att verka mot individuella mål eller 

gruppmål. 

 

 

Ledarskap förekommer nästan överallt runt om oss. Inom idrotten, skolan och på jobbet finns 

chefer till exempel. Det finns en ledarskapsprocess som beskriver de tre delarna, ledare följare 

och kontext. Med det menas att en eller flera ledare interagerar med en eller flera följare i ett 

sammanhang. (Fahlström m.fl. 2004, s. 77-78.)  

 

Det finns många olika typer av ledarskap/stilar, men för att beskriva det på ett enkelt sätt, 

auktoritärt ledarskap och demokratiskt. Den förstnämnda betyder att tränaren fattar egna beslut 

och inte lyssnar till de övriga i gruppen. Den typen av ledarskap är helt ledarcentrerat och 

handlingsfriheten för de övriga är starkt begränsad. Den andra ledarstilen bygger på ett 

följarcentrerat ledarskap där det sker en kommunikation mellan ledaren och de aktiva. Beslut 

tas gemensamt och de aktiva får vara med och ge sina synpunkter. (Expertgrupp från Team 

Danmark 2006, s. 44-45.) 

 

Som ledare är det viktigt att du kan förstå dina aktiva för att på bästa sätt kunna hjälpa dem. Det 

underlättar för ett åstadkomma ett lyckat samarbete och här spelar ledarens sociala förmåga en 

central roll. Om ledaren skapar en bra relation redan från början så ökar chanserna till att det 

blir ett lyckat jobb. För att dina aktiva ska känna att du bryr dig så bör du som ledare kunna 

visa dina känslor och ha en empatisk förmåga som. Att kunna känna empati för någon och vara 
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socialt insiktsfull. Om du kan sätta dig in i någon annans situation så är det även lättare att 

kunna hjälpa denna person med problem som uppstår. (Hassmén & Hassmén 2010, s. 139-140.)  

 

Det karismatiska ledarskapet benämns ofta som det ¨nya ledarskapet¨ och med det menas att det 

är relativt ny stil som inte har några direkta teorier utan utmärker sig på en del sätt. En person 

som har en speciell, särskild utstrålning säger man har en karisma. Det är något som upplevs 

när du är i närheten av honom/henne och det är det som gör just denna person unik. Något som 

är utmärkande för denna ledare är utstrålningen som följarna tydligt känner av vid möten. För 

att en ledare ska lyckas med sitt jobb och kunna hjälpa de aktiva krävs det att ledaren 

motiverar, inspirerar och bryr sig om utövarna. Detta är enbart en del av dem viktigaste 

faktorerna, naturligtvis finns det många fler. (Expertgrupp från Team Danmark 2006, s. 158.) 

 

En framgångsrik tränare är duktig på att höja motivationen hos utövarna, dels när det är träning 

men även när det är dags för tävling. En tränare måste kunna visa på bestämdhet i åsikter och 

beslut som gör att utövarna får en viktig tilltro till det han/hon får höra. Precis som det beskrivs 

i boken Idrottens träningslära (2004), s.112, så vill alla människor betyda något. Ett av det 

absolut centralaste mottot för en tränare som vill åstadkomma succé blir således att visa intresse 

för varje individuell utövare! Listan kan göras lång för vad en tränare bör inneha för kunskaper 

för att leda/coacha en utövare på hög nivå och det är viktigt att aldrig glömma att det alltid 

finns mer att lära sig. Alla människor ändrar mer eller mindre sig efter efterhand som det stöter 

på nya erfarenheter. Ofta har konflikter mellan tränare och utövare med tränarens person att 

göra och börjar man lägga över ansvaret på sina utövare så är man farligt ute. Hela grunden för 

tränarskap bygger till stora delar om ett ömsesidigt förtroende. Tränarsysslan kräver mycket tid, 

både på och utanför banan och då sätts hela tiden kommunikationsförmågan på prov. Samtidigt 

är det oerhört utvecklande, lärorikt och mycket roligt att vara tränare, tappar man tron på dem 

punkterna är det dags att stanna upp och tänka om angående framtiden. (Annerstedt & Gjerstedt 

2004, s. 114-115.) 

 

 

 

6.4. Tränarens roller och arbetsuppgifter 

 

Prestationsidrott ställer stora krav på tränarens kunskap, samt pedagogiska och personliga 

kompetenser. I boken Talangutveckling (2006) sid. 112 finns ett citat som lyder:  
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Tränaren är en central figur för utövaren, både som människa och idrottare. 

 

De nämner där också två olika viktiga perspektiv att se på tränaren. Tränaren som vägledare- 

beskriver tränarens roll i träningen och själva lärandeprocessen. Här är det tänkt att tränaren ska 

sätta igång själva lärandeprocessen. Tränaren som kulturskapare- här har tränaren det 

övergripande ansvaret för processerna inom träningens ramar. Det är viktigt att tränaren delar 

med sig av sina tankar och värderingar så att utövarna får chansen att diskutera och säga vad 

han/hon tycker. Att diskutera värderingar är viktigt för både tränaren och utövarna för att det 

ska bli ett lyckat samarbete där båda känner glädje. Det finns olika typer av ledarstilar och det 

sägs ofta att man har den ledarstilen som man mött tidigare i livet och själv varit med om som 

barn. Man kan säga att tränarens ledarstil ofta är en imitation av en tidigare tränare som satt 

sina fotspår. Utvecklingen av tränarens pedagogiska förmågor påverkas av den tidigare 

imitationen. Det finns inget rätt eller fel vad gäller de olika ledarstilarna. (Expertgrupp från 

Team Danmark 2006, s. 145-148.) 

 

 

6.5. Ledarskap och coaching inom idrotten 

 

För att lyckas som tränare är det viktigt att du ser alla i gruppen och hela tiden utgår ifrån 

individens bästa. Vad är ledarskap? För att det ska uppstå ett ledarskap måste där finnas en 

ledare och minst en följare. I Talangutveckling (2006) nämner de, att ledarskap handlar om tre 

delar: ledare-följare och situation. Som ledare bygger du en relation till dina aktiva och 

Hassmén & Hassmén har i boken Idrottsvetenskapliga metoder (2010) s. 21, beskrivit en 

definition av ledarskap:  

         

            Ledarskap är en process genom vilken en individ påverkar en grupp individer att uppnå ett 

gemensamt mål. 
 

 

Motivation är en förutsättning för all form av prestation. Alla vi människor har olika saker som 

motiverar oss, det som funkar för någon kanske inte alls passar en annan. Motivation är ett 

samspel mellan personen och situationen. Den förändras hela tiden i förhållande till situationen 

och beror på träningen, tränaren och vilka som är där. Barn och ungdomar har olika motiv till 
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varför de idrottar, någon är där för att föräldrarna tycker de ska idrotta medan andra är där för 

att de tycker det är kul och vill vara med bästa kompisen till exempel.  Som ledare krävs det att 

du skapar förändringar i miljön för att främja motivationen och på så sätt kommer miljön att 

upplevas som utmanande och meningsfull. Tränaren påverkar idrottarens motivation och bör 

därför tänka efter hur han/hon beter sig under träningarna eftersom det i sin tur kommer att 

påverka de aktiva. Om en ledare är engagerad och utstrålar en positiv energi så kommer 

troligtvis de i gruppen agera likadant. För att skapa bättre förutsättningar för de aktiva är det till 

stor fördel om du som ledare kan jobba med att stärka de aktivas inre motivation. Detta kan ske 

genom att tränare använder sig av positiv feedback, då den aktiva stärks av att få mycket beröm 

och bekräftelse för sin prestation (Expertgrupp från Team Danmark 2006, s. 149-150.) 

 

Coaching innebär att hjälpa en individ/grupp att nå sitt mål och för krävs då att motivationen är 

hög. Det innebär att stötta och hjälpa dessa människor att utvecklas och höja prestationen från 

där de står idag till något mål de har i framtiden. Det finns ett par grundläggande punkter att 

tänka på som coach; att veta vad du och dina aktiva vill, att bygga upp förtroende i oss själva 

och med varandra, att ge feedback och kommunicera på ett sätt så att de aktiva har största 

möjliga chans att nå sina och era gemensamma mål. (Nilsson 2000, s. 7.) 

 

För att coachingen ska lyckas är förtroende mellan parterna ett måste. Det bästa är om det 

finnas där redan från början, annars är det absolut det viktigaste och är ett måste om det ens ska 

vara värt att påbörja ett samarbete. Det är omöjligt att lyckas med något om det uppstår en viss 

tvekan. För att lyckas med detta på bästa sätt är det viktigt som coach att möta människan där 

han/hon är och därifrån sätta upp mål som verkar rimliga. Som coach är det viktigt att du låter 

den aktiva själv sätta upp målet och finns till som ett stöd. Återigen coachen ska finnas till som 

ett stöd men inte bestämma och ta beslut över de aktiva. Det är en stor fördel om man som 

coach har den förmågan att kunna läsa av människor, eftersom vi alla är olika. (Fahlström & 

Hageskog 2010, s. 62-64.) 

 

Som coach är det viktigt att förstå skillnaden i coachingen vid olika situationer och att i vissa 

lag kan det se helt annorlunda ut. Detta är särskilt intressant vid match/tävling där vissa vill 

prata, få tips och lägga upp taktik, medan andra föredrar att dra sig undan och ¨ladda¨ i lugn och 

ro. De framgångsrika coacherna upptäcker rätt snabbt och lär sig med tiden vilka som föredrar 

coaching innan match och vilka som hellre exempelvis tar det efteråt. Återigen att kunna läsa 

av människor underlättar och emellanåt behöver man inte säga exakt vad man tycker och tänker 
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utan låta de aktiva själva välja och ta sina beslut. Det viktigaste är att var och en hittar det som 

passar honom/henne bäst och sedan tror på det till 100 %. (Fahlström & Hageskog 2010, s. 88-

89.) 

 

För att bli en framgångsrik coach måste du komma ihåg att de aktiva måste hitta en balans 

mellan det fysiska och psykiska för att kunna prestera på topp. Det gäller därför att du som 

coach ser till och uppmuntrar de aktiva att även träna mental träning. Det är viktigt att se till att 

det utvecklas både fysiskt och psykiskt och inse hur mycket det mentala faktiskt betyder inom 

idrotten och att det oftast är det som avgör. För att sammanställa kortfattat vad bra coaching 

kan innebära med några inspirerade meningar, som även de flesta av tränarna vi haft samtal 

med höll med om så finns det också i boken Organisering och ledning (2009) s. 287 skrivna av 

Berg (2007): 

 

 Etablera en trygg och öppen atmosfär. 

 Skapa förtroende och ”magiska” ögonblick. 

 Vara ödmjuk, visa respekt och omtanke. 

 Ställa bra frågor, lyssna aktivt och prata mindre. 

 Antyda fler alternativ att välja mellan. 
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7. Resultat 
 

7.1. Stockholm 

Åsa Svensson berättade en del om det individuella upplägget dem har på sin akademi och det 

finns en helhet i planeringen, vilket alla tre tränare poängterade under intervjuerna. 

Fysträningen är inkluderad för dem som går där och de har ett medicinskt nätverk kopplat till 

”Good to Great”. Svensson talade om att dem jobbar nära alla spelare dem har där under 

regelbunden kontakt. Dem som är äldre och går på akademin kör fullt ut för där finns det ingen 

skola inblandad längre och där är fysträningen en väldigt viktig bit. Men det är även väldigt 

olika för alla, vissa kan komma in bara för att köra några timmar i veckan och andra är där hela 

veckorna. Ett bra exempel på det är världsstjärnan Grigor Dimitrov från Bulgarien som dem har 

under ansvar och sin ledning numera. Han reser världen runt på ATP-touren och är endast på 

plats när det är tävlingsfritt ett tag framöver.  

 

Sedan tar man även in viktiga beståndsdelar som kost och mental träning för att få med alla 

bitar. Något som de alla tre höll med varandra om var att de litade väldigt mycket på sina egna 

kunskaper och dem håller sig mycket till det dem ”tror” och ”vet” fungerar när man är ute på 

olika nivåer och spelar. Även det som själva gjorde dem till väldigt bra spelare har dem med sig 

i bagaget och försöker förmedla till spelarna. 

 

En träningsvecka ser mycket olika ut beroende på det individuella upplägget som råder. Men 

ofta är det förmiddagspass och eftermiddagspass som varar runt två timmar beroende på ålder 

och vart man är i sin utveckling. En del jobbar hårdare på fysen samtidigt som andra får jobba 

på tennisbanan för att t.ex. nöta in någon viktig teknik eller en stegisättning som måste 

förbättras. Detta är små viktiga detaljer som dem prioriterar för att kunna ta nästa steg.  Något 

nerskrivit ”timplan” finns inte utan man får ofta ändra och boka om träningar beroende på hur 

det går i tävlingarna för dem äldre. Men sen finns det som sagt träningsperioder (december) då 

dem kör mer regelbundet och fler timmar på banan än under resterande del av året. Detta gäller 

främst det spelare på högre nivå som reser året om på tävlingar. 

 

En annan viktig aspekt som togs upp angående ledarskap och träningsupplägg, var att dem hela 

tiden vill vara en tränare på max tre spelare på samma bana, helst bara två. Det kunde hända 

någon enstaka gång att det var tre spelare med en tränare men det var väldigt sällan. För att hela 
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tiden prioritera spelarnas främsta och jobba individuellt med alla så är detta ett mer eller mindre 

måste menade dem och detta diskuterades även utanför intervjuerna en del där alla tre 

framhävde detta. Även när vi började diskutera om vad som utmärker akademin och vad dem 

gör bra, så trycktes det på att dem har väldigt delaktiga tränare. Tränare som vill visas och 

synas för alla för att få en personlig relation med varje utövare. Viljan och drivkraften att se 

spelarnas utveckling varje dag är oerhört viktigt. Mikael Tillström sa en simpel men väldigt 

viktig mening om träning som jag ska citera: 

 

Det är inte en timme som ska avklaras, utan ännu en timme för att utvecklas. 

 

 

Tillström berättade att dem tillsammans på ”Good to Great” kallar sitt koncept för CARE. 

”Concentration, Attitude, Respect, Energy”. Det är fyra viktiga punkter dem ser till att 

vardagen hela tiden fylls upp med. De har b.la. seminarier med idrottspsykologer som pratar 

med spelarna för att försöka ge dem viktiga nycklar att ta med och förbättra sin koncentration 

under spända tillfällen t.ex. Att sen kunna kombinera det med deras egen erfarenhet om hur det 

känns att stå inför mycket folk under stora matcher är centralt menar dem. För att citera 

Tillström igen: 

 

             Har du inte stått på tennisbanan inför fulla läktare och känt på den där pressen, då är 

det också ganska svårt att prata om det. 

 

 

 

Några direkta krav angående resultat finns inte på spelarna, men att de vill se utveckling av 

personen. Det måste gå åt rätt håll annars är det dags att tänka om ordentligt.  Tillström talar 

om en vinnarmiljö dem vill ha hos sig, en miljö som hjälper varandra, här kommer vi och vi är 

ett team. Att ha en tillhörighet tycker vi är väldigt betydelsefullt och extremt viktigt för 

tonåringar att känna sig lika tillhörig som alla andra inom samma grupp. Även på träningarna 

menar Tillström att när någon spelare är bättre än den andre, så är det en väldigt bra tidpunkt 

för att lära och dra nytta av hur man ska vända det till något bra, tills nästa träning eller match 

osv. Jag ska citera en betydelsefull mening som kom fram: 

 

Desto bättre din motståndare blir, desto större chans har du också att bli bättre, för 

framgång föder framgång så det är de vi försöker skapa. 
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Nicklas Kulti pratade en hel del om att kvalité och entusiasm är väldiga centrala bitar för 

tränare och just för dem tränare som finns på akademin. Dem försöker och anser sig själva ha 

en väldigt bra mix av tränare på plats. Norman och Tillström och han själv har varit i 

världstoppen under deras egna karriärer och på tjejsidan har Svensson varit där. Så dem vet hur 

det känns och vad som krävs för att komma dit, även om tennisen inte är den samma riktigt 

idag som för 10-15 år sedan. Det var annars bara Kulti av de tre som hade någon formell 

utbildning tidigare men inte direkt inom ledarskap utan några år på IHM. Varken Tillström 

eller Svensson har gått tennistränar- utbildning, utan bara någon enstaka kurs. Dem förlitar sig 

mycket mer på sin erfarenhet sedan tidigare. Norman och Tillström har coachat spelare inom 

världstoppen (Söderling t.ex.) efter sina egna karriärer så dem har lärt sig väldigt mycket tills 

dem tog beslutet att starta upp akademin. Kulti berättade också att tränarna och ledarna dem har 

anställda, är väldigt duktiga och deras strategi är också att bara ha ”dem bästa”. För att citera 

Kulti: 

 

Jag känner att vi är duktiga på detta, lite det som vi har som strategi, vi vill bara 

anställa dem bästa, vi ska bara vara bäst på alla områden.  

 

 

7.2. Båstad 

 
Christian Bergström som har huvudansvaret på Nationella Tennis Centret i Båstad berättade att 

dem planerar hela tiden bara ett antal veckor framåt för att kunna göra ändringar i schemat efter 

resultat och spelarantal på träningar. Ofta är alltid ett gäng ute på tävling med en ledare och en 

annan årskull är hemma för träning och studier. Det är ofta tennis både på förmiddagarna samt 

eftermiddagarna som gäller med fysträning inlagd efteråt. När det handlar om löpning så 

försöker dem köra det i grupp för att höja stämningen en del samtidigt som styrketräningen är 

helt individuellt baserad. Tennis spelar dem som mest nio pass i veckan och deras individuella 

fysprogram görs av en kille som heter Fredrik Johansson. Det finns en typ av utvecklingstrappa 

inom organisationen och alla utövarna ligger på helt olika nivåer rent fysiskt och där handlar 

det helat tiden om att utveckla sig själv varje vecka. En viktig sak att nämna som Anders Järryd 

pratade om var det här med att gallra ut spelare och vilka man ska ta in. Ett tenniscenter som 

Båstad som är under Svenska Tennisförbundet kan inte bestämma helt själva vilken gräns och 

nivå på spelare de ska ta in. Utan det görs i samtycke med förbundet. En privat akademi som 

”Good to Great” styr detta helt på egna händer och där ligger en stor skillnad mellan det båda 
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ställena. Detta menade väl han på är en liten svaghet men samtidigt finns det inte mycket att 

göra åt för stunden. En annan svaghet kan ibland vara mångfalden på spelarna vissa veckor när 

det är mindre tävlingar. Då kan det ibland bli så att tränarna får brist att jobba individuellt med 

spelarna och då menar dem på att eget ansvar och inställning under passen är väldigt viktigt.  

 

Pontus Bergevi berättade under intervjun att det är spelarna själva som måste ta sitt ansvar och 

visa det till 100 %. Upplägget annars försöker dem dela upp på tre sätt där spelarna ska försöka 

vara en tredjedel i Båstad, en tredjedel på tävlingar/resor och en tredjedel i sina klubbar. Dem 

vill hitta en balans mellan tennisen och skolan och en del hittar den tidigt, men för en annan är 

det betydligt svårare. Tränarna i Båstad vill alltid försöka utgå ifrån individen och inte beskylla 

någon tränare ifall det skulle gå dåligt en period. Bergevi menar också att ledarna är väldigt bra 

på olika grejer och de kommer från olika bakgrunder, så att få ihop en mix av allt tror han är 

optimalt. Det togs upp många viktiga saker angående innehåll i upplägget och jag ska citera 

Bergevi på en mening: 

 

Oavsett hur mycket tennis du kan, så anser jag att pedagogik, kommunikation och 

kunna ha en bra dialog med eleverna är liksom A och O och jag tror inte det spelar 

någon roll vilken nivå du jobbar med, för kan du hantera konflikter och ta eleverna på 

rätt sätt så tror jag det är lätt att nå fram. Så pedagogik skulle jag vilja säga. 

 

 

Det som är utmärkande för Båstad och som de själva ser som en styrka alla tränare, är deras 

tillgång på banor och närheten till allting. Fram och tillbaka till skolan t.ex. tar det ca 2 minuter, 

restaurang finns på området där dem tränar och allt är organiserat på ett genomtänkt sätt med 

tillgången till gym och stora omklädningsrum på tenniscentret. Spelarna är främst i Båstad för 

att utvecklas och utbildas och det viktigaste är att det hela tiden finns glädje med i vardagen 

och ett en positiv träningsmiljö ligger till grund, annars funkar det inte. Att kunna ta sin student 

och även kunna satsa på sin idrott samtidigt är inte många som klarar av men Bergevi menar på 

att detta är rätt unikt. För att citera honom:  

 

Den möjligheten dem har här då är rätt unik, att samtidigt kunna ta studenten och få en 

utbildning och samtidigt då ändå göra en proffssatsning, så att det är väl det jag tycker 

är rätt unikt här. 
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Christian Bergström berättade om att det hela tiden försökte ligga i framkant till den senaste 

forskningen gällande träningslära och viktiga utvecklingsbitar. Men det försökte dem hela tiden 

slå ihop med egna erfarenheter och vad dem lärt sig under åren. De besitter en hel del olika 

kompetenser menar Bergström på och har även gått olika vägar och stött på diverse utmaningar 

på vägen fram till idag. Vad dem än beslutade att köra under sina olika perioder, så strävade 

dem hela tiden efter att ha en positiv och entusiastisk träningsmiljö där alla skulle trivas. En 

viktig detalj som han också nämnde var att hur duktig man än varit som spelare själv innan så 

kunde man inte hjälpa sina spelare till att bli hur bra som helst. Spelaren måste själv vilja nå dit 

och visa detta, tränarna i Båstad är där för att hjälpa till och guida i rätt riktning. För att också 

dra en parallell med ”Good to Great” så nämnde Bergström att det upplevde när en spelare gör 

bra resultat och uppträder på ett speciellt vis, så smittade detta av sig på övriga gruppen. 

Framgång föder framgång alltså. Detta liknande tänket som dessa tränare har var 

intresseväckande. mix 

 
 

7.3. Malmö 

 

På tennisgymnasiet i Malmö är det betydligt mer strukturerat angående schema och 

träningsmängd, beroende på att dem inte har samma upplägg som t.ex. Båstad 

tennisgymnasium. Här utgår det mer ifrån enbart träningen för dem har inte samma ansvar för 

spelare ute på tävlingarna. Dels beror detta på den ekonomiska situation som råder att dem inte 

har tillgång till att ha tränare ute på tävlingar i andra länder. Dem ansvarar för att träningen ska 

genomföras på ett bra sätt och att spelarna ska prestera på topp där. Fredrik Lundh berättade att 

dem att några spelare kör extra med någon tränare under dennes ansvar och en annan tränare 

har huvudansvaret för någon eller några andra spelare. Joel Åkerberg som är timanställd kör 

t.ex. extra med en lovande spelare varje vecka och hjälper honom med viktiga detaljer för att 

utvecklas, samtidigt som en annan tränare har ansvaret för någon annan beroende på önskemål 

och efter personliga samtal. Åkerberg upplyste även om att varje spelare ska få enskild 

feedback efter varje träning och det är viktigt att inte glömma bort. Det prioriteras även vad 

spelarna själva tycker och tänker och att deras åsikter ska få komma fram angående upplägg 

m.m. Precis som träningen individualiseras i förhand måste även kritik, feedback och coaching 

komma i efterhand för ingen spelare är lik den andre. För att citera Åkerberg:  
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Sen baserar vi ju varje träning på varje enskild spelare, som ska få lite individuell 

feedback också och det är ju viktigt och väldigt uppskattat. Så att samtidigt som man 

jobbar utifrån då vissa teman så kan varje spelare få jobba med det dem vill också. 

 

 

En annan viktig aspekt att ta upp som framförallt Fredrik Lundh framförde angående det här 

med utbildning och spelarbakgrund, är att han menade på att det är väldigt grundläggande att 

man gått de flesta tränarsteg inom Svenska tennisförbundet. Att även kompletterat detta med 

coaching, idrottsledarskap och idrottspsykologi för att klara av allt som ställs mot en på och 

utanför tennisbanan. Att man har en idrottslig spelarkarriär tidigare betyder inte särskilt mycket 

när det väl kommer till fråga om att leda och träna ungdomar. För att citera Lundh: 

 

Jag tycker definitivt att man ska gå lite djupare i sin utbildning än vad många tränare 

gör och innehar så att säga. Jag tycker att man skulle haft högre krav på det faktiskt. En 

spelarbakgrund säger ingenting för mig. 
 

 

En styrka som Kasia Jakowlew, ansvarig för gymnasieeleverna pratade om var det här med 

möjligheterna som finns tack vare deras enorma verksamhet och resurser. Det finns god 

sparring möjligheter med klubbspelare och att byta ut olika timmar för att göra träningen mer 

varierande och skiftande i svårighetsgrad. Här menades det också på att allt känns väldigt 

närliggande med tennis, gym, rådgivning, skola och annat som behövs i vardagen för att 

önskade utvecklingen ska kunna ske. Jakowlew ser även Malmö tennisgymnasium som ett 

komplement till spelarna, det skiftar en del beroende på var spelaren är idag. En 

talangutvecklingsplan menar hon även finns och hon har en mall och vision som plockats fram 

om var dem ska befinna sig i 1an och vilka mål som spelarna har med dem här tre åren.  

 

Angående det här med spelarbakgrund så finns lite delade tankar bland de tre tränarna i Malmö. 

Jakowlew menar på att hennes egen spelarbakgrund har gett henne väldigt mycket och det är 

förmodligen en fördel att ha varit i samma sits som ens utövare tidigare menar hon på. Det här 

med erfarenhet beskrivs på lite olika sätt och det är intressant att höra att det skiljer sig en del 

här angående dessa bitar. Men samtidigt har även Jakowlew coaching och ledarskaps 

utbildningar med sig i bagaget och menade på att det är nödvändigt att få ihop en mix av det. 

Att inte stagnera som tränare och se sig klar är viktigt, för det finns alltid nya saker att lära, 

oavsett ålder och erfarenhet. Tränarna på Malmö tennisgymnasium var alla i olika faser i livet 
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och detta tror Jakowlew gör att dem kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt med olika 

infallsvinklar på saker och ting.  

 

Samtidigt som det finns oerhörda resurser inom Fair Play TK och Malmö tennisgymnasium så 

finns det vissa brister ekonomiskt och då framförallt det här med tränarstaben. Som nämnts 

tidigare så finns det många tränare, men Jakowlew hade önskat att dem hade kunnat ha någon 

som kan följa med ut på internationella tävlingar som görs på ex. en Riksskola. Det råder en 

brist på det för dem nu och därför klarar dem inte heller åka på samma internationella tävlingar 

som jämförelsevis Båstad tennisgymnasium kan. För att citera Jakowlew: 

 

Från elevernas håll kan det nog kännas att vi inte anordnar lika mycket reser för dem, 

som man kanske gör på en Riksskola. Det här är trots allt en nationell idrottsutbildning 

och vi har inte samma resurser alltid och kan inte alltid åka på samma internationella 

tävlingar, de får inte samma uppbackning på det sättet. 

 

 

Som tidigare nämnts angående struktureringen som finns och vilka ramar tränarna vill ska 

följas så finns det även enligt Jakowlew runt uppförandet. Det finns en regelbok angående hur 

spelarna ska uppföra sig både på träning, tävling, på anläggningen och utanför anläggningen. 

Samtidigt påpekar hon också att konsekvenser kan tillkomma om detta inte sköts på ett snyggt 

sätt. Även ramarna angående elitnivån på spelarna vill dem försöka dra åt så mycket som 

möjligt så att dem duktigaste spelarna ska ha Malmö tennisgymnasium ska kännas aktuellt i 

deras vidare satsning.  Det påpekas även att det skiljer sig en hel del från årskullarna, vissa år är 

sämre än andra och vissa bättre. Talanger över det vanliga finns inte överallt utan det gäller att 

ha tålamod och ge alla chansen som brinner för sin idrott. För att citera Jakowlew: 

 

Det är inte bara resultaten och ranking utan det är hela paketet, hur man är som spelare, 

vad man representerar och vad man vill med sin tennis. Man vill ju självklart att dem 

ska göra någonting efter dem här tre åren och dem inte bara går tennisgymnasiet och sen 

slutar dem spela. 
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8. Analys 

 

 
Efter att ha varit i Stockholm och intervjuat de tre tränarna (förra tennisstjärnorna) så känns det 

som att alla tre är överens vad som gäller i deras akademi, både vad gäller träningsinnehåll, 

planering och hur de själva väljer att agera i olika situationer. Vi hade turen att få intervjua två 

av de tre grundarna till tennisakademin, Nicklas Kulti och Mikael Tillström. Mycket intressanta 

saker berördes under intervjun där dem främst delade med sig av sina tidigare erfarenheter från 

deras tid på touren. I Båstad fick vi möjligheten att träffa både före detta storstjärnor samt 

personer med mer akademisk utbildning som bakgrund. Även här var tänket runt planering och 

hur dem väljer att agera som tränare väldigt klart men dem har i sin verksamhet även en 

utbildning för spelarna att ta hänsyn till. I Båstad ska man kunna ta studenten och bedriva en 

proffssatsning parallellt, vilket vissa klarar på ett bra sätt men är tuffare för andra. Nere i 

Malmö så har tränarna ingen egen spelarbakgrund alls på proffstourerna utan många av dem 

valde att satsa på annat efter bl.a. collegespel i USA. Här ansågs det mer att det var av högsta 

vikt att ha genomgått tränarstegen och Svenska tennisförbundets utbildningar för att vara 

tränare. 

 

Något som var intressant med akademin i Stockholm var deras koncept som de kallar för 

”CARE” och står för koncentration, attityd, respekt och energi. De menade på att detta är något 

som alla som tillhör ”Good to Great” ska följa, såväl tränarna som spelarna. Kan liknas vid att 

det är riktlinjer som ska följas. Detta var genomtänka punkter som ska genomsyra hela 

verksamheten, för alla spelare och i alla situationer, såväl träning som match. Dem menade på 

för att du ska lyckas att nå framgång är det viktigt att ta till vara på varenda träning och inte 

slösa bort tiden. Attityden ska alltid vara positiv och det ska synas att eleverna vill och är sugna 

på att träna hårt. Något som tränarna på ”Good to Great” också ansågs oerhört viktigt, var just 

det här som nämndes flera gånger om i intervjun med individanpassning och att det är av stor 

betydelse. Sedan får man även tänka på att de har en stor fördel vad gäller upplägget och som 

de själva sa, max tre spelare på en tränare. Detta är då en stor fördel jämfört med andra klubbar 

då de får mer tid för varje spelare och har möjlighet att fokusera på tekniska detaljer. Denna 

möjlighet finns eftersom där finns fem heltidsanställda tränare och utöver detta även en 

fystränare som gör individuella program till var och en. I Båstad är omständigheterna lite 

annorlunda för där är dem lite färre tränare men ofta ett spelarantal på 10-12 i snitt men när alla 

är hemma är dem runt 16 stycken vilket medför att eget ansvar för kvalitén på träningen är av 
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högsta betydelse. Tränarna i Båstad menar dock på att om man bedriver kortare samtal mellan 

träningarna, får man lättare en bild över vad som varit positivt samt negativt för varje individ. 

Naturligtvis hade de också träningar då det var fokus på en viss teknikdetalj och då såg dem till 

att tränaren hade max två spelare åt gången. Precis som Annerstedt & Gjerstedt skriver i boken 

Idrottens träningslära (2004) på s. 114, så är det väldigt viktigt att ha uppmärksamhet kring 

utövarnas utveckling, både inom idrotten och rent personligt och det var även det som kom 

fram under en del av samtalen med tränarna. Det är A och O att engagera sig och visa vakenhet 

för varje individ man ansvarar för. 

 

Om man jämför de tre olika träningsställena Båstad, Malmö och Stockholm så var Fair Play TK 

(Malmö) dem som pratade minst om lagsammanhållning. Detta tror vi har sin naturliga 

förklaring i att dem jobbar lite annorlunda jämfört med Båstad och Stockholm. Här är det lite 

mer fördelat bland arbetsuppgifterna och dem har mycket fler elever att ta hand om. Vissa har 

hand om ett antal spelare t. ex och de har bara ett gemensamt tränarlett fyspass i veckan för 

tillfället. Detta var något som de ville förbättra men svårt att få ihop det med schemat och hitta 

tränare som ska täcka alla timmar i klubben. Likt de andra platserna så är önskan att ha mer 

resurser, men så ser tyvärr inte verkligheten ut utan det gäller att klara sig och göra det bästa 

med det man har. De andra två, Båstad och Stockholm tryckte väldigt mycket på hur viktigt det 

är att vara ett starkt team och att alla trivs ihop för att det ska kunna ske en positiv utveckling 

som ska leda till stora framgångar.  

 

Som Wijk (2010) nämner i sin artikel Idrottens framgångsspiral s. 24-26, har Sverige gjort sig 

känt runt om i världen för sin lagsamhållning och starka lagkänsla. Detta är något man borde ta 

tillvara på och jobba mycket med, även om tennis är en individuell idrott så kan man t.ex. ha ett 

gäng som åker iväg på tävlings- och träningsläger tillsammans. Då kommer vi tillbaks till det 

här med resurser och klubbens ekonomi, men detta är nog något som hade lönat sig i längden 

och gett resultat. Även att försöka göra mycket av den ”tråkigare” fysen tillsammans hjälper 

många som inte gillar den biten att prestera bättre. Som det heter, framgång föder framgång och 

kan man få ett lag att trivas och ha kul tillsammans så ökar chanserna till att vi får fram bra 

spelare. Det får inte glömmas bort att Sverige faktiskt var först ut i tennisvärlden med att jobba 

med detta och såg värdet i att ha ett välmående lag med en härlig lagkänsla. Bland annat nämns 

några välkända ledare inom tennisen som hjälpte dessa individer att bli världsstjärnor och dessa 

är Lennart Bergelin och Calle Hageskog med flera. Detta är absolut en viktig faktor i deras 

stora framgångar från förr. Wijk (2010) skriver även på samma sidor att Sverige haft oerhörda 
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framgångar under tider där man jobbat som ”TEAM”. Man menade nästan på att Sverige såg 

tennisen som en lagidrott i många hänseenden, just för att få flera spelare att nå högre höjder. 

Detta skulle kunna vara ett viktigt framgångsrecept de kommande åren för att få med flera av 

våra duktigaste spelare på vägen mot toppen. Kan man resa som ett ”TEAM” och stötta 

varandra så är nog risken också inte lika stor att någon talang helt plötsligt väljer att lägga av, 

som det skett mycket utav de senare åren. Utan sporra, stötta, hjälpa och finna glädjen 

tillsammans är utav yttersta betydelse för att orka den krävande vardagen. 

 

Det märktes tydligt inom de verksamheter som vi var och besökte, så lyftes det fram en hel del 

om deras egen bakgrund som spelare och upplevelser. De som hade en spelarbakgrund och 

hade spelat på proffstouren menade på att detta var jätteviktigt för att kunna coacha någon 

annan till denna nivå så underlättar det enormt mycket om du själv varit där tidigare. Detta 

gällde framförallt tränarna på akademin ¨Good to Great¨. Tränarna i Stockholm menar på att, 

det är inte enkelt att förstå dig på individen i vissa situationer om du själv aldrig har varit där. 

Det låter ganska relevant men som det nämnts tidigare så finns det inget rätt och fel här utan det 

är hårt arbete och stort engagemang som ligger bakom en bra tränare och ledare. Det är ingen 

garanti på att du blir en jättebra och framgångsrik ledare bara för att du själv varit duktig inom 

den idrotten. Det gäller att du ser varje individ och tar dig tid för var och en. Något som 

tränarna i Stockholm nämnde var hur viktigt det är att vara uppmärksam hela tiden och ha koll 

på vad som händer under träningen men även innan och efter. Det är ju faktiskt bara en liten del 

av dagen vi tränar och står på banan menade det på men det gäller att även sköta allting runtom. 

Det är också en del av din träningsdag, du gör en massa förberedelser för att få ut det mesta av 

träningen. Båstad och Malmö var överens om att utbildning är jätteviktigt och något de båda 

nämnde var att man aldrig ska känna sig nöjd och färdiglärd. Detta är även något som tas upp i 

boken Idrottens träningslära av Annerstedt & Gjerstedt 2004, s. 114-115). Det går inte att bli 

färdig utan du lär dig alltid något nytt. Det är även viktigt att komma ihåg att det alltid finns 

mer att lära fastän du känner dig klar och nöjd för tillfället. Något som tränare i Båstad och 

Malmö framförallt nämnde var att det tycker att utbildningar ska tas mer på allvar och att alla 

borde utbilda sig och vara väl insatta i området för att kunna lära ut och ta hand om eleverna på 

bästa sätt. Här tror vi att det finns mycket att hämta och utbildningen kan bara bidra med 

positiva saker. Du blir inte precis sämre om du läser och pluggar utan snarare tvärtom. Kanske 

måste vi inom svensk tennis bli mer noggranna här och kräva att alla tränare genomgår vissa 

steg innan man kan ta sig upp på en högre nivå upp till eliten. Framförallt att börja redan från 

barn och ungdomsidrotten för det är här vi bygger grunden. Det går inte att nöja sig med en 
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massa tränare som hoppar in som ¨extra¨ utan även här är det viktigt att dem har någon form av 

utbildning.  

 

Weinberg & Gould skriver i boken Foundations of Sports and Exercise Psychology (2011) s. 

208, om framgång och att det är väldigt viktigt att utövarna känner att tränaren gör sitt yttersta 

för att hjälpa dem mot just framgång. Finns det en brist i denna koppling så är det också stor 

risk att man senare bryter med denna tränare, för att söka större stimulerande uppgifter. Precis 

som Tillström berättade under intervjun i Stockholm så ser dem inte varandra heller som 

motståndare, visst stöter dem på varandra ibland ute på tävlingar och just den stunden är dem 

motståndare, men även det ett tillfälle för vinnaren och förloraren att lära sig nya viktiga 

”nycklar”. Alla tre tränarna tryckte även på att vara hungrig och aldrig bli nöjd är en viktig 

faktor för dem, att hela tiden jobba vidare och söka nya utmaningar. Dem blir aldrig klara med 

något utan nya mål sätts hela tiden upp tillsammans med sina utövare så att man jobbar 

tillsammans och på en nivå som stimulerar bägge parter.  

 

På akademin i Stockholm är dem väldigt noga med att när dem reser, tränar, tävlar m.m. så 

handlar det om ”Vi-känsla”. Dem är ett team där dem dagligen vill stärka varandra för att nå 

nya framgångar och stärka varandra. Denna inspiration har hämtats en hel del ifrån deras egna 

karriärer då denna bit var enormt betydelsefull. Samtidigt som de har märkt att många individer 

lyft sig efter att en träningspartner höjt sig flera steg så började dem verkligen sätta detta i 

prioritet. Som Tillström nämnde så ligger en spelare vid namn Mikael Ymer rankad som nr.1 i 

Europa just nu. Kan då hans träningspartners i samma årskull känna att träningen är oerhört 

jämn och att veta om att denna kille förmodligen är den bäste i Europa och då kan alla i 

omgivningen vinna på det förhoppningsvis. 

 

För att samarbetet ska bli lyckat så krävs det att ledaren lär känna personen även utanför banan 

och förstå hur han/hon tänker i vissa situationer. Uppförandet nämnde alla tre ställena är 

otroligt viktigt och att man hela tiden tänker på att vara ett gott föredöme, särskilt för dem 

yngre spelarna. Detta är något som ska bäras med hela tiden när man tillhör antingen sitt Team, 

sitt gymnasium eller sin hemmaklubb, både på och utanför träning och tävling. Vill man bli en 

tennisstjärna så måste du även bete dig som ett proffs. Allt som du gör ska vara proffsigt 

oavsett om det rör sig om en vanlig tennisträning eller en viktig/stor match. Det viktigaste för 

alla tränarna är att de ser att individen alltid kämpar och ger 100 % och kravet är att alla alltid 

ska göra sitt bästa men de ställer absolut inga resultatkrav på spelarna, någonstans. Det som 
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gäller är att du får gå kvar på akademin så länge du sköter dig och följer de riktlinjer som finns. 

Sedan bestämmer givetvis tränarna var/hur din träning är mest lämplig, beroende på hur långt 

fram i din utveckling du är som spelare. Samma tänk finns inom både Båstad och Malmö 

tennisgymnasium, det handlar inte om att visa resultat för att gå kvar utan att visa rätt attityd, 

inställning och att man brinner för sin idrott. Precis som Wijk (2010) i artikeln Idrottens 

framgångsspiral skriver på s. 29, så är det väldigt få individer som mäktar med att vara väldigt 

duktig som ung och sedan lycka etablera sig som ett proffs internationellt. Därför måste man 

visa tålamod som tränare, en del slår igenom som 18- åring och en annan som 25- åring. Alla är 

vi olika.  

 

Alla tre tränare på akademin ”Good to Great” är överens om att en tränarmix är väldigt 

betydande, inom då akademin t.ex. så har det hyrts in två tränare med utbildning och som har 

gått en annorlunda väg än dem andra. Likaså att de också helt och hållet överlämnat fysen till 

en expert inom området visar på att dem är noggranna med att inte ligga efter på något område. 

Han är naprapat och har stor erfarenhet inom den fysiska biten. De menar på att där dem inte 

känner sig säkra är det bättre att överlämna uppgiften/området till någon annan alltså. Ingen av 

tränarna hade direkt någon akademisk utbildning på högre nivå, Åsa Svensson var den enda 

som hade gått några enstaka kurser inom tränaryrket. Nicklas Kulti hade tidigare läst på IHM 

och varit fotbollstränare för yngre spelare. Men Svensson och Kulti menade på att du 

nödvändigtvis inte blir en bra tränare/coach för att du gått en utbildning inom det. Här gäller 

det att kunna hitta en balans och se till individerna fastän du har en grupp. Då de alla tre har 

varit aktiva inom tennisen och spelat på den högsta nivån så menar de på att det är lättare att 

förstå spelarna när de väl börjar förklara hur de känner i vissa situationer. Här menar de på att 

det är omöjligt att veta detta om du själv aldrig varit i den situationen tidigare. Det är även 

något som gör akademin i Stockholm unik, att den innehar tränare som varit världsspelare 

tidigare. Alla tre nämnde även att det är bra då det fortfarande kan vara med och spela mycket 

med sina elever och kan själva fortfarande hålla en relativt hög nivå. Här kan de känna på 

tempot hos spelarna och jämföra och ge sina synpunkter och tips. Även de att dem kan förstå 

hur spelarna tänker och känner i vissa situationer och förstå om någon är nervös inför sin första 

internationella turnering. De hämtar även inspiration från andra akademier utomlands och är 

alltid öppna för nya förslag för att ständigt lika i framkant vad gäller kvalité och träningsvillkor. 

 

De menar även på att det är lättare idag än vad det var förr, man behöver bara gå in på internet 

så finns där en massa information och ta del av. Till exempel kan du gå in på youtube.com och 
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ta fram Federer och se på hans serve noggrant om och om igen och försöka härma. Mycket nytt 

kommer med tiden men det menar trots allt på att de tror på enkelheten och att inte komplicera 

till saker och ting. För att det ens ska vara lönt och kunna vara möjligt måste där finnas en 

stabil grund att stå på. Saknas den så finns där ingenting att bygga vidare på. Som de alla tre 

nämnde under intervjuerna så har de ingen direkt talangutvecklingsplan men det är klart att 

vissa steg måste uppnås innan man går vidare, likt steg-modellen för LTAD. När vi var ute och 

gjorde våra besök på de olika tennisplatserna så fick vi höra en hel del blandade synpunkter till 

när det är dags att specialisera sig på en idrott osv. Det där är en fråga som diskuterats under en 

lång tid och något rätt eller fel finns nog inte. Det är däremot viktigt precis som en hel del 

tränare nämnde för oss så är det viktigt att jobba individuellt med spelare, så att man kan följa 

deras mognad, i deras takt och i samtal med just denna spelare. Precis som Pontus Bergevi i 

Båstad nämnde så utgår de ifrån individen och deras sätt att förstå om det vill bli bra i sin idrott. 

Att skylla ifrån sig på tränaren är enkelt men att ta ansvar själv och fundera ut vad man gör 

dåligt för stunden själv, är desto svårare.14  

 

Viktiga faser som de olika stegen i LTAD-modellen, kan därför vara en lämplig illustration att 

ha med sig som tränare för att klara av olika nivåer. Det som nämns i artikeln Athletics Canada, 

Long Term Athlete Development15 s.11, så är det i steg 5 som åldersspannet ligger mellan 16-18 

år och där bör en ordentlig specialisering förmodligen ske för att kunna ta viktiga nästa steg 

mot eliten. I Båstad och Malmö tennisgymnaisum så är de festa utövare i denna ålder och det 

tränarna menade på att det sker oerhört mycket med spelarna i denna fas. På akademin i 

Stockholm ser åldersspannet lite annorlunda ut då dem inte är något gymnasium, utan har hand 

om spelare i olika åldrar och i helt olika faser i livet. Numera finns som sagt världsspelaren 

Grigor Dimitrov inom ”Good to Great” och i skrivande stund är det Tillström och Norman som 

reser och jobbar med honom. Givetvis skiljer det sig en hel del åt hur man jobbar med spelare 

som ligger i Sverigetoppen bland 15-åringar, med honom. För att finna rätt nivå för varje 

individ är en utmaning i sig och där berättade Tillström att dem bollar sina tankar varje vecka 

med tränarna som är anställda för att få ut maximalt av varje spelare och analysera vad som 

behöver förändras osv. 

  

Några svagheter som togs upp både hos ”Good to Great” och Malmö tennisgymnasiums tränare 

var bristen till banor och träningstider när dem önskar. Detta är något som bägge dessa nämnda 

                                                         
14  Intervju med Pontus Bergevi, Båstad den 9/4 2013. 
15 http://www.athleticsontario.ca/groups/resources/ltad_en.pdf 
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verksamheter strävar efter att förbättra. Här hade Båstad en annan situation vilket dem var 

väldigt tacksamma för. Tränarna i Stockholm berättade att dem önskar ha en egen hall i till 

förfogande i framtiden. Malmö tennisgymnasium vill höja sina träningstimmar och kunna få in 

mer tränarledda pass, framförallt till fyspassen. I dagsläget hyr ”Good to Great” in sig hos 

tennisklubben SALK och får ta dem tider som erbjuds helt enkelt. Det ideala hade ju varit att ha 

sin egen hall och kunna lägga upp en bättre och mer optimal träningsplanering för de aktiva. 

Idag är de tvungna att köra sina två tennispass väldigt tätt inpå varandra då det inte finns lediga 

tider på sen eftermiddag och framåt kvällen. Detta kan medföra att spelarna inte alltid hinner 

återhämta sig på bästa sätt. Tvärtom ser det ut för Båstad tennisgymnaisum, här finns det ofta 

väldigt gott om banor och utrymme för sin träning vid önskade tider i veckorna. Alla ställena är 

väldigt stora anläggningar med mycket banor och faciliteter. Men tack vare att Båstad är en 

betydligt mindre ort än både Stockholm och Malmö så bidrar detta till mer ledigt utrymme 

dygnet runt. Det här menade Wijk (2010) s. 21-22, på som en oerhört viktig faktor angående 

framgång i en särskild idrottsgren. För att hålla våra ungdomar intresserade av sin idrott i en 

längre utsträckning så bör det finnas en lättillgänglighet till sin idrott, då tänker vi på banor, 

tider och närheten. Detta problem finns idag på många orter i Sverige och samtidigt som att det 

finns en hel del annat att hitta på med t.ex. Tv-spel och andra hobbys så bidrar det till att många 

av våra duktiga spelare lägger av eller trappar ner på sin idrott i större utsträckning i dagens 

samhälle. Detta är något som vi i Sverige måste lyckas vända på hos ungdomarna i våra 

gymnasier, akademier och verksamheter för att öka kvalitén igen var många av dem intervjuade 

tränarna överens om. Pontus Bergevi i Båstad menade på att vi i Sverige ligger efter många av 

andra länder i Europa vad gäller att satsa helhjärtat på sin idrott. 
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9. Diskussion 

 

 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det ser väldigt olika ut i verksamheterna som 

bedrivs inom Båstad, Malmö och Stockholm vad gäller träningsupplägg och ledarnas bakgrund. 

Detta är helt naturligt eftersom de har tillgång till olika mycket resurser. Det finns såklart vissa 

begränsningar som det gäller att anpassa sig och rätta sig efter. Alla har olika förutsättningar 

vad gäller tennisbanor och tränare, såväl inom tennisen och fysträningen. Det som skiljer sig åt 

är främst tillgången till banor då Stockholm (akademin) som exempelvis hyr hallen är tvungna 

att rätta sig efter det. Detta medför en del problem i planeringen då dem är tvungna att få in två-

tre träningspass på väldigt kort tid. Men trots detta har dem ändå fått in bra träning och lyckats 

få in två långa tennispass till klockan 15 på dagarna. Det behöver faktiskt inte enbart ses som 

en nackdel med tanke på att eleverna inte hinner återhämta sig alltför många timmar, utan det 

kan även ses som att dem får ett långt pass och sen har mer återhämtning till nästa dag.  Trots 

det har tränarna gjort det bästa möjliga av situationen och har därför en del andra fördelar som 

inte finns på de andra ställena.  

 

Båstad tennisgymnasium är det stället som har den största mixen utav tränare med både tidigare 

världsstjärnor och utbildade ledare. Här tryckte de väldigt mycket på utbildning och menar på 

att bara för att du varit världsstjärna så betyder det inte på att du är bra som ledare utan här 

krävs akademisk utbildning för att få så bra kvalité på träningen som möjligt och kunna hjälpa 

individen att nå framgång. Detta kan man även se bland vissa tennisstjärnors tränare genom där 

det ibland visar sig att vissa duktiga och framgångsrika tränare inte ens kan spela tennis själva. 

Då kan man faktiskt undra hur detta är möjligt, men tennisen har så många andra delar också 

förutom tekniken. Det är fördelaktigt att ha båda delarna om möjligheten till utbildning finns. 

Här menade dem på att det även är viktigt att hitta det man är bra på och våga lämna ifrån sig 

sådant (arbetsuppgifter) som man inte känner sig så säker på. Det kan t.ex. vara fysträningen 

eller mentalträning där man har anställt personer med utbildning inom detta. Den mentala biten 

är oftast den som avgör vem som blir den stora stjärnan istället för han/hon som kunde blivit 

det. I Båstad hade dem en utbildad fystränare och en kille som kommer då och då och har 

mentalträning för de elever som går på gymnasiet. De nämnde att det är viktigt att aldrig nöja 

sig som tränare och ledaren utan alltid vara sugen på att lära sig mer.  
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En av tränarna i Båstad, Pontus Bergevi, tog upp en intressant sak om det här med tränarrollen 

och att vi runt om oftast får en förvrängd uppfattning om hur veckorna ser ut. Som ny på 

tennisgymnasiet väntar mycket träning och eleverna tror oftast att resultaten kommer 

medetsamma. Men det är mycket nya intryck, anpassning till ny miljö, ny skola, tränare och 

vänner så därför kan det ta ett tag innan man når framgång. Det gäller att ta både träningen och 

skolan på bästa allvar och hamnar du efter i skolan så kommer de att påverka dina träningar då 

det inte är så lätt att fokusera när man känner sig stressad. Sedan måste det givetvis finnas stöd, 

hjälpande personer och goda villkor för att lyckas med det. Alla var överens och pratade om att 

tränaren ska finnas till som stöd för eleverna och guida i rätt riktning. Det är ju trots allt så att 

det är individen som ska orka med den tuffa träningen och då kan man inte se på vad som står 

skrivet i planeringen och vad andra säger. Här gäller det att individanpassa och det var skönt att 

höra att alla tre ställena tryckte på det att se varje individ och alltid se till hennes/hans bästa och 

ge alla lika mycket uppmärksamhet under träningen. Det håller vi med och vet om från vår 

egen tid att träningen blir så mycket roligare om man får beröm och feedback och känner att 

någon bryr sig om dig. Som tränare måste du se till att inte favoritisera och visa att du bryr dig 

om alla lika mycket fastän det inte alltid är så lätt. Oftast blir det rätt naturligt att den som når 

mest framgång får lite mer uppmärksamhet och här måste tränarna vara noga så att övriga 

elever inte känner sig bortglömda.  

 

I Malmö hade tränarna helt olika bakgrunder, där hade två av dem en hel del akademiska 

utbildningar och alla tre var även i olika åldrar och faser i livet. Om man jämför med dem andra 

ställena så var det en bra mix bland tränarna och alla hade helt olika bakgrund vilket gör att 

man kan dela upp ansvaret till dem områden man känner sig säkrast och har erfarenhet inom. 

Det var även lite nytt att Kasia Jakowlev hade huvudansvaret för tennisgymnasiet då det är 

ovanligt med en tjej som leder våra tennisverksamheter idag. Om detta har en påverkan på om 

killar eller tjejer presterar bättre skulle vara intressant att undersöka. Även vad dem stora 

skillnaderna blir när en tjej tar över huvudansvaret och vilka positiva samt negativa 

konsekvenser detta får. Tränarna i Malmö ansåg att fler tränare hade skapat gynnsammare 

förutsättningar under gymnasieträningarna främst och det är förståeligt, för ska man hitta tid till 

alla elever kan det vara tufft att vara en-två tränare på fyra banor. Men ska man vända och vrida 

på det lite så finns kanske samtidigt inte tryggheten att stötta och backa upp varandra inom 

många bitar när man är olika som personer.   
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Att sedan kunna visa respekt och förmå att förmedla sin kunskap är väldigt viktiga faktorer för 

många spelare när man frågar dem hur en bra tränare ska vara och välkända namn inom svensk 

tennis som Mikael Tillström, Nicklas Kulti, Åsa Svensson, Anders Järryd och Henrik Holm gör 

troligen att just respekten blir högre redan vid första ögonkastet. Men klarar man inte att 

förmedla alla viktiga bitar som tränare så spelar det ingen roll vem man varit innan eller hur 

skicklig man varit som aktiv själv. I Stockholm var de alla tre överens om att en 

spelarbakgrund är av högsta betydelse om du vill arbeta med elever som vill nå långt med sin 

tennis och tillhör eliten i Sverige. Detta kan väl diskuteras fram till en del slutsatser som att 

dem själva är av just den profilen givetvis. Dem tror stenhårt på sig själva och det dem gör för 

att sedan utelämna områden som t.ex. fysträningen (styrka, löpning m.m.) och mental träning 

till personer som är utbildade inom detta. Det var även intressant att höra från alla tre, att det 

var så självsäkra och överens om att dem ville vara de bästa tränarna. De sa absolut inte att de 

redan var det utan detta var något dem strävade efter. 

 

Utav de tre verksamheterna vi besökte så hade akademin ingen fast planering utan det varierade 

från vecka till vecka eftersom dem har så många som är iväg och tävlar. Så här gäller det att du 

som tränare också är flexibel och kan ändra dina planer allt eftersom, vilket är en utmaning för 

många men troligtvis är tränare som varit på högsta nivå själva väldigt vana vid att kunna 

planera om och ändra i sitt schema för att finna bra lösningar. Båstad tennisgymnaisum hade 

även ofta spelare som kommer från andra klubbar på träningar under veckorna och detta ansågs 

vara positivt då det är bra med variation och samtidigt får man testa sina vingar i nya 

sammanhang både på och utanför tennisbanan vilket skapar mer erfarenhet, förhoppningsvis. 

Alla tränare i de olika verksamheterna, i stort sett, tryckte mycket på det här med uppförande 

både på träning, match och särskilt också när man åker utomlands. Här gäller det att tänka på 

att du som spelare faktiskt representerar en klubb, ett land och inte bara dig själv. Detta var 

faktiskt ett av de kraven som alla tre platserna lyfte fram och menade på var bland det 

viktigaste. Här kan även ”CARE” konceptet nämnas som tränarna i Stockholm hade tagit fram 

och detta var något som alltid skulle följas, som ett slags riktlinjer (Concentration, Attitude, 

Respect, Energy). Ingen av de intervjuade tränarna i Stockholm hade några resultatkrav på 

spelarna, utan ville mer se en positiv utveckling hos alla och att viljan och drivkraften förbättras 

helat tiden. Dem menade på att det viktigaste är att man kämpar och gör sitt bästa varje dag 

man reser sig och går upp ifrån sängen. Samtidigt så jämför man inte individer med varandra 

utan man jobbar med alla på olika vis utifrån var man är i livet m.m. och utgår ifrån vad 

han/hon vill med sin tennis. Att förklara en uppoffring av någonting för en individ i tonåren 
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kräver just faktorer som attityd och respekt hos en tränare för att nå fram till spelare och denna 

att ta det på rätt sätt.  

 

Stockholm och deras verksamhet på akademin bedriver mest träning och detta är då inte så 

konstigt eftersom en del utav spelarna är heltidssatsande och då finns mer tid för träning 

jämfört med dem som ska gå i skolan och sköta det samtidigt. Därför går det inte att göra några 

riktiga jämförelser med en akademi och tennisgymnasier då upplägg och förutsättningar skiljer 

sig en hel del åt. Malmö och Båstad var överens om att skolan är jätteviktig för eleverna och ett 

av deras mål är att alla ska ha en utbildning efter tiden på tennisgymnasiet. De nämnde även att 

de på senare år blivit mycket bättre på att individanpassa träningen för eleverna så dem kan 

planera sin tid för skolan också. Det måste finnas fokus på mer än bara tennisen, vilket gör det 

svårt för många att fixa och lyckas med. Det här med att aldrig stanna upp i utvecklingen är 

inget enkelt, det finns så mycket i dagens värld som lockar och därför räcker det inte med att 

bara ha tränare som bryr sig, utan att man också har andra personer runt sig som hjälper en att 

fokusera på ett mål som man någonstans strävar efter att nå en dag. 

 

 

9.1. Slutsats 

 

För att ställa samman den här kartläggningen så har vi sett en del tydliga skillnader angående 

planering/upplägg, tränarnas bakgrunder och vad dem anser är viktigt att inneha för 

egenskaper. På akademin i Stockholm handlar det mycket om att jobba tillsammans, som ett 

TEAM mot toppen. Dem har väldigt gott om tränare per/spelare och kan därför individualisera 

så mycket som möjligt. Tränarna här ansåg att deras egna spelarkarriärer har stor betydelse när 

dem ska förmedla sin kunskap till andra. I Båstad och Malmö tennisgymnasium är det fokus 

både på tennisen men även att utbildningen ska klaras av parallellt. Tillgängligheten är väldigt 

god till tennisbanor men spelarna är ofta fler här på träningarna och därför kräver det mer av 

varje individ att ta eget ansvar. Att vara en framgångsrik coach finns det givetvis inget recept 

på enligt det intervjuade tränarna, efter att ha genomfört den här studien. Några viktiga 

gemensamma faktorer var att visa engagemang, intresse och att vilja utveckla dig själv som 

coach/tränare hela tiden och inte bara dina spelare. Du är aldrig klar med din resa som en 

idealisk tränare, utan du kan hela tiden utveckla dig själv och ständigt söka nya utmaningar. 
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Bilagor 

Transkribering av intervju med Mikael Tillström (Good to Great, Stockholm) 

 

-  Hur ser det allmänna upplägget ut i planeringen, både på och utanför tennisbanan? 

Det är väldigt olika upplägg vi har i och med att vi har ansvaret för vissa spelare, sen har vi vissa 

spelare som bara kommer in per timme då och då kan dem köra allt ifrån två timmar, så det är 

lite olika. Har vi heltidsansvaret för en spelare så är det också vi som pekar på vilka fystränare 

och hela setupen här. Men det vi försöker erbjuda är en helhet för spelarna här meden möjlighet 

att ha allting inom akademin. Där vi har ansvaret från fysträningen till kontaktnät med föräldrar 

och också hur vi ska lägga det sociala, kompisar och se till hur man trivs och det tar en helt 

annan tid runt tennisen utan det är så mycket mer idag med tävlingsplanering och allting. 

 

 -  Hur ser det ut mentalt och med coachingsamtal, bedrivs det också individuellt eller? 

Det är individuellt och det sker ju väldigt mycket på banan men det sker ju också med tiden som 

inte är inne i hallen, för många av dem vi har ansvar för har ju med på resor också där det blir 

väldigt mycket mer tid för samtal kring matcher och det är ju ändå det som de handlar om och 

försöka få dem i en ”state” där dem känner sig välmående att spela match. Vi har seminarier 

med idrottspsykologer som pratar och försöker ge dem nycklar och sen är det lite upp till dem 

själva om det vill gå vidare och ta nya samtal med den personen eller med oss då. Så det är lite 

olika. 

 

-  Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehåll och inriktning på träningen? 

Vi har väl egentligen tre olika trappar och vi börjar ju med det runt 12 år då och så ligger vi 

nånstans mellan 12-14 av en viss typ av bas som vi vill sätta och sen har vi en då där vi kallar 

mer ITF-nivå då där vi har en annan fokus och sen nästa steg är ju då från junior till senior och 

så jobbar vi även med ATP-spelare men det är ju samma, vi jobbar ju likadant, sista års 

juniorer, 17-18 åringar som vi jobbar med. T.ex. Grigor Dimitrov det är ju ingen skillnad där. 

 

-  Vad får er att göra på ert vis, hämtar ni inspiration från någon eller litar ni på er själva? 

Nej men vi har tittat mycket på akademier runt om i världen då, men samtidigt har vi mycket 

erfarenheter från hur vi själva gjorde men tennisen ser lite annorlunda ut idag men det 

tillsammans med hur dem jobbar idag, vi vet hur Magnus jobbade med Robin och det är inte så 

länge sedan och vi jobbar nu med Grigor och vi har ju erfarenheter och vart vill vi, vart ska vi 

och då måste det vara vissa steg få sats för att kunna ha den och vara färdiga så att säga, sen 

önskar vi väl egentligen att vi hade kunnat jobba tidigare med spelarna men pågrund av vårt 

banutrymme så kan vi inte göra det, men vi hade gärna sett att spelarna var mer tekniskt färdiga 

när dem är 12 år vad dem är många gånger. 

 

-  Vad utmärker er och vad gör er till en bra plats att utvecklas på? 

Jag tror att engagerade tränare är en jätteviktig del, mycket energi, mycket vilja från tränare, dels 

för att utveckla sig själv men viljan att se spelarnas utveckling, varje dag. Utan det är inte ännu 

en timme som ska avklaras, utan det är ännu en timme för möjlighet att utvecklas. Jag tror det 

är viktigt att ha med sig varje dag, att man är där inte för att man ska stå av en tid för att komma 
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iväg någon annanstans, utan man står där för individerna och det tror jag kanske är det 

viktigaste och sen givetvis av erfarenhet men utan energi och det som vi kallar för, vårt concept 

som vi döpt till CARE då ”Concentration, Attitude, Respect, Energy”, det är någonting som ska 

vara från spelaren men också från oss tränare, att det ska vara ömsesidigt i det vi gör då. 

 

-  Har ni någon talangutvecklingsplan som ni följer? 

Vi tittar väl snarare på, vad är ordet talang för oss, för oss är det en mängd bitar som man ska 

klara av för att bli bra i tennis och det här ska man orka göra, vi pratar om fys, vi pratar om 

kost, den mentala biten, alla dem har sakerna som måste finnas, skolan måste också hanteras. 

Allt det här måste nånstans fungera för att man ska få en helhet. Den största talangen av dem 

alla är att orka göra det här dag ut och dag in och mot dem här olika stegen som vi ser så ska 

man försöka skapa en miljö som är kul att komma till och orka göra det här hela tiden. Sen har 

vi ju då idag olika spelstyrkor så det är lätt att gå från den ena spelstilen till den andra för det 

finns på banan bredvid och det tror jag är ganska viktigt och just nu har vi också fått in en 

spelare som är topp-50 i världen som kan stå på den banan och det vi någonstans, det är dit vi 

ska. Det finns en tröskel som inte bara finns på TV och inte bara någonstans långt där borta och 

våra bästa juniorer kan faktiskt få gå in och känna, det är det här som faktiskt saknas, det är det 

här som skiljer och det måste man fortsätta jobba på. Det är de som vi hade förr i många av 

klubbarna, det som var framgångsrika och det fanns ju ett antal klubbar med Helsingborg hade 

bra, Växjö hade bra, GLTK (Göteborg) fanns det och Stockholm. Det fanns baser där det hela 

tiden fanns spelare ifrån topp-10, topp-5, topp-100, topp-200, topp-300, det var väldigt lätt på 

ett sätt att växa upp på den tiden, idag, okej alla spelare har ett mål att bli topp-100, men topp-

100 var är det. Vi har inget mätbart mål, vi får ju knappt vara med och kvala i dem tävlingarna 

där dem spelar och då blir det såhär, det blir väldigt svårt, det här är vårt mål men… och därför 

tror jag det är väldigt viktigt att få fram duktiga juniorer där man då får, en sån som Mikael 

Ymer driver en sån som Filip Malbasic och andra duktiga juniorer för att du kan mäta med bäst 

i Europa varje dag på träning och kan du då få bekräftelse, Elias Ymer är en av dem bästa i 

världen i sin ålder och för dem här spelarna har det plötsligt blivit ett mätbart mål, är jag med 

där, då är det inte så långt och då kan det hända liksom och det är en viktigt process att driva 

framåt och orka vilja fortsätta då. 

 

- Vilken bakgrund och utbildning anser du är viktig att ha som tränare/ledare och vad har 

du själv för utbildning inom tränar och ledarskap? 

Jag har bara en grundkurs för många, många år sedan, jag tror att man kan ha många olika typer 

av profiler, vi som jobbar här, vi som startade har ju väldigt mycket samma typ av profil. 

Hedsberg har en helt annan profil. Jag tror att det är viktigt att, viktigaste är engagemanget och 

energin som man tar med sig in, sen tror inte det är lika viktigt om du har varit duktig på att läst 

dig till att förstå spelet och engagemanget ner till spelarna eller om du själv har erfarenheten av 

det. Däremot tror jag att en kombination utav det där kan vara en jättefördel, att man kan lära 

av varandra, för har du någonstans inte stått på tennisbanan inför fulla läktare och känt på den 

där pressen så är det ganska svårt att prata om det. Men det kan vara andra saker som från andra 

sidan kan hjälpa till med, att hjälpa oss med då, att coacha barn t.ex. Idrottslärare kan ha en 

bakgrund och en jättefördel där hur man kanske når fram till vissa lösningar, så vi läser ju en 

hel del också för att, man når ju barn på olika sätt och det gäller ju verkligen att pröva vad som 
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passar just henne eller honom, så jag ju inte säga direkt att det finns någon mall utan har man 

en vilja och älskar det här jobbet så tror jag inte det spelar.., vi har ju haft mänger av olika 

tränare i Sverige med framgångar, Tim Klein t.ex, ”may him rest in peace”, men han hade ju en 

helt annan bakgrund än vad många andra hade, men otroligt framgångsrik, för att han, han 

älskade ju det där och spelarna, han gjorde allt för sina spelare och det tror jag är.., när man 

kommer som barn till träningen så måste man känna att tränaren är där för en själv och att man 

ser en själv och det tror jag är det viktigaste.  

 

-  När du säger det tänker jag lite på Calle Hageskog med, han var ju inte så rankad högt 

rankad själv som spelare men blev ändå en sådan lyckad ledare… 

Så att det finns ju givetvis spelare som har blivit framgångsrika och duktiga ledare och så att, jag 

tror att det är svårt att säga att man ska gå den och den vägen, jag tror det handlar om intresset 

kring att vilja vara där för spelaren. Den bästa ledaren är ju egentligen att låta spelarna vara så 

trygga som möjligt i sig själva så man bygger individerna snarare än sig själv som ledare.  

 

- Vad anser du att ni ledare har för styrkor och svagheter inom organisationen? 

Ehh, till en viss del, nu har vi fått in Hedsberg, men till viss del kan jag väl känna att vi hade 

väldigt mycket samma profil då, vi har erfarenheter och både jag och Magnus har tränat spelare 

på elitnivå tidigare men inte tränat ungdomar på det sättet, nu har vi barn själva så vi har fått en 

viss förståelse för hur vi ska hantera barn, men det kunde väl vara en nackdel tidigare tycker 

jag, nu tycker jag vi har en annan profil för att då Johan har kommit in också. Nej men jag 

tycker vi har en stark uppställning med tränare som jag är väldigt stolt och nöjd över, jag tycker 

väl egentligen inte att vi är svaga, det är väl snarare att hungriga på att jobba så att vi försöker 

nog snarare att.., vi är ute och reser och vi kommer hem, det blir mycket timmar, det här är ju 

långsiktigt, vi tänker ju ofta på att vi måste se till att vi orkar det här långsiktigt också. Det är ju 

inte så att vi gör det här ett år, det är ju därför också som vi investerar i mer och mer tränare 

och om du tänker på att vi har sju heltidsanställda tränare, det är inte så många klubbar som har 

det och vi har 30 spelare bara, så det blir väldigt mycket tränare på spelare, men det är för att vi 

också har så mycket energi inne i varje spelare och det måste vi ha, men vi kommer snarare att 

utöka tränarstaben och försöka att inte utöka speciellt mycket på spelarsidan. 

 

- Finns det några krav på spelarna ni har under er ledning? (Resultat, uppförande) 

Resultat, nej. Absolut inte resultat, det är inte det vi vill se, vi vill se utveckling, vi vill se det här 

som vi pratar om, ”CARE”. Tidigare skrev vi kontrakt, vi har mer eller mindre kontrakt med 

spelare som inte sköter sig, det är vissa spelare som inte har skött sig och inte kunnat gå kvar, 

så det har vi. Det handlar mer om det här CARE, ”Concentration, Attitude, Respect, Energy”, 

om vi inte kan se, för det kan förstöra hela miljön att vara här, vi vill skapa en vinnarmiljö och 

komma till en miljö som hjälper varandra. Vi vill känna så som vi kände när vi åkte ut förr på 

tävlingar, här kommer Sverige, här kommer vi, vi är ett team. Det är en styrka och det blir 

också mycket roligare det är de som är fördel med lagsporter och man är många, man har en 

tillhörighet, det är de vi vill skapa, en tillhörighet. Och det kan man känna nu när vi kom ner till 

Helsingborg och vi har dem här Team Catella tjejerna, dem har varandra, dem vet att de alltid 

har någon att bolla med, någon att bo med, någon att åka med, resa med, har ledare med. Vi 

kommer, vi bokar banor, vi tränar. Det här tror jag är extremt viktigt, för speciellt tonåringar, 
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för man har inte så mycket tid med kompisar och då är det viktigt att ha en social tillhörighet 

med det man lägger så mycket tid på. Så att definitivt så ställer det höga krav på det, så att dem 

här grupperna fungerar och då måste vi ha denna ömsesidiga respekt, visst ibland kan vi mötas 

och då och då är vi motståndare men vi hjälper varandra, för det är ju inte vi som är 

motståndare utan vi ska ju vara mot resten av världen liksom och det försöker vi skapa här. 

Desto bättre din motståndare blir, desto större chans har du också att bli bättre, för framgång 

föder framgång så det är de vi försöker skapa. 

 

 

 

Transkribering av intervju med Nicklas Kulti (Good to Great, Stockholm) 

 

- Hur ser upplägget ut i planeringen både på och utanför tennisbanan i stora drag?  Ehh i 

stora drag så försöker vi individanpassa egentligen utifrån varje spelare och det är egentligen 

ganska mycket som innefattar i en planering. Det är dels….vi börjar alltid med att göra en 

screening, fysscreening var dom står i fysiska status för att kunna  nånstans förstå hur hårt man 

kan träna och vad det är man behöver: styrka, rörlighet, uthållighet och vad det nu är för nått så 

vi får veta nånstans vart  man kommer ifrån där man alltid kan backa bandet. Sen är det ju så 

blir ju det en kartläggning den fysiska kartläggningen och sen är det självklart beroende på hur 

vissa spelar och då ska dem ha vissa egenskaper som är bra, självklart så ska man ju börja med 

en bas så att man har en trygg eller en bra bas då för sina fysiska förutsättningar. Sen är ju även 

en planering utifrån tennisen hur man lägger upp de och där kan det ju då skilja även då bland 

killar och tjejer för dem spelar lite olika i världstoppen också så vi är ute och försöker titta 

ganska mycket internationellt och hur gör dom bästa och vad är deras styrka och varför är det 

så också gör vi också en planering utifrån det och sen är det individanpassat utifrån personen i 

fråga som har ett speciellt spelmönster också där man ska försöka hitta styrkor men vi jobbar 

mycket utifrån spelarnas styrkor och få en spelidentitet så man vet hur dom ska spela. Sen är 

det även då skolan som är viktig, hur ser skolsituationen ut hur många timmar kan du träna på 

tennisbanan hur många timmar kan du träna på fysban eller på fysisk träning. sen är det…vad 

är det mer som vi tar i beaktning…föräldrasituationen hur är den är det bra stöttande föräldrar, 

hur är den ekonomiska situationen för nånstans kommer det ner till har han förutsättningar för 

att dom ska kunna träna, ut och tävla internationellt för vi jobbar ju med några av dom bästa 

och mest lovande vi har och då mäter man inte bara sina krafter intern i Sverige utan även med 

européer och i världen. Och Finns dem möjligheterna och hur kan vi hjälpa till och stötta där 

och sen är det sociala nätverket också väldigt viktigt. Man lägger ner väldigt mycket tid och 

kraft på det här och då är det viktigt att man mår bra, just med umgänge och kompisar och ha 

roligt på banan. För det är ju inte alltid jäkligt kul eftersom du tränar väldigt hårt och det 

brinner i hela kroppen. Du måste ha kul och det ger energi. Så kartläggning och förberedelse 

det är ju egentligen och sen är det givetvis vi tränare som måste vara enormt duktiga liksom för 

det här och det som vi just ledare det är just engagemang, entusiasm och vara personliga att se 

individen i fråga sen är planering då hur liksom player/coach som vi tycker är enormt viktig del 

som när man tittar på hur det ser ut nu generaliserar jag väldigt mycket jag säger inte att det är 

fakta men när man tittar runt på många klubbar så är det en tennistränare som har han om fyra 

stycken på tennisbanan och ibland har ju en tränare hand om två banor samtidigt och då är det 
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rätt svårt liksom och gå in och jobba med teknik, spelförståelse och varför, hur. För tennisen är 

en så pass komplex idrott så du måste vara närvarande. Så vi har alltid en player/coach…som är 

max, max, max en tränare eller en tränare på max tre spelare och oftast är det två spelare men 

även går vi in och kör med en speciellt om det då är någon teknik som man ska   göra då man 

inte kan bara stå och nöta det eller om det är steginsättingar i ett offensivt syfte eller i ett 

defensivt syfte som man jobbar med så det är ju en stor fråga som vi tittar mycket på. 

 

- Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehåll och inriktning på åldrarna? 

Ja absolut det har vi också.  

 

- Vad får er att göra på det viset hämtar ni inspiration eller kör ni mycket på vad ni själva 

har varit med om i ert tennisliv innan? Vi försöker dels jobba med historia vad vi själva varit 

om och vad andra gjort och ta lärdom av det , hur gör dom i andra länder och vad tri vi är bäst. 

Så vi försöker hela tiden utveckla oss själva där. Ja vi har möte varje vecka där vi sitter och 

pratar om spelarna så själva olika tränare även om vi då alltid har en tränare som är 

huvudansvarig för den här tränaren så kan även dem andra ha sin åsikt om det men det 

kommunicerar vi aldrig till spelaren utan det är alltid en tränare som kommunicerar tekniska 

grejer men just med det här där försöker vi vara väldigt öppna och örat mot världen lite också 

sen har vi självklart också en trygghet i vår egen förmåga och vår egen kunskap men vi är 

väldigt kunskapstörstiga skulle jag säga vi är långt ifrån långt, långt ifrån fullärda och vi kan 

bara bli bättre och utvecklas hela tiden. 

 

- Vad utmärker er och gör just er till en bra plats att utvecklas på för spelarna? Bäst och 

fråga det är väl kanske spelarna själva. Jag tror att vi har en erfarenhet, alla våra tränare ja vi 

grundare då jag, Micke och Magnus alla har varit på absoluta världstoppen och vi har Åsa som 

har varit i världstoppen bland tjejerna och sen har vi några tränare som inte varit där och kanske 

inte just kommit lika långt på världsrankingen men kanske gått en annan väg som kanske 

stannat vid en viss ranking och sen har vi nån som inte ens provat på utan är mer akademiskt 

lagd så vi försöker matcha ihop det här. Så det som vi har tre ord engagemang, entusiasm och 

personliga det är det som vi försöker vara och sen hoppas jag nånstans att vi står för kvalité och 

är duktiga och vi kan. Jag känner att vi är duktiga på det och det är de vi har som vår strategi att 

anställa dem bästa vi ska bara vara bäst inom alla områden och sen måste vi kanske vara 

ödmjuka och säga att vi inte alltid är det men vi har en strävan att vara världsklass på allt.   

 

 

- Vilken utbildning har du själv inom tränar och ledarskap? 

Jag har ingen såhär konkret utbildning som ni har, så ni är säkert bättre än mig i vissa frågor, 

men dels har jag varit fotbollstränare till min äldsta dotter och gått lite utbildningar inom 

Brommapojkarna där, sen efter min karriär så började jag plugga på IHM, så det är väl 

egentligen inte ledarskap i sig, men någonstans så tror jag att, för det finns ju olika typer av 

ledare också inom det här och jag har ju även erfarenhet även från när jag jobbade som 

Sverigechef för Ladbrokes i ett par år, sen jobbade jag även på en byrå i ett par år också, så att 

jag har ingen formell utbildning i ledarskap, det har jag inte. 
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- Vad anser du ni har för styrkor och svagheter inom organisationen? 

Det är.., styrkorna är att vi utgår ifrån spelarna hela tiden, vi ser till deras bästa och vad allt det 

innebär, det är en väldigt stor fråga i sig, det är just ett helhet koncept i sig, vi tänker hela tiden 

på allt från tävlingsplanering till träningsplanering, det fysiska upplägget, träningarna, så det 

tycker kanske jag är en styrka och sen har vi ju en erfarenhet också på att vara där uppe, hur det 

känns. Vi har ju också gjort massor, massor med fel, alltså på banan i en pressad situation, vi 

har gjort fel, vi har tänkt fel men vi har gjort också en hel del rätt och alla det här samlade 

erfarenheterna försöker vi tanka ner på våra spelare, så det är ju mycket som rör sig i en 

spelares huvud och man känner sig själv som spelare och det känns ju knäppt att jag tänker det 

här och där kan vi ju någonstans förstå dem, vi visar att vi förstår dem, så dem kan känna sig 

trygga, men shit finns det fler som tänker så knäppt. Men då har vi då Magnus som har varit 2a 

i världen och jag har varit bland dem bästa i världen i då 13 år och vi har vunnit Davis Cup och 

vi har blivit världsmästare så vi kan ju det här ändå och med dem som tänkt så här fel har vi 

vissa nycklar som vi kan ge och försöka få dem att komma in i en rätt process, sen svagheter är 

ju… den största svagheten är ju att vi inte har någon egen anläggning, vi hade ju velat kunna 

stå ännu mer med några av våra egna spelare, sen så har vi ingen formell utbildning i ledarskap 

och anatomi med det här med skaderisk men där har vi då andra fystränare som är då 

naprapater, så det har ju dem, det kan vi inte, så där kan vi känna att vi överlämnar det här till 

dem. Så men är det ju som sagt, du behöver inte vara en bra ledare eller bra coach för att du har 

gått en utbildning utan det är något snarare som med samlad erfarenhet visar och det gäller ju 

att få spelarna att dra åt det hållet och utveckla dem i en bra miljö. 

 

Finns det några krav ni har på spelarna under er ledning och vad bestämmer att det är så? 

Vi har inga…vi kommer aldrig att ha några resultatkrav vilket vi är väldigt tydliga med dom 

men målsättningar är oftast att dom får vara med och sätta själva och ibland tror jag att vissa 

inte vill säga vilka målsättningar dom har liksom fine…men det är också väldigt individuellt 

vissa mår bra av att ha ett resultatmål och vissa mår inte bra utav att ha det då dom känner en 

press från det och det är lite det som vi har tycker jag vi kan förstå och ha som styrka oss på det 

här att det är faktiskt olika det finns ingen rätt och fel här utan det är verkligen individanpassat 

och det är sånt man får känna av lite själv och ha en dialog med spelaren och respektera 

spelaren i det också.  

 

Finns det några krav att ni måste se en viss utveckling hos spelaren? Nej …kraven vi har är 

att man ska kämpa och ge allt och va positiv och va som ett bra föredöme? Vi har ett koncept 

som vi tagit fram då som vi kallar för CARE  Concentration, attitude, respect och energy som 

koncentration vad menar vi med det jo med det menar vi då att när man tränar vill vi att dom 

ska ha en hundraprocentigt fokus och närvaro precis som man ska ha det under en match och 

attityden då att när du kommer in på en träning eller en match så ska du vara på ett speciellt sätt 

som gör att vi tar fram föredöme som Nadal hur ser han ut innan han ska spela en Wimbledon-

final liksom står och studsar, liksom hur ser han ut innan en träning snarare än att det kommer 

in en tonåring som lyssnar på musik i lurarna med oknutna skor som ska vara jäkligt cool och 

inte sovit nånting men ändå är så jävla  så duktig att han spöar den han tränar med och att 

liksom det får utrymme för en attityd som smittar av sig sånt tycker vi är jätteviktigt vi vill 
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skapa en vinnarmiljö en vinnarkultur där det blir liksom att det smittar varandra liksom den här 

proffsigheten. Respekt är ju då ett annat nyckelord som vi har respekt för sig själv det är ett 

jäkla hårt jobba man lägger ner och när du väl tränar respektera dig själv och sen ska du också 

respektera den du tränar samtidigt som du ska respektera tränaren som är där och ger 100 

procent av sig själv och föräldrarna som många gånger eller vid dom flesta tillfällen är med och 

kör barnen till träningen och sen till receptionisten som sitter där och till städpersonalen. Du 

ska liksom vara trevlig och ödmjuk mot alla. Det är dem kraven vi har kan man säga men vi 

kommer aldrig att ha några resultatkrav. 

 

 

Transkribering av intervju med Åsa Svensson (Good to Great, Stockholm) 

 

- Hur ser upplägget ut i planeringen, både på och utanför tennisbanan? Det är lite olika det 

är individuella upplägg beroende på. Dem här spelarna är ju kvar i sina hemmaklubbar och har 

det här som komplement med att vara med på akademin. Så det är lite olika, individuellt Alla 

har olika timmar, upplägg i veckan och vissa går kvar i skolan, är ju bara 12 år vissa av dem, så 

det är ju väldigt individuella upplägg som sagt.  

 

- Bedrivs någon träning utanför banan, ex. mental-träning, coaching samtal? Ja flera olika 

fysträningen är ju inkluderad de som går här har tillgång till fysträning med Fredrik med ett 

medicinskt…..?? kopplat till Good to great jag tror att det heter good tog great sports jag kan ju 

inte alla detaljerna som jobbar väldigt nära alla spelare Vi har ju några spelare som går på 

akademin som går här på fulltid om man säger, det är dom här äldre som får stipendier och dom 

presenteras väldigt tydligt med fysträning sen tar man in olika temagrejer med kost, 

mentalträning och så försöker ta hand om hela spelaren, någon som är utbildad inom många 

områden. 

 

 

- Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehåll och inriktning på själva 

träningen som dom ska ha uppnått. t.ex de yngre som ska ta steget upp? Det är ju 

fortfarande väldigt individuellt, men det är klart att vi jobbar väldigt mycket med teknik med 

dom yngre att det ska finnas på plats, att grunden ska finnas på plats innan man ger sig in på 

svårare områden. Jag bedömer att vi jobbar väldigt mycket tekniskt med dem små tills dem når 

14-15 år med mycket grund fortfarande, grund, grund ,grund vi känner att många grunder sitter 

inte på spelarna så man måste jobba väldigt mycket med dem.  

 

- Vad är det då som får er att göra just på ert vis, hämtar ni inspiration från någonannan 

stans eller litar ni litar mycket på er gamla kunskap? Ja alltså vi känner det att vi litar 

mycket på våra erfarenheter och håller oss till det som vi tror och det som vi  vet funkar när 

man är ute. Vi vet hur man ska spela och vi har spelat på så många olika nivåer så vi vet hur 

man ska behärska ett högt tempo och i och med att vi fortfarande kan spela alla vi spelar väldigt 

bra och spelar mycket med våra spelare och kan känna hur känns trycket när dom slår, vilken 
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balans har dem när dom i slaget, kan de kontrollera fart asså vi bygger mycket på egna 

erfarenheter samtidigt som vi tar in mycket information men i dagsläget det som vi ofta 

diskterar att det finns så mycket information där ute du kan gå in på youtube du kan få så 

mycket influenser men vi håller oss väldigt mycket till enkla saker, bygger mycket på våra egna 

tankar, enkelhet inte komplicera saker och ting utan hålla oss till detta som vi tror byggde oss 

till väldigt bra spelare. Och inte krångla till det och göra det för mycket komplicerat med för 

mycket nya grejer som kommer. Det finns som sagt kopiöst mycket där ute. Och så bryr vi oss 

som sagt mycket om personen, vi tar mycket tid till personen i fråga och har bara relation med 

barnen. Och dom ska aldrig vara mer än två på banan samtidigt, max tre åt gången oftast 1 eller 

2 för att kunna jobba individuellt och nära spelarna.  

 

- Vad är det som utmärker er och gör just er till en bra plats att utvecklas på för dessa 

spelarna? Men vi har många tränare som jag sa 1-2 max per bana där vi jobbar med dem just 

för att få de här lite individuella med dom för vi vet att dom här är ju kvar i klubbmiljö och där 

är ser saker och ting betydligt annorlunda ut. Dom yngre får ju spela mycket med oss tränare 

vilket är bra emellanåt för då får dem individuella tipsen som inte klubbarna hinner med, prata 

lite i sidbytena och det märker jag som jobbar mycket med tjejer att det behövs och få det här 

inte bara få det här tekniska detaljerna utan även prata om andra saker, det hinner vi med hos 

våra spelare. 

 

 

- Har ni någon talangutvecklingsplan? Nej inte någon jättetydlig det finns en men jag kan inte 

säga i och med att jag jobbar här en dag i veckan och kör fyra timmar så men däremot så har vi 

uppföljningssamtal med spelarna med klubbarna för dem här har ju huvuddelen i klubbmiljön, 

det är huvudtränaren i klubben som är huvudansvarig och vi kompletterar hela tiden och jobbar 

med dom sakerna som klubben pratar om vi har väldigt positivt samarbete så vi är inte 

konkurrenter till klubbarna utan vi och det funkar väldigt bra då är det Nicklas, Magnus och 

Micke som är huvudpersonerna och Johan och Robin så dem är ju fem stycken heltidsanställda 

så det är mest dem som har ansvarsbarn så att säga och har relationer med klubbarna men det 

anser jag är det viktigaste i det här att det funkar mellan klubbar och den här akademin då. 

 

- Vilken bakgrund och utbildning anser du är viktig att ha som tränare på elitnivå?  

  Min personliga åsikt där är att både nån som varit spelare då att man har någon som vet vad 

man pratar om som både vet och kan förklara som t ex när spelaren säger såhär att men hur kan 

du veta att jag kände så eller hur vet du det. Och det är ju bara för att man kan relatera väldigt 

mycket och det tycker jag är viktigt att man som tränare kan förstå sig på och när man då spelat 

på en hög nivå vet hur det känns och dem förklarar när dom varit i Helsingborg och spelat sina 

första ITF- tävlingar till att dom vill spela kval i WTA så vet jag precis vad dom pratar om och 

jag kan relatera och då får man förtroende och då funkar ett bra samarbete för jag anser att det 

räcker inte med att kunna visa en tekniskt bra grej, det är en så liten del i det hela när man ska 

bli, att en tränare förstår sig på en helhet anser jag är väldigt viktigt.  
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- Har du själv någon utbildning inom tränare och ledarkap? Ja men lite förvånansvärt lite 

men jag gick förbundets första vad var det nu den hette högskolebaserad var den och jag fick 

lite poäng i början men jag har inte lyckats och sen har jag gått några sånna här mindre och sen 

har jag inte haft tid och sen har jag inte prioriterat det utan det har liksom inte hunnits med.  

 

- Vad anser du att just ni ledare här på ”Good to Great” har för styrkor och svagheter? 

Styrkorna jag känner är att vi har en förmåga att balansera, en förmåga med att balansera att 

träna hårt men samtidigt inte bli för nördiga utan träna hårt och samtidigt kunna skoja vid sidan 

om och hela tiden hitta den här nivån där man tycker det är roligt och sen förstå hur mycket det 

krävs för att bli bra. Så när dom är iväg på tävlingar är dom först på gymmet på morgnarna på 

tävlingarna det är ”good to greatarna” som kör fys vid sidan av banan. Dom är sist från hallen 

och vi vet vad som krävs och ställer dom kraven på heltidsspelarana och de som fått stipendier 

från företag som gått in och sponsrat dom och vi har rätt att ställa dom kraven på spelarna och 

dom har respekt för alla som jobbar här.   

 

 - Svagheter? 

  Svagheter..kan inte direkt se några en svagheter för akademin i helhet är att vi inte har en egen 

hall. En egen anläggning så man kan styra exakt hur man vill nu är man beroende lite av vad 

det finns för tider liksom vi börjar redan sju på morgnarna och bara för banorna för att planera 

efter bara för att r banor och man kan inte lägga upp det optimala schemat för heltidsspelarna 

då man inte kan lägga upp den optimalaste träningsdan då all tennisträning måste vara klar 

fram till klockan tre när man inte får vila optimalt mellan passen så det är väl svagheten. Kan 

du ge exempel på hur en vecka för en heltidspelare kan se ut med tennis och fys? Jag kan ta en 

onsdag när jag är här för det mesta och då kommer helttidsspelarna kl. 8 och kör en 

uppvärmning till halv nio med en fystränare som är ganska intensiv och sen kör dem tennis 

mellan halv nio till tio och sen kör dom med fystränaren mellan 10 och 11 och den är tuff fys 

och sen har dom lunch i två timmar också har dom ett sparringpass på två timmar på 

eftermiddagen tennis med varandra och då kanske det inte alltid är nödvändigt med tränare 

alltid. Utan då är det så att tränaren är med på förmiddagen, filosofin är också så att tränaren är 

tränare på förmiddagen, då det är träna övningar, träna på detaljerna och sånt och sen på 

eftermiddagen spela mer poängspel och själv kunna genomföra det som man har tränat på med 

en övervakande tränare lite mera. Så att så ser onsdagarna ut här för dom som är här så dom får 

in ganska mycket på kort tid. Sen är det vissa dagar dem kör fyspasset på kvällen.  

- Finns det några krav på spelarna ni har under er ledning och varför är det lämpligt att  

ha det?  

Kraven är att dem alltid ska sköta sig uppträda proffsigt när man är på tävlingar när man går på 

good to great är man goa förebilder både på och utanför banan. Inga resultatkrav? Nej 

utvecklingen måste visa positivt och framåt men man slänger inte ut någon för att dem inte 

visat tillräckligt mycket utan man ger dom en ärlig chans men är man däremot inte proffsig när 

man är ute och reser och inte gör allting som är inkluderat det som vi bedömer räknar med att 

man ska göra som proffs även om man är juniorproffs då kan man bli av med liksom stöd. och 

det är där ödmjukhet är viktigt och..., Vad är bestämt att det är så, ni ledare som bestämt? Nej 

men det där tillhör ödmjukhet men jag vet att vi kan ju höra vad dom andra säger men det är 
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därför svenskarna har så bra rykte runt i världen, vi använder mycket och killarna här använder 

mycket av sina egna kontakter det är där världen kan öppna sig för dom som är med här. För 

det är kontakter med andra akademier, samarbete med andra tävlingar liksom, När vi kommer 

till tävlingar och spelar då känner vi för det mesta dem på tävlingen genom våra relationer och 

har vi då inte med oss ledare som sköter sig ja men då kommer det tillbaks till oss och det är 

inte OK.  

 

 

Transkribering av intervju med Christian Bergström (Båstad tennisgymnasium) 

 

- Hur ser ert upplägg ut i planeringen både på och utanför tennisbanan i stora drag? 

Upplägget är ju så att nu har vi ju tennisträning och fysträning i kombination med skola ett 

samarbete med akademi Båstad gymnasium då så dom 18 spelarna som är med i NTC studerar 

ju också och vi har tennisträning nio pass i veckan vissa tre-timmars pass vissa två timmarspass 

vissa entimmespass men nio pass i veckan plus individuellt upplagda fysprogramm, ett 

gemensamt fyspass på tisdag eftermiddag men i princip fyspass fem eller sex fyspass i veckan. 

Sen så är inte alla riktigt mogna att träna nio pass i veckan för dem kommer från en klubb där 

dem får börja från sex eller sju pass vissa veckor och sen kanske gå upp till åtta pass så att vi 

försöker ha en pulserande träning och det ska inte vara åtta pass varje vecka hela året, utan det 

ska ju periodiseras i kombination med tävlingarna dem spelar. 

 

- Bedrivs någon träning utanför banan, mentalt och coachingsamtal med spelarna 

också?Ja vi har ju utvecklingssamtal med varje spelare där vi utgår från en IUP som det heter 

en individuell utvecklingsplan och punkterna i den är ju spelidentitet, fokusområde med vad vi 

ska jobba extra mycket på, mentalt, organisation och struktur, fysbiten…sa jag mentalt. Så att 

vi har dem sex grejerna som vi samtalar kring och jobbar med varje spelare.  

 

- Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehåll och inriktning med åldern 

ni har ju olika spelare?Ja vi ser det väldigt individuellt, vissa…nån spelare kommer från 

Karlskrona och har tränat  fyra gånger i veckan höll jag på att säga men sex timmar i veckan 

och då kan vi inte sätta in honom eller henne i det här sammanhanget och köra 20 timmar 

träning i veckan för då kanske det blir skador och överträning och så vidare så att vi.. men 

däremot så vill vi ju få alla elever att så småningom att verkligen kunna köra på tuffa veckor 

och vissa veckor att man kör kanske 18, 20 timmar tennis och fem timmar fys men då orkar 

man kanske inte då varje vecka utan det får ju vara viloveckor, medelveckor och hårda veckor. 

 

- Vad får er att göra på ert vis går ni mycket på era egna egenskaper, erfarenheter sen 

innan eller kollar ni på något särskilt?Ahh nej men asså vi är ju flera stycken i tränarteamet 

här och vi anser ju liksom och vi försöker hänga med i den senaste forskningen och läsa om 

träningslära och hit och dit och utbildningar självklart, men också egna erfarenheter som 

spelare och som tränare och vi alla i tränarteamet har olika bakgrund och olika kompetenser 

som vi tycker speglar verksamheten och kommer verksamheten till godo.  
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- Vad gör just er här i Båstad till en bra plats att utvecklas på?  

Ahh jag strävar, Vi strävar här efter att ha här en positiv och entusiastisk träningsmiljö liksom 

där alla ska smitta varandra. Vi ska inte komma med alla svaren vi tränare vi kan inte allting 

men vi kan en hel del. Vi kan guida i rätt riktning och ehh..vi tror att det smittar av sig när en 

spelare har framgång eller uppträder på ett visst sätt på banan också kommer dom yngre 

underifrån så det här är ett givande och tagande liksom men det är väl nummer ett att skapa den 

här positiva, seriösa och proffsiga träningsmiljön i kombination med skola ehh…ja det är väl 

nummer ett och sen är det ju massa saker som eget ansvar och vi kan ju hålla på och prata en 

hel dag om det som är viktigt och noggrannhet, mat och sömn och allting runtomkring för det 

är ju en liten del vi är på banan och tränar men sen är det ju 20 timmar till på ett dygn som ska.. 

 

- Har ni någon talangutvecklingsplan som ni följer?Ehh en talangutvecklingsplan skulle 

man väl kunna inbegripa i IUP där står ju en utvecklingsplan, där står ju mycket om vad 

spelarna har fallenhet för tillexempel serve eller fysbiten. Vi jobbar inte som golfen eller 

hockeyn som jag har sett. Golfen har liksom 10 sidor med sin…med de steg dom ska gå 

igenom och det jobbar vi inte ut efter  utan det är från individ till individ.  

 

- Vilken bakgrund och utbildning anser ni är viktigt att ha med sig som ledare på 

elitnivå?Nej men det är ju..så mycket som möjligt av allting höll jag på att säga som spelare är 

det ju nyttigt att ha varit med och som ledare är det nyttigt att ha varit med och att ha lärt sig på 

utbildningar viktigt och många utbildningar. Det smälts ju ihop till nånting som man själv.. sen 

så är ju jag ledare och tränare på ett visst sätt och mina kunskaper kanske kommer fram bäst på 

ett visst sätt och sen har vi en annan tränare som är kanske mer driven i fysbiten och sen har vi 

en annan som är mer driven på det mentala så om man kan komplettera varandra på ett bra sätt 

och kanske inte hävda att man kan allt bäst utan att man kan vara med i den här. Det är ju 

liksom en lärandeprocess ihop med eleverna hela tiden  där vi utvecklas ihop.  

 

- Vilken utbildning har du själv inom tränare och ledarkskap? 

Ehh jag har själv gått dem här grundtekniska utbildningarna efter att jag slutade spela som 

ATP- spelare och jag slutade 1997 sen gick jag ganska omgående en sånhär här grundteknisk 

utbildning, jag gick dom här distriktsutbildningarna och sen gick jag nått som heter TK 2 två 

många år senare och sen så har jag påbörjat den här högskoleutbildningen tillsammans med 

Calle Hageskog och har gjort dom här första 15 poängen och som går vidare upp till ja Calle 

har förklarat jag tror uppemot 180 eller 200 högskolepoäng då så att.  

 

- Om du själv får svara vad anser du att ni tränare här har för styrkor och svagheter 

här? 

Ahh det är ju en ganska svår fråga jag får nästa prata för  mig själv där..jag tycker ju att 

spelmässigt har vi alla tränare olika saker som olika preferenser som man tycker är kul och 

viktigt att träna på och så men jag själv hoppas och tror att eller jag gillar att jobba mycket med 

teknik och med taktik liksom gå in i spelet och tipsa och tipsa till olika alternativ, slag i olika 

lägen och sånt där  det tycker jag är väldigt roligt att jobba med men sen har ju vi vissa veckor 

där vi lägger väldigt mycket tid på fysen och lägger mycket tid på serven och så vidare så att 

men det är ju bara något som jag tycker är extra kul att jobba med och sen så finns det ju alltid 
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saker som man kan förbättra och jag tycker själv att jag skulle kunna förbättra mig på att 

coacha och leda spelare som har låg självkänsla ehh… jag skulle kunna vara ännu mer och det 

är ju också en väldigt stor avvägning när man har 18 elever ska man lägga mer tid på dem som 

är deppiga och har en tung period eller ska man lägga mer tid på dem som tar till sig och liksom 

för alla går det ju upp och ner under veckor, månad och termin men ibland så skulle man 

kanske vilja ha ännu mer tid till individen även om vi tycker att vi ska vara duktiga på att 

lyssna och lyfta individen och sen har ju alla 18 spelare som vi har olika nivåer och nån är hög 

landslagsnivå någon är Sverigeelit och någon är internationell elit men det ska inte spela nån 

roll egentligen om det är någon som har halkat efter lite, har nån skada så ska vi givetvis jobba 

efter att den spelaren ska lyfta sig till nästa nivå och nästa nivå. Sen har vi kanske nån spelare 

som är här och det är väldigt viktigt att inte bara vara en medgångscoach utan att även kunna 

jobba med alla för att den som har det tyngst är kanske den som kan dra med sig några tre 

månader senare för att den har liksom gjort…förstår du vad jag menar. det blir en positiv spiral 

där alla hjälper varandra i teamet och det tycker jag är viktigt att jobba för och det är inte bara 

så att killarna ska spela för sig och tjejerna för sig där och dom bästa där utan vi blandar 

jättemycket för att få en dynamik i det hela och tycker det är viktigt. 

 

- Finns det några krav ni har på spelarna som ni har under er ledning och vad bestämmer 

att det är så? 

Ahh vi har ju krav på dom att dom ska komma i tid och sköta mat och vila och ha med sig 

utrustning som är OK och det är ibland att man får tjata men det är ju sånna förväntningar vi 

har. Vi förväntar oss att på den här nivån ska man ha koll man ska ha med sig tre strängade 

racketar minst och man ska ha fyllt vattenflaskan och ha med sig banan, mellanmål in på banan. 

Det är många sånna bitar och vi förväntar oss också att alla är schyssta tränings-kompisar mot 

varandra, ingen som ska mobbas eller sånna här grejer utan…ahh stämningen ska vara god 

liksom jag har powerpoints som jag kan visa er på lite mer punkter om ni vill se det där det är 

verkligen. Och vi förväntar oss också att man tar eget ansvar ibland kan det var så som idag 

tillexempel vi var fyra tränare på tre banor och åtta spelare och ibland så är vi två tränare och 

15 spelare på sex banor och då är det väldigt mycket upp till individen, vi kan inte stå där som 

en hök över alla utan då är det eget ansvar väldigt, väldigt mycket men i en drömvärld skulle vi 

ju kanske vilja vara ännu flera tränare för att kunna ligga ännu närmare spelarna och så men nu 

har vi den verkligheten vi har idag och då krävs det att spelarna spelar för sin egen skull och 

har ett eget driv det är ju nummer ett vilja, vilja, vilja och driv, drivkraft, egen drivkraft och sen 

kan vi vara med och stötta och guida och tipsa, skapa den här positiva miljön. 

 

- Resultatkrav ute på tävlingar? 

Nej det har vi inte. Vi var precis i Turkiet och spelade några futures här både för killar och 

tjejer. Vi hade en hel del bra resultat och det är tuffa tävlingar för 16-17 åringar att kvala och så 

där. Vi hade en hel del bra resultat men det är inte det viktiga, vi har snackat mycket om det 

efteråt det är inte det viktigaste det här med resultat. Det viktiga är det här med inställningen, 

inlevelsen, kämpaglöden tar man kampen i matchen tycker man det är kul och träna efter 

matchen och fysa, göra sina övningar. Ser vi glöden i ögonen det är viktigare med prestationen 

och utvecklingsdelen i detta och det är viktigare än resultatet när du är 16,17 18 år vi säger ofta 
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det att det är 22, 23, 24 och 25, 26 du ska vara som bäst och då vill vi liksom se en utveckling i 

detta.  Vi vill inte pressa fram ett resultat och spela på ett visst sätt när du är 17 år utan se det 

långsiktigt det tycker vi är viktigt. 

 

 

Transkribering av intervju med Anders Järryd (Båstad tennisgymnaisum) 

 
- Hur ser planeringen ut både på och utanför tennisbanan i stora drag? 

Ja det är ju asså vad ska man säga dem spelar ju dom är en tredjedel  hemma en tredjedel  här 

och en tredjedel ute på tävlingar kan man säga och sen försöker vi hjälpa dom så mycket som 

möjligt nu är det ju väldigt många här, det är ju 18 stycken och sen är dom ju inte här allihop 

samtidigt naturligtvis och det ligger väl att dom är ett snitt på 10-12 stycken varje gång och 

dom är på olika nivåer och vi försöker anpassa så vi försöker göra dem så bra som möjligt på 

den nivån dom är. Det är ju en viss skillnad på om du är en privat akademi eller just en sånhär 

akademi understött av svenska tennisförbundet, vi bestämmer ju till en viss del vilka vi vill ta 

in på en privat akademi kan du bestämma helt själv vilka ni tar in.  

 

- Bedriver ni någon mental träning eller har coachingsamtal med spelarna? 

Ahh….vi har en kille som gör det han kommer klockan ett idag faktiskt men vi gör inte det asså 

specifikt gör inte vi.  

 

- Har ni någon särskild utvecklingstrappa som dom ska nå upp till i åldern eller skiljer 

det sig åt dem som går i ettan och dem som går i trean? Vad får er att göra på ert vis? 

Ahh det gör det ju… Hur gör ni med det utgår ni mycket från egna erfarenheter eller kollar ni 

på hur dem gör utomlands? Det är nog både och.  Men det är ju som sagt väldigt olika en del är 

ju väldigt långt fram som kommer första året och andra är jag mindre långt fram och det är ju 

det som ibland kan vara lite svårt att och anpassa det och dem ska ju ändå få den individuella 

träningen.  

 

- Vad utmärker er här och gör er till en bra plats att utvecklas på här i Båstad? 

Det är att vi har allting samlat här och vi har mycket banor, gym vi har..dem har inga långa 

vägar dom bor här äter nära och det är mycket spelare här bra ledare asså det som utmärker är 

att det är väldigt smidigt att va här tror jag det är enkelt inga det är inga långa vägar eller så, 

tidsmässigt funkar det väldigt bra. 

 

- Har ni någon särskild talangutvecklingsplan som ni följer? Och varför isåfall? 

Ehh vad ska jag säga…ehh jag vet inte riktigt det får du fråga Christian sen är ju inte jag här 

hela tiden jag har ju en 10 procentig tjänst så jag är här bara 10 veckor ungefär så att jag vill 

inte gå in för mycket på det.  

 

- Vilken bakgrund har du själv inom tränare och ledarskap? 
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Jag har som tränare så har jag ju jobbat med Davis Cup laget många år…jag har inte gått så 

många kurser och så utan det är genom erfarenhet själv och som spelare vad jag lärt mig under 

den gångna vägen så att jag har ingen…jag har inte jobbat i klubb tillexempel eller nånting 

sånt. 

 

- Vad anser du är viktigt att ha som en riktigt bra tränare på elitnivå? 

Jag tror att det är jätteviktigt och jag tror att det kanske är nånting som jag saknar då och borde 

ha haft det och haft i bagaget och gått alla kurser och jobbat. Jag tror det är väldigt bra att ha 

jobbat i klubb och sånna här saker sen så har man ändå mycket med sig ändå i bagaget med 

mycket erfarenheter och sett så mycket hur de  jobbar i  andra länder. Men det är bra om man 

kan vara lite mer komplett tror jag.  

 

- Vad anser du att ni tränare här har för styrkor och svagheter om du får nämna några? 

Jag tror att vi är ett väldigt bra team vi jobbar bra ihop det är ingen prestige emellan oss vi är 

kunniga på olika saker och vi som jag vi har ingen prestige och vi kan prata om det som 

tillexempel så här tycker jag att vi ska göra och du är bra på det här ta hand om det här vi kan 

prata om det liksom och jobbar bra ihop hur vi ska lägga upp träningen och hur vi ska göra med 

olika saker och lägga upp det för eleverna det tror jag faktiskt är en väldigt stor styrka vi har att 

det funkar väldigt bra ihop. Några svagheter? Svagheter är väl att man vill ju alltid ha mer 

resurser det hade varit bra att kunna jobba ännu mer individuellt med spelarna….. Men det 

liksom funkar inte. 

 

- Finns det några särskilda krav ni har på spelarna här under er ledning, resultat och 

uppförande? 

Ja det har vi ju dem ska ju uppträda professionellt och det är ju våran uppgift också att lära dom 

det när dom kommer att dom har ordning på sina grejer. Försöka och lära dem att leva som 

proffsen gör när dem är ute och mat och uppförande i gentemot kamraterna och oss och att man 

har en liksom en bra respekt gentemot varandra. Inga resultatkrav att du ska vinna det och 

de…? Nej det har vi inte.  

 

 

 

Transkribering av intervju med Henrik Holm (Båstad tennisgymnaisum) 
 

 

- Hur ser själva upplägget ut här i Båstad gällande träning både på och utanför 

tennisbanan i stora drag angående i drag? 

Dom ahh jag får väl säga att jag inte är helt insatt i vissa diskussioner men jag vet att dom har 

träning mån, ti sons tors och fre och dom har två tennispass mån, två tennispass på ons och två 

på torsdag två på fre varav några pass är korta med tanke på skolan och några spelar mer för 

dom har ju ändrat lite skollagen sen i höstas och det är ju lite tuffare så det blir lite mindre 

poäng i vissa ämnen så. Sen har dom ju fys också och som idag då nu är jag här och har läger 
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denna veckan så dom kan ju träna mellan idag då började uppvärmningen klockan åtta och sen 

körde vi till halv 11 och sen är det tennis igen två till fyra och sen är det parketthallen fys med 

sprint och innebandy och vissa ska ut och springa.  

 

- Vad tror du utmärker er här i Båstad och gör er till en bra plats att utvecklas på? 

För er nu talar jag det här är en del av tennisen. Dom som kommer in här för dom är det en bra 

miljö enkelt att ta sig till träningen, nu bor jag själv här i Båstad. Saker och ting går väldigt 

snabbt du har skola i närheten det tar ju bara några minuter att ta sig till skolan ni kanske själva 

har varit på skolan som sagt det tar bara några min och det är väldigt enkelt att göra saker och 

just på den här anläggningen har dom de mesta dom har ju banor, just nu är det lite kallt ute så 

utebanorna är inte klara än och det har väl inte varit sen ja jag har varit här sen 96 och det 

brukar vara fit for fight för att köra nu och sen har vi ju gym friskis och svettis och parketthall, 

bra löparmöjligheter…ja.  

 

- Vilken bakgrund och utbildning anser du är viktigt att ha som tränare/ ledare på 

elitnivå och vad har du själv? 

Vad jag har själv, ja jag har spelat tennis hela mitt liv och sen så slutade jag relativit tidigt kan 

man säga för jag fick problem med min axel men sen så gick jag..jag har gått TLK1 och TLK 2 

och det är dom här enkla varianterna och sen har jag gått TK1, TK2 och TK3 det är det jag har 

gjort jag har inte gått några andra fördjupade kurser och sånt där. Ehh.. och sen har jag haft rätt 

bra killar runt omkring mig lärt mig mycket om fys och sen har jag försökt lära mig mycket 

själv kan jag visa hur man gör ett visst slag på ett bra sätt och även på gymmet dom här svåra 

sakerna så att dom kan se. För man har ju lärt sig att en del ungdomar har svårt att ta till  sig när 

man förklarar men kan man då visa detta så har dom en fördel att kunna visa en bra slice om 

man nu inte kan och att få se en bra serve eller hur man roterar i forehand och använder 

vänsterarmen och gå in och köra en frivänding kan jag också göra rätt bra kan ju visa bild också 

men så att ja… 

 

- Vad anser du att ledarna här har för styrkor och svagheter om du får nämna några? Du 

kan räkna med dig själv också. 

Ahh jag är ju inte här så mycket det är första dagen jag är här denna termin så men det kommer 

väl bli mer i höst tror jag. Men det är bara positiva alla har ju sina det är bra komplement det 

finns ju alltid svagheter hos oss alla men jag vill inte gå ut och utmärka några vi har men det 

handlar ju om att ha bra ja att man kompletterar varandra en del kan ju vara väldigt taggade på 

träningar och köra på och en del när mer lugna och pratar med en lugnare ton och det kan vara 

bra för att alla gillar inte samma. Men det är viktigt att man strävar åt samma håll ändå och se 

att det ger resultat och det måste jag säga att man märker här ner att man märker resultat både 

tennismässigt och fysmässigt och här har vi ju Fredrik som hjälper med fysen. Så här kan man 

säga att deras resultat har ju gått framåt det måste jag säga. 

 

- Sätter du några krav på spelarna du har under din ledning i uppförande eller resultat? 



 67 

Nej men visst sätter vi krav vi vill se utveckling om man säger så men det viktigaste är att man 

krigar mycket och jobbar och sen måste man ju känna av hela tiden och vara noggrann vad man 

ska jobba med och sen givetvis resultaten som är viktiga och det man ju hos spelarna för om det 

går bra för spelaren så är det oftast lättare att prata med en spelare och går det sämre så tar man 

oftast inte åt sig det är svårt att prata så att visst ställer vi krav.  

 

 

Transkribering av intervju med Pontus Bergevi (Båstad tennisgymnasium) 

 

- Hur ser ert upplägg ut i Båstad i stora drag både på och utanför tennisbanan i stora 

drag? 

Man kan ju säga såhär dels så försöker vi hitta en balans mellan tennis och skola där dem i 

princip max kan köra nio pass i veckan tennis och det är då kopplat till gemensam fys 

gemensam på tisdag och egen fys med individuella program som görs av Fredrik Johansson och 

sen är det vår syn här att dom som kommer hit kommer med olika förutsättningar och det vi då 

tycker är otroligt viktigt är att du börjar ju inte med nio pass. Det är det jag tror har varit ett 

problem om man tittar tillbaka på gymnasium man stoppar in alla under samma fack och där 

har vi varit noga med våra spelare och det är ju så där finns ju inget rätt eller fel utan vi vet ju 

kanske en mängd dem bör ligga på och samtidigt så stegrar vi det successivt hela tiden för att 

hitta deras nivå och sen utgår vi från individen. Jag tycker det är så mycket idag med allt att 

dom ska inte göra något utan att det är vi ledare och tränare som ska göra dom och så är inte 

verkligheten och det är de vi försöker intala dom rätt tidigt det är som jag brukar säga att 

tränaren och det vi kan göra är 10% och dom är 90%  och i det fallet så har vi haft mycket 

diskussioner vi har ett upplägg då som att dom ska vara en viss del här, viss del ute och tävla 

och en viss del i sin klubb och det är det upplägget som vi kände… 

 

- Finns det någon maxgräns på en tuff träningsvecka vad dem inte får gå över eller? 

Det är ju så att vi ligger på nio pass och vi har gjort en ändring från tidigare att vi har tagit bort 

ett pass från onsdag förmiddag för jag tror för allas del är det bra att ha en återhämtnings- dag 

och dels en sak till att dem kan göra mer den dagen i skolan och som jag sa i början den 

balansen är viktig att hitta mellan skola och tennis, vissa har hittat det och andra hittar inte det 

och framförallt tar det tid för vissa att hitta det och då tror jag att kan man generellt känna att 

onsdag kan du plugga eller kanske nån känner att oj jag har inget i skolan och kan vila ut och 

behöver den tiden. Men just den här klubbdealen då för då just vårt optimala upplägg då är en 

tredjedel här, en tredjedel resa och en tredjedel klubb men nu sitter man ju på olika då som typ 

Filip tillexempel i Åhus då han fixar det men det kanske inte är det optimala då med 

sparringmässigt och det kanske inte är det optimala då för honom utan då behöver han kanske 

åka till Malmö så där försöker vi hitta lösningar men det jag framförallt känner som vi är på 

dom hela tiden är att man måste utgå från individen och deras sätt att förstå om dom vill bli bra 

för det vi kom fram till var att vi hade ett möte här i höstas att det blev rätt konstigt där vi 

förklarar att vi gör såhär vad vi står för klubbarna förklarar vad dom gör och sist snackar vi vad 

spelaren ska göra och jag tror att vi måste vända det mer och mer och verkligen se vad spelaren 
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ska göra för det är så mycket snack idag att den tränaren/ledaren är inte tillräckligt bra men 

utgå från individen och det är som jag brukar säga på skoj när man som liten kom hem och sa 

att det gått dåligt på matten och så sa föräldrarna vi är besvikna på dig… men idag vet jag har 

själv jobbat som idrottslärare inträffar samma sak idag och eleven kommer hem och säger att 

han/hon har dåligt betyg så säger föräldern oj kom så ska vi ringa till läraren. Hela samhället 

har förändrats och allt kopplas oftast över på oss ledare och tränare, så att.. 

 

- Har ni någon särskild utvecklingstrappa gällande innehållet och inriktning? 

Ja det har vi. vi har rätt tydliga ramar från Fredrik då där tror jag också att det är viktigt som 

tränare att många tränare idag tror att dom vet och är bäst på allt och det är inte så som läkare 

tillexempel du kan inte vara bra på allt på hela kroppen utan du har ditt område och det är de vi 

försöker skapa, vi har lite olika grejer och olika bakgrunder och den mixen tror jag är ett bra 

tränarteam och då som svar på frågan så har vi Fredrik då som har hundra koll fysmässigt där 

dom som sagt ligger på helt olika nivåer och har olika program och sen har vi den 

gemensamma fysen för att vi känner att det är lite glädje och inspiration för att vi känner när vi 

kör framförallt intervallträning och sånna grejer aerob träning är det lite roligare att träna i 

grupp för vissa grejer behöver vi alla. 

 

- Vad utmärker er här och gör er till en bra plats att utvecklas på? 

Jag tycker asså grejen är att det är en perfekt bas att utvecklas på om du vill bli bra i tennis och 

tar ditt ansvar och vill utvecklas och sen är det ju så som med allt annat att detta kan vara dåligt 

om du inte förstår hur du ska jobba och tänket men jag tror att det som är bra är att vi är alltid 

tränare på plats att vi är en stor grupp som stärker självförtroendet och om man skapar en 

positiv stämning så har man roligt och ser jag då till att utvecklas så tycker jag att glädje och att 

ha roligt är fruktansvärt viktigt och jag tror att det är underskattat ibland och dom gör ju något 

dom älskar men nått du gör jättemycket blir ibland inte så jäkla roligt de vet ni själva som 

spelat tennis. Så att det är en perfekt miljö framförallt känner jag att skolan dom går ju här för 

att utbilda sig och utvecklas och i det fallet är det vårt mål att försöka utveckla dom i samråd 

med skolan då och den möjligheten dom har då här är väl rätt unik då att samtidigt kunna ta 

studenten och få en utbildning som dom ändå kan göra en proffssatsning med så att det är väl 

de då som jag tycker är unikt då plus Fredrik då som sagt sköter fysbiten och gör deras 

individuella program och sen generellt facilitet med banor och helgen här finns det oftast 

möjlighet att träna mycket så att.  

 

- Vilken bakgrund och utbildning anser du är viktigt att ha som tränare och vad har du 

själv för utbildning? 

Jag själv har ju om vi går tillbaka har jag en tvåårig fritidsledare utbildning och sen har jag läst 

ihop och blockat ihop läst 60 poäng pedagogik och ja tränarskap en massa asså jag har läst rätt 

mycket på distans hela livet och jag tror det är viktigt att som ledare att man känner att man 

aldrig är färdiglärd och färdigutvecklad och jag och Christian gick senast förra året gick jag den 

här distansutbildningen med Calle och jag har läst Calles …vad heter den jag har läst idrottens 

träningslära och två delar idrottscoaching gått vissa delar från Calles utbildning men säg så här 
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jag har alltid försökt läsa vidare på distans för att utvecklas och man får aldrig kännas sig färdig 

det jag tycker är viktigt är att som jag tycker dels tror jag att många tennistränare är rädda för 

att utbilda sig för när du utbildar dig så samtidigt blottar du dig vad du kan och kunskap tycker 

jag är otroligt viktig och det jag tycker är viktigt som ledare oavsett hur mycket tennis du kan är 

pedagogik och kommunikation och kunna ha en bra dialog med eleverna är A och O och jag 

tror inte att  det spelar nån roll vilken nivå du jobbar med, hur du hanterar konflikter och hur du 

når ut till eleverna så pedagogik tror jag i det här fallet så är allting med teknik och taktik 

otroligt viktigt men ibland kan det bli vissa diskussioner varför tar ni dem. Men dem är helt 

enkelt för dåligt skolade när dom kommer hit till oss ska inte vi behöva hålla på med teknik och 

sånt för det ska liksom vara på plats när dom är 12-13 år och där är väl en viktig signal neråt 

mot tränarna då att. 

 

- Vad anser du att ni tränare har för styrkor och svagheter här? 

Jag tror att styrkan är att vi sitter på lite olika jag menar jag har inte själv spelat tennis på den 

nivån som Anders och Christian och det tror jag är bra att vi alla har olika bakgrund jag jobbar 

60% med tennissyd och då jobbar jag med yngre barn så på så sätt jobbar jag rätt unikt så det 

tycker jag själv är en erfarenhet tillexempel hur man ska träna 11 åringar och upp till 18 år den 

är rätt intressant- Och jag tror framförallt att vi kompletterar varandra med olika bakgrunder 

och som jag sagt man kan inte vara bäst på allt och som vi säger till spelarna det är inte så att 

dom checkar in här och tror att dom sen ska bli davis cup spelare många tror kanske att det är 

så. 

 

- Har ni någon särskild talangutvecklingsplan som ni följer? 

Nu kommer det mer och mer krav från RF men vi håller på och jobbar fram något som heter 

IUP som är en individuell utvecklingsplan som ja i de fallet har vi en plan för varje spelare vad 

dom bör utveckla och koppla det till utvecklingssamtal där dom själva får skriva ner vad dom 

tycker och behöver jobba med för att utvecklas i en dialog med deras tränare . Man kan säga tt 

vi har en individuell plan med våra spelare och där med från RF som ställer krav på att det ska 

finnas en sån plan för alla våra 18 spelare.  

 

- Finns det några andra krav ni har på spelarna, resultat, uppförande? 

Ja asså resultat…vissa av våra spelare har ju då tagit beslut om college och det kan man tycka 

är synd för svensk tennis att många väljer college för tidigt och jag tror att vi måste vända 

denna trenden att dom måste tro att dom kan bli bra för alla säger att vi är så jävla dåliga och vi 

är inte så långt efter nu har ju jag varit med på futures och tittat och dom är med och hugger 

och jag tror vi måste vända i deras tänk och få dom att tro att dom kan bli bra.  

  

 

 

Transkribering av intervju med Fredrik Lundh (Malmö tennisgymnasium) 

 

- Upplägget i planeringen, hur ser den ut både på och utanför tennisbanan i stora drag? 
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Malmö Tennisgymnasium? 

 

Ja, för spelarna ni har. 

Min uppfattning hur jag tror den ser ut, med tanke på att jag inte är ansvarig längre. 

Träningsplaneringen, där finns en träningsplanering som är uppdelad på teman, eftersom 

många spelare kommer utifrån idag och inte har sin bas här, så man tränar med många olika 

osv. så jag tror det är anledningen till varför man har teman för att hitta så mycket som möjligt 

och lära sig och testa så mycket som möjligt med många olika typer av spelare. Sen i temat så 

individualiseras det ändå varje träning har jag uppfattat det som, jag jobbar en gång i veckan nu 

bara med dem. Så då jobbar man med temat men någon gång under timmen så får man 

möjligheten att jobba utifrån sina sidor och utifrån sin målsättning och vad man själv vill 

utveckla osv. Men man jobbar med teman, det är svaret. 

 

  - Bedrivs det någon träning utanför banan? (mentalt eller med coaching samtal med 

spelare också) 

Varje spelare har möjlighet till detta, vi har ett samarbete med Malmö idrottsakademi, det är ju 

elit, det är ju landslagsnivå. Men eftersom vi är involverade i det så Malmö tennisgymnasium 

ingår i det konceptet så att säga, så att dem får allihop reda på att vi behov om dem känner så 

har vi kontakter inom detta så att säga som dem kan få lov att anlita, men med tanke på pengen 

här igen, vi har inte råd att ge spelarna sådana grejer osv. utan det blir.., det får dem själva stå 

för den kostnaden i värsta fall. Men MIA då, Malmö idrottsakademi subventionerar ner det 

priset. 

 

  - Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehåll/inriktning på spelarna? 

 Nej… 

 

  - Om du går ner till 15-16 åringar från dem som är äldst? 

 Utveckling, alltså grejen är den att dem hr ju sin mentor, dem har sitt klubbupplägg och det är de 

som ska styras, vi ser ju oss mest som ett komplement till sparring och att få möjligheten att 

öka sin dos med att kunna träna på morgonen och kanske kunna få en unik utbildning 

skolmässigt när man går här och så med idrott. 

   Vad va frågan? 

 

  - Finns det någon utvecklingstrappa angående innehållet? Vad får er att göra på ert vis, 

kollar ni på något särskilt eller? 

 För att gå tillbaka igen, så mycket som möjligt måste individualiseras, så att dem ska ha 

möjlighet att påverka sin egen träning och tycka osv. så att det är ju målet. Men vi har ingen 

uttalad trappa, i den åldern dem timmarna, inget så, men alla börjar med olika förutsättningar 

också och någon har fysiska färdigheter som någon annan inte har. Är man då väldigt långt 

framme kanske man kan börja tennisgymnasiet och köra alla pass direkt. Medan vissa kanske 

bara kör tre pass och så är det. För vi kompletteras ju till klubben också så det blir rätt många 

träningspass så att det ska vara helt individualiserat, upplägget så att säga. Målet är ju också 

såklart att dem ska öka så den fysiska statusen blir bättre, motivation och målsättningen blir 

tuffare osv. såklart. Förbättrad fysprofil kopplas väl till det också. 
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   - Vad tycker du utmärker er här på Fair Play och vad gör er till en bra plats att 

utvecklas på? 

 Tillgång… För Malmö tennisgymnasium tror jag att det är att allting finns i hallen med gym, 

alla spelare får ju sitt gymkort så att man kan få ihop det i samband med träning, det hade vi ju 

inte förr, så det har ju förbättrats väldigt. Så tror jag också på det här med miljön, alltså att 

Malmö tennisgymnasium är i en miljö där Fair Play tennisklubb också bedriver sin och det är ju 

en rätt framgångsrik klubb, Svenska mästare på herr och har varit på dam och det är många 

spelare som är här, seniorer som tränar osv. och vi försöker integrera dem bästa spelarna, de 

som utmärker sig lite mer på gymnasiet med att få lov att träna någon gång med Vinc och 

hänga på och se lite, det tror jag är viktigt att få vara i den miljön. Annars tror jag inte vi är 

några speciella tränare här, nej men alla tränare är unika på sitt sätt och jag tror inte vi sticker ut 

på något sätt där, absolut inte, miljön tror jag. 

 

  - Du var inne på det lite innan med, men angående talangutvecklingsplan, har ni det som 

ni följer? 

 Inte på Malmö tennisgymnasium, nej ingenting sånt, nu pratar jag bara för mitt tidigare och jag 

vet inte om Kasia har tagit fram någonting nu eller ska ta fram, det får hon svara för. Det har vi 

inte. 

 

  - Vilken bakgrund/utbildning tycker du är viktigt att ha som tränare/ledare på elitnivå 

och vad har du själv för bakgrund? 

 Jag tycker definitivt att man ska inneha den högsta utbildningen som man kan få inom Svenska 

tennisförbundet för att jobba med dem spelarna som har de ambitionerna, oavsett vilket så 

tycker jag att man ska genomgå dem kurserna och sen att man ska komplettera med coaching, 

ledarskap, idrottspsykologi och fysiologi på högskolan och det har jag. I kurser har jag det på 

Malmö högskola, jag har läst där. Så jag tycker definitivt att man ska gå lite djupare i sin 

utbildning än vad många tränare här har och innehar så att säga tycker jag. Jag tycker att man 

skulle haft högre krav på det faktiskt. En spelarbakgrund säger ingenting för mig t.ex. Det har 

ingen betydelse vad jag har för spelarbakgrund på mitt sätt att undervisa för förståelse för barn 

och mitt sätt att utveckla. 

 

  - Vad tycker du att ni här i denna organisationen har för styrkor och svagheter om du får 

nämna några då? 

 Svagheter för att börja med det, så är det ekonomin. Klubben Fair Play måste lägga in en 200-

250 000 om året i Malmö tennisgymnasium utöver dem pengarna vi får så att det är väldigt 

mycket så frågan är hur länge det bär, det är ju en svaghet. Med tanke då på att kunna göra 

saker och utveckla saker så behöver man lite ekonomi i det. Svagheter…. Det är också kopplat 

till ekonomi men man skulle ibland vilja vara lite fler tränare under passen för det är rätt stora 

grupper ju på gymnasiet, det är mellan 8-14 personer varje träning och om dem ska få så 

individuell uppbackning som möjligt så är det tufft alltså. Två har vi på varje, förutom onsdag 

för då är jag själv där, men annars är det två tränare. Men det är också en kostnadsfråga liksom 

så det hade ju varit häftigt om man kunnat vara tre, hade varit jäkligt häftigt på fyra banor 

liksom. 
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  - Några särskilda styrkor då? 

 Styrkor… alltså tränarstaben, väldigt engagerade tränare och Kasia då som är ansvarig är väldigt 

engagerad i varje individ och bryr sig om skolgången kopplat till tennisen osv. Organisationen 

runt spelaren tycker jag är grym, alltså skolan, lärare dem bryr sig så in i. Hela Malmö 

idrottsgymnasium, hela miljön som man går i där och tillgång till gym, allt liksom. Fysiologer, 

psykologer, du har alla möjligheter och det är upp till var och en bara sen. Miljön som jag sa 

här innan. Vad är mer styrkor, ja att du kunna komplettera med mer spelare från klubben in i 

verksamheten. Vad är mer styrkor, jo men det är här pusslet runt spelaren, detär inget som 

missas så tycker inte jag och det är rätt häftigt för att vara ett regionalt gymnaisum, det får man 

inte glömma. 

 

  - Finns det några krav ni sätter på spelarna under er ledning, både angående uppförande 

och resultat? 

 Ja dem har en… vet inte vad dem kallar den, men den är framtagen både från skolan kring 

uppförande osv. sen har även idrotterna en, så Malmö idrottsgymnasium har en om det är de du 

menar…? 

 

  - Jo det är det ju, vad ni vill att dem ska utföra och inte utföra? 

 Sen har dem ju sin individuella utvecklingsplan och vad dem ska utföra där osv. som dem 

jobbar efter sen har dem en mall som är framtagen från skolan också så att Kasia följer ju den 

för att inte missa något… 

 

  Vill ni se några direkt resultat? För att inte halka efter? 

 Nej egentligen inte.. inte resultat, det är alltid en bonus med framförallt utveckling så det är en 

utvecklingstrappa men inte resultattrappa, så har ju jag jobbat innan iaf och Kasia jobbar ju 

ännu mer efter det med skolan och det hållet så att styrs mer åt det hållet. Sen är det ju en bonus 

om någon presterar roliga resultat och om resultaten börjar ramla in… men inget så uttalat… Jo 

vi har ett mätbart mål om det ligger kvar och det är medaljer på SM, det är nog det ända 

resultatmålet vi har faktiskt, ett uttalat mål och jag tror vi var tvungna att ha för det hade alla 

idrottsgymnasierna i Malmö. Jag är inte själv så mycket för resultatmål som ni hör kanske, men 

de var någonting för att man skulle mäta nått och ha mätbara mål vilket är svårt annars. Så att 

det var det med antal medaljer och ska man få två SM-medaljer på varje SM eller någonting 

sånt och hålla den nivån. 

 

 

 

 

Transkribering av intervju med Kasia Jakowlew (Malmö tennisgymnasium) 

 

 - Hur ser ert upplägg ut i planeringen, både på och utanför tennisbanan i stora drag? 

 I stora drag ser det ut som såhär att vi har 1.5 timmes tennisträning och pass då per/dag, 1.5 

timme per/dag med tennisträning, måndag till fredag. En eftermiddag på måndagar sen har dem 
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morgonträningar resten av veckan, tisdag till fredag. Sen har vi inplanerat 1 timme fys i veckan, 

men vi hade velat ha fler timmar det är en brist för oss, vi hade velat ha det tränarlett alltså. Vi 

har en timme med en fystränare som är med för då dem som går på Malmö tennisgymnaisum. 

Så det är väl det stora i just antal timmar och när man är elev får man i stort sätt välja hur 

många pass man vill. Så man kan träna varje dag och då får man ju 7.5 timmes träning då och 1 

timmes fys och utöver det så får dem även ett kort på gymmet, Nordic wellnes, så då har dem 

även full tillgång då, dagtid, kvällstid. När som helst har dem full access då till gymmet, så det 

är också en ”perk” så att säga, det är en fördel för dem och det har vi också infört för att vi inte 

kan backa upp med mer tränarledd fys. Men det är ändå rätt schysst med det här gymmet som 

är närliggande, men det är ju träningsmängden så att säga med det hela. 

 

 - Bedrivs det någon mental träning, coachingsamtal med dem individuellt? 

 En hel del skulle jag vilja säga, mental rådgivning finns ju genom skolan, där finns faktiskt två 

killar där som är anställda genom MIA (Malmö idrotts akademi) som är idrottspsykologer, som 

hjälper mina elever då, våra elever med mental uppbackning och coaching om dem behöver det 

så det finns rätt mycket resurser på skolan och utöver det så sitter jag med dem tre gånger om 

året, individuella samtal då där vi pratar om alltifrån omdöme, till den lite stelare biten med 

betyg och så pratar vi väl mest om, det är därför vi har samtalen men vi har rätt mycket 

individuell uppbackning angående träningsplanering och tävlingsplanering som jag följer upp 

med dem så tre gånger om året träffar jag varje elev vilket är bra. En gång i början av 

höstterminen, augusti/september och en gång där i december/januari och så en gång till där i 

april/maj så det tycker jag är hyfsat bra tid emellan.  

 

 - Finns det någon särskild utvecklingstrappa angående innehållet och inriktningen på 

träningen? 

 Vi har en handlingsplan, en mål/handlingsplan som jag sätter upp varje år, så det ser inte ut som 

en trappa på så sätt som utvecklingstrappan är ett koncept utan det är väl mer ett mål, ett 

allmänt mål med gymnasiet och sen ett mål kring varje elev som dem ska uppnå, så visst finns 

det också men på ett annat utformat sätt. 

 

 - Vad tycker du utmärker er och vad gör er till en bra plats att utvecklas på här i Fair 

Play? 

 Jag tror att det finns en hel del styrkor här, styrka nummer ett är att Malmö tennisgymnasium 

bedriver sin verksamhet här på Fair Play, två olika enheter så att säga men tack vare att klubben 

Fair Play är så stor och kan erbjuda så mycket, alltifrån så många olika tränare men också med 

mycket sparring möjligheter med klubbspelare, så det är en jättestor styrka att ha på en sådan 

här stor klubb för vi har så mycket resurser. En sådan grej som gymmet är ju fantastiskt 

eftersom det är ganska nytt med vårt nya hallbygge, det har tillfört jätte mycket, att dem kan ha 

gym här på samma plats som deras tennisträningar, så det är jättestort plus. Sen är det ett plus 

att gå på Malmö tennisgymnaisum tror jag för att skolan är så bra, Malmö borgarskola, 

Swedbank stadion är nära, det är så närliggande här så att 5 minuter med buss sen är man på 

skolan och man har även tillgång till gym där och tillgång till rådgivning, alla sina klasser och 

kurser och lärare så att allting är rätt så nära för dem. Sen när man är utifrån och inte är Malmö 
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baserad så har man ändå allting så nära, i en kärna, vilket jag tror är en bra styrka, så du 

behöver inte kuta över halva stan för att komma hit, utan distansen också jag tror jag. 

 

 - Har ni någon särskild talangutvecklingsplan som ni följer? 

 Talangutveckling på så sätt att ja, dem kommer ju hit rätt sent, i sen ålder. Beroende på vad det 

är för elev så ser vi oss mer som ett komplement till deras träning och ibland som en 

huvudtränare, en huvudaktör eller vad man ska kalla det. Så att talangutveckling försöker vi 

ständigt förbättra, vi har ju en mall och vision var dem ska befinna sig i ettan och vad dem har 

för mål under de här tre åren, vart dem ska gå, vart dem ska hamna. Men i vissa fall har man ju 

elever som har väldigt bra uppbackning på hemmaklubben och då är vi lite mer ett komplement 

och då har jag en dialog med hemmatränarna, i andra fall så har vi kanske spelare som har mes 

t sin träning hos oss och då får man ha hand om dem lite mer, så det är väldigt individuellt. 

 

 - Vad för bakgrund och utbildning anser du är viktigt att ha som tränare/ledare på 

elitnivå? 

 Det är en väldigt bra fråga, det tror jag är väldigt viktigt att lyfta, jag tror att en tränar&coach 

utbildning, en tränarutbildning inom Svenska tennisförbundet nästan är ett måste, även en 

allmän coach utbildning måste man ju ha. Man behöver ju inte alltid.., om man ska vara för just 

tennis.., nu pratar jag kanske jättestort här, man behöver ha så många bitar. Man behöver vara 

psykolog, man behöver vara en god ledare, behöver ha kunskap om spelet, om tennis. Sen är 

frågan vad får man det ifrån, får man det ifrån att man själv varit spelare kan man vara bra 

påläst och kompensera. Det finns ju så många sätt att svarar på den frågan, men har man spelat 

själv och varit i samma sits någon gång så tror jag det ger mycket, det har i alla fall gett mig 

väldigt mycket när jag suttit och varit handledare för dem här kidsen, för jag har också suttit där 

dem sitter. Har också spelat och satsat väldigt mycket på min tennis, åkte till USA och hade en 

karriär där, vet vad det betyder att ha ett vägval i trean, vad ska jag göra med min idrott, min 

tennis!? Ska jag gå vidare med den… så jag har nog inte så långt till dem på grund av min egen 

erfarenhet men det är ju inte allt heller utan man måste ju ha en utbildning. Jag har grund och 

botten en psykologi utbildning, så jag har också läst mycket coaching, barnpsykologi och 

psykiatri och har dem coachbitarna med mig och ledarskapskurserna med mig och det har gett 

mig jätte mycket ju. Sen har man kompletterat med lite utbildningar här på Svenska 

tennisförbundet, på hemmaplan och gått lite i USA också har jag gjort ju, men det är lite andra 

coachutbildningar. Men jag tror det är viktigaste att man ständigt utvecklas som tränare och 

inte stagnerar så att säga och iaf inte slutar gå utbildningar och att man fortsätter utvecklas. 

 

 - Vi var inne på det lite innan, men om du ska nämna några styrkor och svagheter just 

här? 

 Styrkorna har jag tagit upp ganska så bra tror jag. Men med tanke på tränarstaben också här på 

Fair Play, det är vi som har hand om dem så att säga. Vi brukar vara två tränare per/pass alltid, 

då är dem alltifrån 5-6 stycken till 12-14 stycken, på ett tennispass men vi försöker ändå alltid 

vara två stycken på plats och då har vi alltifrån kvinnliga ledare, manliga ledare och vi har jätte 

många olika åldrar här och våra tränare har olika kulturella bakgrunder. Vi är i olika faser i 

livet så jag tror vi kompletterar varandra bra, läget och så har jag tagit upp, skolan är också en 

väldigt stor fördel, hur mycket dem backar upp sina idrottselever, hur pass bra den skolan är för 
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dem utvecklingsmässigt också, tror jag med väger över. Sen tror jag att det är så nära för dem, 

det är en styrka, väldigt mycket sparring, det är en stor grupp också. Vi är 18 stycken just nu så 

det är bra sparring för dem. Vi har en kille från Lomma-Bjärred, vi har en kille från Trelleborg 

och Höllviken, så dem pendlar långt och man tänker att dem gör det av en anledning, så det är 

kul att se det är en positiv respons, att dem fortsätter komma, dem fortsätter brinna för det, 

fortsätter träna så jag tror sparringen också är ett väldigt stort plus. Så det är väl styrkorna, 

svagheterna kan ju va att från elevens håll kan det nog kännas att vi inte alltid arrangerar lika 

mycket resor och sådär, som man kanske gör på en riksskola. Det här är trots allt en nationell 

idrottsutbildning så vi har inte samma resurser alltid och kanske inte kan åka på samma 

internationella tävlingar och så, dem får inte samma uppbackning på det sättet, kanske inte 

heller samma träningsmängd. Även om det här är rätt mycket så kanske riksskolorna har ännu 

mer, större uppbackning så jag kan tänka mig det är ett minus för dem, på så sätt. Sen är det 

svårt för mig att säga någon annan svaghet för jag tycker det är så himla bra det här, men ska 

man vara kritisk så är det nog det och ja vad kan det mer vara.., svagheten kan väl också vara 

tävlingar, att dem inte kommer ut så mycket, de kan nog kännas mest tror jag som elev, även 

kanske mängden, jag var inne på fysen också det glömde vi försöker ju förbättra det så gott vi 

kan, försöker ju ha lite mer individuell uppbackning kring fysen, det ska vara lite mer 

tennispass dem vill ju självklart träna så mycket som möjligt, vi ska försöka få loss mer timmar 

kanske, så det inte ligger på 7-8 utan på 10+, det är definitivt också en svaghet, så mer 

träningstid, det kan ju alltid bli bättre, så känns det iaf men i det stora hela så överväger det 

positiva, känns det som. 

 

 - Finns det några krav ni ställer på spelarna, både angående resultat och uppförande? 

 Abolsut, vi har ju liksom ”code of conduct” så att säga, en regelbok kring uppförande, hur dem 

ska bete sig och uppföra sig, på anläggningen och utanför anläggningen, vad dem ska ha så så 

att säga riktlinjer. Men när man är tenniselev, så ska man uppträda på ett visst sätt och det finns 

konsekvenser på det om man inte sköter sig självklart. Vad sa du sen förlåt? 

 

- Både uppförande och resultat? 

 Just det resultat, krav för att komma in på gymnasiet är ju inte bara prestationsbaserat, utan 

självklart resultat går vi på, vil vill ju gärna försöka ”nicha” det här till så mycket elit som det 

går, men sen inser man hur många spelare finns i Skåne och i omkretsarna och hur många 

väljer gå Malmö tennisgymnasium, får vi hit alla, finns det såhär många i kullarna, det är inte 

alltid så lätt. Vissa kullar så har man jätte många som intresserar sig, sen kommer det ett dåligt 

år, dem bästa söker sig till Båstad självklart och till Lidköping, till dem som har mer resurser. 

Men så kraven för oss blir ju lite mer att man också tittar på passion och intressen och på 

motivationen och hur mycket brinner dem för det här. Är man villig och komma hit varje 

morgon och gå upp 5 på morgonen om man bor i Höllviken liksom eller i Höör har vi en tjej 

som också går här, då förstår man att det är någonting man gärna vill göra och då väger det 

också in så att säga i kraven på hur man ska komma in, så det är inte bara resultat och ranking, 

det är hela paketet, hur man är som spelare, vad man representerar och vad man vill med sin 

tennis. Man vill ju självklart att dem ska göra någonting efter dem här tre åren, att det inte bara 

blir att dem går tennisgymnasium och sen slutar dem spela liksom. Vi hade en kille som slutade 

förra året, Carl-Filip då som gick ut 3an och som går en idrottscoaching och ledar-utbildning nu 
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och som vill jobba som tränare, det är ju jätte häftigt så det behöver ju inte vara att dem blir 

elitspelare utan att dem verkligen tar tillvara på detta också längre fram, så att krav finns ju men 

det ser kanske inte lika tufft ut rent spelmässigt som på dem andra kan jag tänka mig, på de 

andra skolorna, så det blir lite fler bitar som väger in. Sen när dem är här under mina vingar så 

är det självklart att vi har riktlinjer som dem ska gå efter och sköta sig både med träning och 

alltifrån uppvärmning ute på tävlingar och dem representerar ju Malmö tennisgymnasium så 

även om det är klubbspelare hos oss här, så är det mina elever och då vill jag såklart att dem 

ska sköta sig och jag har krav på det ju. Självklart, så inte vi får höra att dem flippar ut på 

någon tävling någonstans eller beter sig illa så det finns ju konsekvenser till det också, 

självklart. Det är större krav på dem ju, idrottseleverna än vad det är på en vanlig elev, skulle 

jag kunna tänka mig för det blir ju från två olika håll. 

 

 

Transkribering av intervju med Joel Åkerberg (Malmö tennisgymnasium) 

 

 - Hur ser upplägget ut i planeringen både på och utanför tennisbanan i stora drag? 

 Upplägget, nej men det är väl såhär att vi har en planering som vi följer för hela 

klubbverksamheten för tävlingsspelare som följer olika teman och block och där vi försöker få 

en peak då att man försöker toppa formen till dem stora tävlingarna, så ser det ut och där lika 

för att så att säga och sen baserar vi ju varje träning på varje enskild spelare ska få lite 

individuell feedback också och det är ju viktigt och väldigt uppskattat, så att samtidigt som man 

jobbar utifrån då vissa teman så kan varje spelare få jobba med det dem vill också. 

 

 - Bedrivs det några coachingsamtal individuellt med dem? 

 Coachingsamtal, det är ju såhär att den som är ansvarig för gymnasiet har ju.. är ju mentor så att 

säga och där har då denna mentor, tror det är samtal tre gånger om året med varje spelare, ja där 

dem sätter upp lite mål där dem går igenom hur det går för spelarna så det blir ju ett 

coachingsamtal  av det, absolut.  

 

 - Har ni någon särskild utvecklingstrappa angående innehållet och inriktningen ni jobbar 

med? 

 Utvecklingstrappa.., eh nej det har vi väl egentligen inte, man får väl se det som så att återigen 

till den som är ansvarig ser ju till att träningen genom alla åren försöker bli individuellt 

anpassad och är man väldigt duktig och är man väldigt duktig och framåt och vill mycket med 

tennisen så ser vi till att försöka anpassa träningen för den personen och det vi kan göra isåfall 

är att integrera extra träning med A-lag/Elit och göra det på de sättet och väljer man en 

ambitionsnivå där man har fokus på skolan så anpassar vi träningen efter det. Så att det finns 

absolut en trappa, men kanske ingen sådär formellt. 

 

 - Vad tycker du utmärker er och vad gör er på Fair Play en bra plats att utvecklas på? 

 Det finns ju mycket fördelar nu framförallt när nya Fair Play stadion blev byggd, en fantastisk 

anläggning, massvis med tennisbanor, ett gym som vi har ett samarbete med, jättestort bra gym 

som spelarna kan gå till, det är bra. Sen även närheten till skolan, dem kan gå om dem vill det 
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tar inte lång tid, eller cykla eller ta bussen, allting är nära så att säga. Sen massvis med spelare 

också, många spelare och tränare. 

 

 - Har ni någon nerskriven talangutvecklingsplan som ni följer och varför följer ni den 

isåfall? 

 Talangutvecklingsplan, nej det har vi väl egentligen inte utan det man skulle kunna säga där är 

att man får väl lägga upp en plan tillsammans med sin mentor där också utifrån sina egna mål 

och vad man har för ambitioner. Vill man sätta upp mål där man strävar efter den verkliga 

eliten ja då hjälper vi till att göra upp en plan för det och väljer man en annan nivå så hjälper vi 

till med det. 

 

 - Vilken bakgrund och utbildning anser ni är viktiga att ha på elitnivå och vad har du 

själv? 

 Självklart är det viktigt att ha en utbildning inom tennis och idrott för att  kunna jobba med det 

såklart men jag tror också att det är viktigt att ha en kombination där alltså, har du erfarenheter 

och har spelat på en hyfsad nivå för du vet du lite svart på vitt vad som ger resultat och vad som 

inte ger resultat, sen är det ju viktigt också för att kunna hjälpa spelare med specifika grejer om 

den mentala biten eller den fysiska biten till styrkeprogram och sådär så är det viktigt att du har 

lite extra kunskap kring det. Jag tror det är viktigt med en kombination men det säger ju inte 

heller att du måste ha varit en bra spelare för att vara en bra tränare, för det finns många 

exempel på fantastiska tränare som inte har spelat själv i många idrotter, men har du inte spelat 

själv så är kanske utbildningen och intresset för sporten viktigt. 

 

 - Vad tycker du ni ledare och tränare har styrkor och svagheter i organisationen för att 

nämna några? 

 Just på Fair Play tror jag vi har en styrka i att dem flesta är väldigt högt utbildade, iaf utifrån 

dem utbildningssytemen som finns i Sverige, jag vet iaf att både Fredrik Lundh, Kasia och 

Tomas har gått det flesta och även klubbchef Janne Immonen och sen även är vi även många 

som spelat på en ganska hyfsad nivå också så att jag tror att vi kan bidra med både egen 

erfarenhet och väldigt mycket kunskap också från diverse utbildningar. 

 

 - Finns det några direkt krav ni har på era spelare under ledning, tänker uppförande och 

resultat? 

 Asså vad gäller resultat har vi egentligen inga krav där, utan kraven är väl egentligen att man 

kämpar och sliter och sätter upp mål. Sen är det bara att hoppas på att resultat blir så bra som 

möjligt. Vad var det mer sa du? 

 

 - Ja resultat och uppförande och när dem kommer till träningen? 

 Ja uppförande så är det ju generella att man följer dem reglerna som har satts upp och att man 

visar respekt mot spelare, lagkompisar och tränaren. Sen är det ju det vanliga att kommer man 

till träningen så kämpar man och sliter och ger 100 %, gör man inte det så har man inte där och 

göra, så enkelt är det.  
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 - Vad bestämmer att det är så? Är det som ni uttalad tillsammans eller har ni kollat på 

några andra hur dem gör? 

 Nej men där sitter vi.., vi har ju… detta förknippas ju lite med utbildning och erfarenhet och vad 

det är som fungerar men jag tror det är någonting som tagits från det mesta… 

 

 

 


