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SAMMANFATTNING   
Bakgrund/problemformulering: 

Studier visar att skador inom tennisen har ökat markant med tiden. Tennistränarens 

erfarenheter av skadeförebyggande träning är ett outforskat område. Skadeförebyggande 

träning behövs implementeras, för att detta ska ske krävs det att tennistränarna har goda 

kunskaper inom området. Därför är det angeläget att få kännedom om tränarnas egna 

erfarenheter av skadeförebyggande träning. 

 

Syfte: 

Studiens syfte var att undersöka och beskriva tennistränarnas erfarenheter om skador och 

skadeförebyggande träning, detta för att underlätta framtida implementering av 

skadeförebyggande träning.  

 

Metod och design:   

Kvalitativ studie, explorativ design med en induktiv ansats. Studien baserades på 

semistrukturerade intervjuer och vid databearbetning användes kvalitativ innehållsanalys.   

 

Resultat: 

Analysen visade på att tennistränarna ansåg att skador var vanligt förekommande. Resultatet 

visade framförallt att tennistränarna tyckte att deras egna kunskaper och erfarenheter om 

skadeförebyggande träning var bristfälliga. Tydliga centrala riktlinjer för skadeförebyggande 

träning saknades och försvårande omständigheter bidrog till bortprioritering av 

skadeförebyggande träning.   

 

Konklusion: 

Tränarna upplevde att tennisskador har ökat med tiden. Tränarna har viss kännedom av 

skadeförebyggande träning, men kunskaperna inom området anses bristfälliga. Det är 

angeläget att tränarna får en förbättrad utbildning med centrala riktlinjer för 

skadeförebyggande träning. Det är även viktigt att informationen når föräldrar och spelare.  

 

Key words:  
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ABSTRACT   IPT- Injury prevention training 
Background: 

Studies show that injuries within tennis have increased significantly with time. The tennis 

coaches’ experiences of IPT remain an unexplored area. IPT needs to be implemented in the 

world of tennis and for this to happen it’s of great importance that the tennis coaches have 

sufficient knowledge within this field. A step in the right direction would therefore be to 

examine what experiences tennis coaches have of IPT. 

 

Purpose:  

The aim of this study was to examine and describe the tennis coaches’ experiences of injuries 

and IPT, which further is intended to facilitate the implementation of IPT in tennis.  

 

Method and design 

Qualitative study, explorative design with an inductive approach. The study is based on semi-

structured interviews. A qualitative content analysis was used to process the collected data.  

 

Results: 

The analysis showed that the tennis coaches considered injuries within tennis to be common. 

Above all, the result showed that the tennis coaches believed that their own knowledge and 

experiences when it comes to IPT were inadequate. IPT lacked clear central guidelines and 

were not being prioritized due to aggravating factors.  

 

Conslusion: 

Furthermore, the tennis coaches have some knowledge of IPT, but their knowledge is 

inadequate. It is of great interest that the education of the tennis coaches improves and that it 

involves central guidelines for IPT. It’s also important that the information reaches to both 

parents and players.  

 

Key words: 

Tennis players, tennis coach, injury-prevention training, tennis injuries. 
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BAKGRUND 
Idrotten tennis  
Tennis hör till racketsporterna och spelas på en rektangulär bana med markerade linjer som 

bollen ska hållas innanför och ett nät på mitten som bollen ska över. Tennis kan inkludera 

både två och fyra spelare, om det endast är två spelare kallas det för singelspel och om det är 

fyra spelare kallas det för dubbelspel (1). 

 

Tennis är en populär sport och en av världens mest utövade idrotter. Svenska Tennisförbundet 

har cirka 100 000 registrerade medlemmar fördelade i ungefär 500 klubbar. Omkring 500 000 

personer utövar tennis mer eller mindre regelbundet i Sverige (2). Tennis spelas i alla åldrar 

och nivån på spelarna varierar från motionär till elitspelare. En tennisspelare som deltar i 

sanktionerade tävlingar ska inneha tävlingslicens, som innebär både möjlighet att delta i 

tävlingar samt att spelarens resultat registreras för beräkning av tennispoäng (3).  

 

Idrotten utövas på sommaren utomhus och när det blir kallare flyttar spelarna in och spelar 

inomhus. Banans underlag kan därför variera från gräs, grus, syntetiska underlag och 

hardcourt, det vill säga underlag gjort av asfalt eller cement. Eftersom tennissäsongen håller 

på året om och det anordnas tävlingar året runt på både internationell och nationell nivå så 

finns det inte mycket tid för återhämtning för de spelare som vill klättra på rankinglistan eller 

hålla sig kvar uppe på toppen (2). Detta gör att det sällan finns tid för tävlingsuppehåll som i 

sin tur medför stora belastningar på kroppen, bland annat knän och fotleder då spelet 

innehåller snabba stopp och riktningsförändringar. Samtidigt som slagen med racketen ställer 

allt högre krav på skuldran, armbågen och handleden. Hela kroppen utsätts därför för stora 

påfrestningar. Den höga tävlingsfrekvens med belastning medför att många tennisspelare 

drabbas av skador som följs av långa rehabiliteringstider (2).  

 

Att just tennis är en utsatt sport när det gäller skador är inte förvånande med tanke på de höga 

krav som ställs. En tennisspelare måste vara både stark, spänstig, explosiv, smidig och 

uthållig för att orka spela långa matcher som kan pågå upp emot fyra-fem timmar.  

	  
Tennisskador  
Vanliga kroppsdelar som skadas är rygg, armbåge, skuldra, axelled och handled. I nedre 

extremitet är det vanligast med akuta skador och i övre extremitet är det vanligast med 
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överbelastningsskador (4). Definitionen på en akut skada, är en skada som uppstått med en 

tydlig definierbar orsak vid en bestämd tidpunkt, medans en belastningsskada innebär att en 

kroppsdel har belastats mer än vad den tål i kombination med otillräcklig vila (5).    

 

Nedre extremitet är dubbelt så vanligt att skada i jämförelse med övre extremitet (6)(7)(8)(9). 

Skador i nedre extremitet är mer akuta traumatiska skador som till exempel distorsion, 

frakturer och rupturer av senor (4). De skador som dominerar är fotledsdistorsion och 

patellofemorala besvär, framförallt hos yngre tennisspelare (9). Vid fotledsdistorsion skadas 

vävnaderna runt fotleden, ibland sker detta tillsammans med en blödning i närliggande 

muskelfäste som kan göra att foten svullnar upp. Detta gör att smärta uppkommer vid stöd 

och belastning av fot (10). Patellofemorala besvär är knäsmärta som uppstår på grund av 

överbelastning av leden mellan knäskålen och lårbenet. Dessa former av besvär kan även 

uppkomma om patella tillexempel har luxerat (9). För äldre personer som utövar aktiviteten är 

det vanligare med meniskskador i knät, skada på menisken sker främst vid en kraftig vridning. 

När människor blir äldre blir meniskerna skörare och därför är detta vanligare för äldre 

personer (11). Senrupturer och muskelsträckningar är också vanligt förekommande, 

exempelvis ruptur av hälsenan som kan gå av helt eller delvis. Detta sker då senan utsätts för 

stor belastning (12). 

Muskelbristning kan ske om en muskel belastas kraftigt eller på felaktigt sätt och kan brista 

helt eller delvis (12).  

 

I övre extremitet är det vanligast med överbelastningsskador vilket ofta kan ske på grund av 

bristande återhämtning. Överbelastning av armbåge är vanligt förekommande då det sker en 

överansträngning av senan extensor carpi radialis brevis på armbågens utsida, så kallad lateral 

epicondylalgia (tennisarmbåge) (4)(13). Vid axel- och skulderproblematiken är det ofta 

senorna i rotatorcuffen som drabbas. Dominerande skada i handleden är överbelastning av 

extensor carpi ulnaris, detta ger en smärta på den ulnara delen av handleden (14).  

 

Sammanfattningsvis finns det en stor variation av tennisskador, nedre extremitet dominerar 

vid det akuta skedet och där är fotledsdistorsion en av de vanligare skadorna. Övre extremitet 

drabbas främst av överbelastningsskador där bland annat lateral epicondylalgia är vanligt 

(4)(15). 
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Skaderapporteringen inom tennisen har ökat markant med tiden. I en review studie som 

innefattade tennisspelare i allmänhet påvisades att inrapporteringen har gått från 0.04 till 3.0 

skador per 1000 spelade timmar (4). Hos studenter på college över tid från år 2009-2015 så 

låg antalet skador på 4.89 för män och 4.88 för kvinnor per 1000 spelade timmar (16).        

 

Förebyggande av idrottsskador  
Regelbunden Fysisk aktivitet minskar avsevärt risken för tidig död generellt och för att 

drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, fetma och vissa cancersjukdomar 

(17). Träning och fysisk aktivitet förbättrar livskvalitén och är helt avgörande för att vi ska 

hålla oss friska. Det är färre idrottare som skrivs in på sjukhus för orsaker som 

hjärtsjukdomar, andningssjukdomar och cancer, dock kommer de ofta in akut eller till 

primärvården med muskeloskeletala problem så som rupturer och frakturer (18). 

Hälsofördelarna som uppnås genom fysisk aktivitet överskrider ändå klart 

skadeproblematiken. Eftersom idrottsutövning innebär en skaderisk är det viktigt att den här 

oönskade effekten tas på allvar för att vi ska kunna fortsätta uppmuntra till fysisk aktivitet (5). 

Det handlar inte bara om att kunna behandla en skada när den redan uppkommit utan även på 

ett effektivt sätt kunna förebygga den. För att förebygga skadan måste riskfaktorer och 

skademekanismer kartläggas. Detta är dock inte helt enkelt då ofta orsakerna till skadorna är 

komplexa. Skador kan leda till frånvaro av arbete och fysisk aktivitet och är därför ett 

problem och viktigt att förebygga, både för den enskilda individen och för samhällets skull då 

detta kan leda till höga kostnader (18).  

 

Skadeprevention innehåller tre olika kategorier: primär, sekundär och tertiär (12). Den 

primära kategorin handlar om att undvika skada genom förebyggande åtgärder. Generella 

åtgärder som exempelvis uppvärmning före träning för att höja kroppsvärmen, därefter 

töjning för att musklerna ska vara förberedda på kommande tungt arbete. Det är också viktigt 

att anpassa träningsprogressionen då vår kropp behöver olika lång tid på att anpassa sig efter 

ny dosering. Därför är det viktigt att successivt stegra träningen (5). Detsamma gäller med 

förändring av underlag som idrotten utförs på. Tennis är en idrott där underlag byts beroende 

på säsong, på sommaren spelas tennis på grus eller gräs som är ett mjukare underlag jämfört 

med de hårdare underlagen som spelas på inomhus under vintrarna (12). En annan åtgärd för 

att undvika skador är förebyggande träning, detta är till exempel vanligt inom fotbollen, då de 

använder sig av träningsprogram som innefattar knäkontroll. Detta görs för att minimera 

risken att drabbas av främre korsbandsruptur. Evidensen stärker att denna form av träning kan 
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minska risken för skada (19). Korsbandrupturer är en av de vanligaste skadorna inom fotboll, 

liknande förbyggande träningsprogram skulle behöva utformas för de vanligare skadorna som 

drabbar tennisspelare. Sekundära preventionen sätts in om en skada redan uppstått, här tar 

man hand om skadan och behandlar för att skapa de bästa förutsättningar efter en skada (18). 

Målet är att undvika funktionsnedsättning och att kunna återgå till normal aktivitet. Den 

tertiära preventionen är det vi idag kallar rehabilitering, här handlar det om att lägga upp en 

bra träningsplanering vid en funktionsnedsättning som sjukdom eller skada (18).  

 

Det finns idag endast ett fåtal gjorda studier som handlar om skadeförebyggande träning för 

tennisspelare. Det är svårt att hitta evidens genom vetenskapliga studier och information via 

litteratur för detta område. Svenska tennisförbundet har dock skrivit en rapport där de nämner 

fem olika punkter som bör ingå i träningen för att undvika tennisskador (2) à    

° Skuldrastabilitet ° Bålstabilitet ° Knästabilitet ° Övningar för rotatorcuff ° Öka inåtrotation i 

axeln genom stretching  

 

Den bristande evidensen inom tennis gäller främst den primära preventionen, framförallt vissa 

delar saknas som till exempel skadeförebyggande träning. Uppvärmning och stretchning som 

också är delar av den primära preventionen finns det vetenskapliga studier gjorda på (20), 

medans den skadeförebyggande träningen är otillräcklig.  

 

För den tertiära preventionen finns det forskning för varje enskild skada, bland annat finns det 

evidens och rehabilitering för de vanligare tennisskadorna som till exempel tennisarmbåge 

(21), fotledsdistorsion och akilletendinit (22).  

 

Fysioterapeuter har en vetenskapligt uppbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin 

hälsa och förebygga skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav (23). 

Idag är fysioterapeutens arbete varierande inom tennis, ofta befinner de sig på större tävlingar 

för att kunna vara på plats om det sker någon skada. Fysioterapeuternas kompetens hade med 

fördel även kunnat användas till den skadeförebyggande träningen inom tennis.    

 

Svenska tennisförbundets tränarutbildningar  
Första kursen för att utbilda sig till tennistränare pågår i två dagar och kallas ”Tennisens 

plattform” (24). Den innehåller pedagogik, kommunikation, ledarskap, träningslära, 
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koordinationsträning, barn och ungdomars utveckling samt teknikträning. Nästa steg i 

utbildningsprogrammet är Tennisens grundtränarutbildning 1 och pågår i fyra dagar. I den 

kursen ingår nybörjarverksamhet vuxna, konsten att lära ut, biomekanik, taktiska grunder, 

föreningskunskap samt klubbutveckling. Tredje steget är Tennisens grundtränarutbildning 2 

och pågår i sju dagar. Där ingår fysiologi, fysisk utveckling, biomekanik, teknikutveckling: 

tester och planering, kost, skador och utveckling. Sista kursen pågår i tio dagar och är 

Tennisens grundtränarutbildning 3. Den innehåller idrottspsykologi, coaching, ledarskap och 

fördjupande kunskaper i taktik och lärande (24). Vid kontakt med en ansvarig för Svenska 

Tennisförbundets utbildningar framgick det att skadeförebyggande träning är ett bristfälligt 

område och behöver utvecklas (24). Det finns en kort utbildning om skador som ingår i 

Svenska Tennisförbundets tränarutbildning, dock är denna väldigt begränsad då den endast 

omfattar två timmar totalt. På två timmar ska samtliga områden ingå: generellt om vanliga 

skador, rehabilitering efter skada, samt skadeförebyggande träning. Just den här utbildningen 

leds av en inhyrd fysioterapeut.  

 

Problemformulering 
Vetenskapliga studier pekar på att skador inom tennisen har ökat markant med tiden (4). 

Svenska Tennisförbundet erbjuder inte någon tillräcklig utbildning för skadeförebyggande 

träning (24). Det finns litteratur och evidens skriven om förebyggande träning för att 

minimera risken för skador vid andra idrotter som till exempel fotboll (19) (25) (26), dock 

finns det kunskapsluckor för skadeförebyggande träning vid just tennis. I dagsläget finns det 

ingen kännedom om tennistränarnas erfarenheter inom detta område. För att den 

skadeförebyggande träningen ska bli så gynnsam som möjligt krävs det att tennistränarna har 

vetskap om hur och varför träningen skall utföras. Därför är det angeläget att få kännedom om 

tränarnas egna erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning hos tävlande 

tennisspelare, för att kunna underlätta framtida implementering av skadeförebyggande träning 

inom tennis. Studien kommer därför att handla om tennistränarnas erfarenheter av skador och 

skadeförebyggande träning.  

 

Syfte och frågeställning  
Syftet med studien var att undersöka och beskriva tennistränarnas erfarenheter av skador och 

skadeförebyggande träning hos tävlande tennisspelare.  

Frågeställning: Vilka var tennistränarnas erfarenheter av skador och skadeförebyggande 

träning för att reducera skador hos tävlande tennisspelare. 
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METOD 
Design 
En kvalitativ studie med induktiv ansats användes för att studera och fånga upp 

tennistränarnas erfarenheter av skador och skadeförebyggande träning, samt en explorativ 

design som grundades på intervjuer för att få en djupare förståelse (27). 

 

Urval 
Ett strategiskt urval användes i studien för att få en stor variation vad gäller kön, ålder, 

erfarenhet, olika klubbar och städer. Studien innehåller fem intervjuer och samtliga tränare 

uppfyller inklusionskriterierna. Förfrågan om att delta i studien skickades ut till 15 tränare 

runt om i Sverige. Strategiskt urval är användbart då en mindre grupp ska kunna representera 

en större målpopulation, då forskaren anser att det är absolut nödvändigt att se till så att vissa 

egenskaper är representerade i det angivna antalet (27). På detta vis gavs en rättvis bild av 

verkligenheten och ökar trovärdigheten. Detta gav möjligheten för mer varierande svar på 

frågeställningen. Inklusionskriterier:  

Tränarna hade gått någon av tränarutbildningarna som Svenska Tennisförbundet erbjuder, 

samt arbetat som tennistränare minst två år för tävlande spelare. Samtliga tennistränare förstår 

svenska i tal och skrift. Informanterna som inkluderades i studien var män och kvinnor mellan 

21–63 år (tabell 1).  

Tabell 1. Beskrivning av informanternas bakgrundsfaktorer 

Ålder 54  54  63  40  21 
Kön Man Man Man Man Kvinna 
Antal år som 
tennistränare 

25 35  40  20 3 

Antal ledande 
träningspass 
i veckan 

4  9  15  5–10  15 

Ålder på spelarna 
som tränas 

11  8–30  4–83  12–18  12–16 

Tränarutbildning TGU 1,2,3 TGU 1,2,3 
Idrottstränar 
examen och  
HTU 

TGU 1,2,3 TGU 1,2,3 
 

TGU 1,2 

Egna erfarenheter 
gällande idrott, 
idrottsskador och 
skadeförebyggande 
träning 

Examensarbete 
om 
styrketräning 
för 
tennisspelare 

Utbildad i 
pedagogik 

Utbildad i 
idrottsmedicin, 
idrottspsykologi 
och mental 
träning 

Konferenser 
och seminarier 
från svenska 
tennisförbundet  

Coachning 
and sports 
manegenment 
kandidat 

Förkortningar: TGU 1 (tennisens grundtränarutbildning 1), TGU 2 (tennisens grundtränarutbildning 2), TGU 3 

(tennisens grundtränarutbildning 3), HTU (högre tränarutbildning).  
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Genomförande 
Skriftlig information om godkännande till föreningsansvarig samt förfrågan till potentiella 

deltagare skickades ut via mejl i slutet på augusti (bilaga 2,3,4). Tränarna som var 

intresserade fick mer information via telefon och mejl, vid fortsatt intresse bokades en tid för 

intervju. Då en så stor variation vad gäller ålder, kön och storlek på förening var önskvärt, 

valdes individerna ut efter en spridningsprincip. Informantens samtycke inhämtades innan 

intervjun påbörjades. De fem informanterna som valdes ut kom från fem olika föreningar.  

En inledande testintervju genomfördes med en av informanterna. Detta gjordes i syfte att testa  

så att svaren på frågorna i intervjuguiden var relevanta för frågeställningen. Denna intervju 

inkluderades i studien. En av intervjuerna genomfördes på en plats som informanten själv 

valde ut. Resterande fyra intervjuer genomfördes via telefon på grund av att informanterna 

befann sig i olika delar av Sverige. Intervjuerna varade mellan 22–38 minuter och spelandes 

in med hjälp av en diktafon utlånad av Uppsala universitet. Innan inspelningen började 

besvarade informanten muntligt ett antal bakgrundsfrågor (bilaga 1). Under intervjuerna var 

det en av författarna som tog på sig ansvaret att leda intervjun medan den andra satt bredvid 

och hade möjligheten att ställa kompletterande frågor. Författarna turades om att ha ansvaret 

under intervjuerna. 

Datainsamlingsmetod 
Data samlandes in med fem semistrukturerade intervjuer. Denna datainsamlingsmetod 

användes för att varje enskild individ ska kunna sätta sin karaktär och komma med sina egna 

tankar och berättelser och på detta sätt öka trovärdigheten. En intervjuguide användas som 

utgångspunkt (bilaga 1). Frågorna var inriktade på tränarens erfarenheter inom 

skadeförebyggande träning, vanliga skador samt underlättande och försvårande faktorer för 

att implementera skadeförebyggande träning. Intervjuguiden innehöll öppna frågor så att 

informanten fick möjligheten att prata fritt. Utifrån informanternas svar kunde fördjupande 

följdfrågor ställas. Innan inspelningen började fick informanterna svara på några frågor 

gällande bakgrund. (bilaga 1).	 Den första intervjun var en pilotintervju och inkluderades 

senare i studien, den bedömdes att fungera väl då frågeställningen blev besvarad. Samtliga 

frågor i intervjuguiden var relevanta, inga frågor behövdes läggas till eller tas bort. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon.  
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Databearbetning 
Data bearbetades med vald analysmetod induktiv innehållsanalys (28). Detta innebär att det 

inte fanns några förutsatta kategorier före datainsamlingen och analysen startat. Valet av 

analysmetod grundades i att fokus på innehållet skulle ligga i tränarnas utsagor, utifrån dem 

utformades sedan kategorier och subkategorier med hänsyn till tränarnas subjektiva 

upplevelser inom ämnet. Processen började med ordagrann transkribering av intervjuerna där 

allt som sades i ljudinspelningen skrevs ner, dock med undantag från skratt, harklingar, 

hummanden och upprepningar. Även irrelevanta saker som inte hade med frågeställningarna 

att göra plockades bort. Ett exempel på detta var en fråga från en av tränarna om knäkontroll 

för fotbollsspelare har visat sig ge resultat. Transkriberingen av data utfördes växelvis av 

författarna och lästes sedan separat. Detta för att kunna jämföra med varandra om samma 

saker har uppfattats från intervjuerna och därmed öka trovärdigheten (28).  

 

Analysgången fortsatte genom att respektive författare plockade fram och markerade citat i 

varje intervju, meningsbärande enheter som var av intresse för studiens syfte och 

frågeställning. Därefter jämfördes likheter och skillnader mellan författarnas analyser och 

tillslut enades författarna om gemensamma meningsenheter som bäst representerade 

innehållet. Analysgången fortskred och de meningsbärande enheterna komprimerades, så 

kallad kondensering. Det betyder att överflödig text avlägsnades och gjorde innehållet mer 

konkret vilket också förstärkte innebörden. Kondenseringen delades upp mellan författarna 

och diskuterades med varandra efteråt.  

 

Nästa steg i analysen kallas abstraktion, där kategorier och subkategorier urskildes från det 

kondenserande materialet som kort beskrev vad det handlade om. Innehållet i varje 

meningsbärande enhet tydliggjordes och benämndes med koder, det var nyckelord som 

beskrev det viktigaste i innehållet. Koderna utgjorde grunden för indelning och formulering 

av kategorier och subkategorier. De fastställda kategorierna med tillhörande subkategorier 

presenterades sedan i en översiktlig tabell (tabell 2). Utöver diskussion mellan författarna 

utfördes även forskartriangulering tillsammans med handledare för att uppnå konsensus i 

analysen och då öka trovärdigheten (28). Detta utfördes under analysprocessen för att 

säkerställa att tolkningen av informationen till subkategorier och kategorier var relevanta. 

Exempel på analysprocessen presenteras nedan i tabell 2.   
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Tabell 2. Exempel på analysprocess vid databearbetning.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Subkategori Kategori 

”Skador inom tennis 
är betydligt 
vanligare än vad 
folk är villiga att 
erkänna skulle jag 
vilja säga. Nu har 
inte jag varit 
involverad i en 
mängd olika klubbar 
så jag kan inte svara 
för hur de jobbar 
men jag tror att 
kunskapen är väldigt 
dålig generellt sätt 
och det speglar sig i 
att man inte riktigt är 
villig att prata och 
lyfta fram ett stort 
problem” (E). 

”Tennisskador är 
betydligt vanligare 
än vad folk är villiga 
att erkänna. Jag tror 
att kunskapen är 
väldigt dålig 
generellt sätt och att 
det speglar sig i att 
man inte är villig att 
prata och lyfta fram 
ett stort problem” 
(E). 

Tystar ner 
skadeproblematiken 

Försvårande  
faktor för 
skadeförebyggande 
träning 

 

Etik 
För säkerställande av etiska aspekter skickades ett informationsbrev ut till varje deltagare som 

ville delta i studien. innan intervjun påbörjades fick deltagarna även denna information 

muntligt. De informerandes som att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst utan 

anledning kan avbryta intervjun. De personer som deltog garanterades konfidentialitet. Efter 

intervjun fördes det inspelade materialet över till författarnas enskilda dator som är 

lösenordskyddad. Varje transkribering kodades med en bokstav för att säkerställa 

konfidentialitet. Allt intervjumaterial kommer att tas bort från författarnas datorer när studien 

är avslutad. Nyttan med projektet övervägde riskerna. Riskerna bedömdes som väldigt små då 

området inte ansågs vara känsligt, nyttan upplevdes stor då områden är outforskat.  

RESULTAT 
Nedan presenteras 14 övergripande kategorier med tillhörande subkategorier i tabellform, 

Tabell 3. Kategorier och subkategorier med tillhörande meningsbärande enheter framställs 

därefter i löpande text nedanför Tabell 3.     
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Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier.  
KATEGORI SUBKATEGORI 
Skadeprevalens Elitsatsning ger ökad skaderisk 

Vanligt bland tävlingsspelare 
Allt vanligare med skador 

Skadelokalisation Många utsatta kroppsdelar 
Orsak till skada Överträning 

Dålig kroppskontroll 
Ogynnsam hållning 
Byte av underlag 
Ekonomin styr tävlingshetsen 
Reducerad vardagsmotion 
Tekniken allt mer påfrestande 
Ensidig belastning 
Bristfällig uppvärmning 
Spontana idrotten har försvunnit 
Rädsla för att tappa under viloperioder 
Överbelastning 

Bortprioritering Tidsbrist 
Bristande resurser 
Motivation i senaste laget 

Kunskapsbrist Krävs eget intresse  
Okunnighet 
Tennisförbundet brister i utbildningen 
Ekonomi påverkar  
Behövs förståelse hos föräldrar och spelare 

Dåligt samvete Tränare tar på sig skulden till skador 
Förändring av skadeförebyggande träning Börjat uppmärksamma skadeproblematiken 
Försvårande faktor för skadeförebyggande 
träning 

Pushande föräldrar 
Hög tillgänglighet av tennisbanor 
Stressade föräldrar ger tidsbrist 
Ungdomar missar det stora grovjobbet 
Tystar ner skadeproblematiken 

Underlättande faktor för skadeförebyggande 
träning 

Uppvärmning med hög kvalité  
Ofta räcker enkla övningar 
Så blir fysträningen roligare 

Hur tennisskador kan förebyggas  
 

Långsiktiga resultat 
Mer individanpassad träning 
Rätt träning ger snabb återhämtning efter skada 
Träna hela kroppen  
Rätt teknik 
Kroppskontroll 
Slumpen ska inte få styra 
Utvärdering av skador 
Tränaren har främsta ansvaret 
Lugna träningar utan hets 

Återhämtning Vila 
Tävlingshetsen hindrar 
Svensk tennis behöver säsongsuppehåll 

Inspiration till förebyggande träning Tar hjälp av andra idrotter 
Aktiv inom flera idrotter Fler idrotter ger färre skador 

Ökad möjlighet med fler idrotter 
Eget ansvar Disciplin 
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Skadeprevalens 
Elitsatsning ger ökad skaderisk 
Analysen visade att skador är vanligt förekommande bland elitspelare. “På elitnivå är skador 

mer en regel än ett undantag. I en studie på 20 elitspelare så hade 19 spelare varit 

långtidsskadade” (A). Överträning är en orsak till skador bland elitspelare. “Skador är inte så 

vanligt i vår klubb då vi inte övertränar spelarna. Men spelare på elitnivå som svensk tennis 

haft, där har det varit stora problem” (B). 

Vanligt bland tävlingsspelare 
Tränarna påpekar att tävlingsspelare drabbas allt för ofta av skador. Skadornas omfattning 

varierar men begränsar spelaren på ett eller annat sätt. ”Skador bland tävlingsspelare är 

jättevanligt. I en grupp med tävlingsspelare så är cirka 10% i princip alltid skadade. Olika 

nivåer på skada men de är i alla fall begränsade. Det är allt för vanligt” (C). 

Allt vanligare med skador 
Antalet skador inom tennis har ökat jämfört med tillbaka i tiden. Tränarna utrycker oro och 

känner sig bekymrade över detta. ”Skador inom tennis är tyvärr ganska vanligt 

förekommande. Känslan är att det blir allt vanligare jämfört med tillbaka i tiden” (D). 

 

Skadelokalisation 
Många utsatta kroppsdelar 
Tränarna beskrev vilka kroppsområden som vanligtvis drabbas av skador. Axlar, knän, 

fotleder och rygg togs upp. ”Vanliga kroppsdelar som skadas är axlar, knän och fotleder, 

därefter är mage och rygg ofta drabbade” (A).  Handledsskador har på senare tid ökat och 

överansträngningsskada är den vanligaste förekommande skadan. Orsaken till skada av 

handleder menade tränarna också berodde på just överansträngning. ”Handledsskador har 

tyvärr blivit allt vanligare. Skador i axlar, knän och rygg förekommer också. De fyra 

områdena skulle jag säga är vanligast drabbade. Men även fotledsskador förekommer. 

Överansträngningar är vanligare än traumatiska skador” (D).   

 

Orsak till skada 
Överträning  
Tränarna menade på att för mycket tennisspel har ett samband med ökad skaderisk. ”Spelar 

man 6 tennispass i veckan går kroppen sönder” (A). Att träna tennis med kvalité är att föredra 

framför kvantitet. Detta är viktigt för att minska ner antalet tennistimmar, då stora mängder av 

tennisspel kan leda till att kroppen slits ut och risken att drabbas av skador ökar. ”Träna med 
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kvalité. Många svenska toppjuniorer tränar enorma mängder timmar, men inte så många 

minuter effektiv tid per timme” (C). 

Dålig kroppskontroll 
I analysen framkom det att spelarnas koordination och kroppskontroll har blivit sämre, vilket 

har ökat risken för traumatiska skador. Detta leder till att många spelare har en större tendens 

till att ramla jämfört med om spelarna hade en bättre kroppsuppfattning. ”Kanske har det 

blivit fler traumatiska skador på grund av att spelarna har sämre koordination och kontroll 

på sig själv” (B). 

Ogynnsam hållning 
Tränarna nämnde att muskulaturen kring axlarna har en viktig roll för axelproblematiken. De 

tror att hållningen påverkas av obalans i muskulaturen. En dålig hållning kan leda till 

förträngningar i axelleden och provocera fram smärta. ”Har du inte kontroll på skulderbladen 

och har en hållning där axelleden inte ligger på rätt sätt så får du en ”hukande” hållning. 

Man blir tight i bröstmuskulatur och axlar då bröstryggen inte är tillräckligt stark för att dra 

tillbaka axlarna. Detta leder till en ogynnsam position för musklerna och i sin tur till 

axelproblematik” (E).   

Byte av underlag 
Tennisen är en idrott där underlaget byts efter säsong vilket kan öka risk för skada. Om detta 

sker för snabbt och kroppen inte hinner vänja sig till det nya underlaget kan det orsaka 

problem. Detta grundar sig i att på sommaren spelas tennis på grus eller gräs som är ett 

mjukare underlag jämfört med de hårdare underlagen som spelas på inomhus under vintrarna. 

Ett hårdare underlag minskar stötdämpningen och ökar påfrestningen på kroppen. ”Spelaren 

bytte underlag snabbt och skadade sig på grund av detta” (B). 

Ekonomin styr tävlingshetsen 
I tennistävlingar har spelarna möjlighet att tjäna pengar. Detta är inte bara positivt utan 

tränarna tror att det även kan skapa problem då spelarna lockas till att ställa upp i alla 

tävlingar. I Sverige tävlar många året runt vilket gör att det blir svårt att få i en period med 

återhämtning och vila. ”Mycket pengar inblandat skapar problem. När en paus lades in dök 

det upp en ny tour där man kunde spela och tjäna pengar. I Sverige finns det hela tiden 

potentiella tävlingar. Jag hoppas att svensk juniortennis lägger in åtminstone en månads paus 

från tävlingar för att få en naturlig period med återhämtning och vila” (B). 

Reducerad vardagsmotion 
Tränarna tyckte att minskad vardagsmotion är ett problem. Om spelarna bara spelar tennis och 

inte rör på sig utöver detta får de ingen ordentlig träningsgrund som är viktig för att motverka 

skador. Är kroppen van vid att sitta mycket stilla är musklerna mindre uthålliga och klarar 
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inte av det hårda arbete som krävs av kroppen vid tennisspel. Dagens samhälle är för 

stillasittande. ”Man tränar för lite allround. Man tror att man blir bra på tennis genom att 

bara spela tennis. Det fungerar i början men risken för skador ökar. De utländska spelarna 

drar ifrån svenska spelare i äldre åldrar på grund av att vi inte lyckats sätta en ordentlig 

grund. Vi tränar ordentligt på planerad träningstid, men förutom den så rör vi knappt på oss. 

Vi cyklar inte till träningen, vi leker mindre, så den lågintensiva träningen försvinner som är 

väldigt bra ur skadesynpunkt. Vi tränar helt enkelt för lite och sitter för mycket still” (B).    

Tekniken allt mer påfrestande 
Ny grepp-teknik gör att underarmsmuskulaturen blir överansträngd och leder till problem med 

smärta. De nya racken som används idag är gjorda av annat material så att slagen blir 

kraftfullare om man jämför med tillbaka i tiden. De kraftfulla slagen ställer högre krav och 

belastar underarm och handled mer än tidigare. Tränarna tror att detta har gjort att nya skador 

uppstått som inte funnits i samma utsträckning tidigare. ”Nya skador har uppkommit på 

grund av ny teknik med ett annorlunda grepp som används för att få slagen kraftfullare. Detta 

leder till nya skador av handled, underarm och skuldror som vi inte sett tidigare” (C). Då 

tennisen har utvecklats och spelet går snabbare jämfört med tidigare måste spelarna också 

förflytta sig snabbare på banan för att hinna till bollen. Detta kräver mer frekvent användning 

av en teknik som kallas ”open stance”. Tekniken innebär att du placerar fötterna så att du står 

med magen mot nätet och slår ett öppet tennisslag istället för att sätta den ena foten framför 

den andra och står med sidan mot nätet. Genom den nya fotplaceringen förminskas 

understödsytan, detta ställer högre krav på balansen och i sin tur på bålmuskulaturen då den 

måste kompensera för den minskade understödsytan. En tränare tror att många får ont i 

ryggen på grund av detta då ryggen inte är tillräckligt uthållig och stark. ”Tennisspelare har 

mer ont i ryggen nu än tidigare.  Jag tror att ”open stance” har med detta att göra. Det är 

när du står öppet mot nätet och slår istället för sidan mot nätet. Den tekniken har ökat 

ryggskadorna (C).    

Ensidig belastning 

Analysen visade att idrotten tennis utsätter kroppen för ensidig belastning. Då du som 

högerhänt respektive vänsterhänt endast spelar med din dominanta sida. När du slår ett slag 

används därför hela tiden samma muskulatur vilket kan leda till överbelastning om inte 

musklerna får chans till återhämtning. ”Tennis belastar kroppens muskler ensidigt. Det är en 

ökad risk för skador” (C). 
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Bristfällig uppvärmning 
Tränarna lägger stor vikt i uppvärmningen. Uppvärmning är en viktig del då musklerna 

behöver förberedas för tungt arbete, till exempel ett hårt tennisslag. Om den inte genomförs 

ordentligt riskerar spelaren att drabbas av skador som muskelbristningar. ”Jag var i en annan 

tennisklubb och såg hur de värmde upp, de joggade ett par varv och lyfte knappt på fötterna. 

Efter endast två minuter började de direkt banka och slå med full kraft. Spelarna var 

Sverigerankade. När man ser detta blir man inte förvånad att spelarna skadar sig. Detta tror 

jag är typiskt tennisen” (C). 

Spontana idrotten har försvunnit 
I analysen framkom att det förr inte krävdes det lika mycket för att idrott skulle utövas.  

Den spontana idrotten har försvunnit på grund av att vi organiserar oss mer nu är tidigare. 

Saker som inte är organiserade uppfattas inte lika mycket värt och väljs därför bort hos många 

idag. ”Vi organiserar oss mer än vad vi gjort tidigare vilket gör att den spontana idrotten har 

försvunnit. Det är inte längre lika vanligt med fotbollsspel på raster. Det blir mer naturligt att 

man utövar sin idrott och sen inte mycket mer. Om saker inte är organiserade så är det inte 

lika mycket värt hos många idag” (D). 

Rädsla för att tappa under viloperioder 
Spelarna är rädda för att ta en längre paus från tennisspel då tennis är en färskvara berättar 

tränarna. Om spelarna aldrig vilar från tennisen bryter de bara ner kroppen och får ingen tid 

till återhämtning och uppbyggnad. ”Vid viloperioder är man rädd att tappa för mycket då 

tennis är en färskvara. Därför tar man inga längre viloperioder. Huvudet kanske hinner bli 

utvilat men inte kroppen” (E). 

Överbelastning 
Om spelare varit borta från träning och tennisspel är det viktigt att till en början ta det 

försiktigt och successivt återgå tillbaka till spel. Spelare som för snabbt återgår till hårt 

idrottande riskerar att skada sig då musklerna inte är förberedda för detta. ”Man är inte 

förberedd på den belastning som krävs på banan. Det handlar om att förbereda musklerna för 

att klara av den belastning som krävs. Förra veckan var det en som kom tillbaka till träning 

efter att ha legat sjuk i två veckor och drog på hårda slag första träningen. Varför det började 

göra ont i axeln var inte svårt att räkna ut” (E). 

 

Bortprioritering  
Tidsbrist 
Mindre klubbar ger tennistränarna större ansvar, de måste själva inkludera allt som en spelare 

behöver för att bli bra och klara sig utan skador. Detta upplever tränarna som ett problem, att 
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de själva måste hinna med allt. I större klubbar läggs det inte lika stort ansvar på en enskild 

tennistränare. ”Står du ensam som tränare och har hand om 100–150 barn hinner du endast 

koncentrera dig på tennisbiten. Större klubbar har eget gym på plats och mer personal, vilket 

gör att mer kan inkluderas i träningen” (A). 

Bristande resurser 
I analysen framkom det att resurserna prioriteras till de spelare som är duktiga. Spelare som 

har potential att bli duktiga hinner tyvärr kanske skada sig innan de får den hjälp som de 

egentligen behöver. Spelarna behöver hjälpen redan i början av tenniskarriären för att undvika 

skador och få möjligheten att bli riktigt duktig. ”Tyvärr får du professionell hjälp först när du 

blir riktigt duktig, för det är då folk får upp ögonen för dig och ser att du har potential. Det 

gäller att visa framfötterna för att få bra hjälp” (A). 

Motivation i senaste laget 
Ett stort problem menar tränarna är att spelarna först när det är för sent inser hur viktigt det är 

med skadeförebyggande träning. När en spelare har skadat sig är den ofta duktiga med 

rehabilitering. Spelarna skulle inte behöva hålla tillbaka eller till och med frånvara från 

tennisspel om de hade tränat förebyggande och istället undvikt majoriteten av skadorna. 

”Motivationen finns där först den dagen du skadar dig. När du blir friska glömmer man bort 

det och faller åter tillbaka ”(B). 

 

Kunskapsbrist 
Krävs eget intresse 
Tränarna menar på att ett eget intresse är viktigt då det inte finns någon information att få 

specifikt från tennisen gällande skadeförebyggande träning. Många söker själva upp 

information via nätet vilket de anser vara oroväckande på grund av att de inte vet vilken 

information som är bra och inte bra. Ovisshet leder till osäkerhet, tennisen behöver få fram 

tydliga riktlinjer. ”Ingen specifik information finns att få om skadeförebyggande träning via 

tennisen, informationen får man söka upp själv på nätet” (A). 

Okunnighet 
Flera av tränarna tror att skadeförebyggande träning inte genomförs på grund av att 

kunskaperna inte finns. Många spelare tror också att det är mer komplicerat än vad det 

egentligen är. Det är viktigt att informera spelarna om hur och varför de ska träna 

skadeförebyggande. ”Skadeförebyggande träning genomförs inte på grund av okunskap. 

Många vet varken hur viktigt det är eller hur den ska genomföras. De tror också att det är 

mer komplicerat än vad det är, man behöver till exempel inte alltid gå till ett gym. När det är 

enkelt och inte kostar någonting har det i dagens samhälle inte något värde” (C). Tränare 
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menar på att det är få som är duktiga inom ämnet skadeförebyggande träning i Sverige. Detta 

leder till att spelarna inte får reda på hur de bör träna förebyggande och riskerar i högre 

utsträckning att skada sig. ”Jag kan väldigt lite och är ingen expert på skadeförebyggande 

träning och jag tror att det är väldigt få som är det i Sverige. Vi har börjat arbeta bättre de 

senaste 5 åren med periodiserad träning. Men den djupare kunskapen saknas i många fall” 

(D).	  
Tennisförbundet brister i utbildningen 

I Svenska Tennisförbundets utbildning ingår två timmar totalt om generella skador. Detta ska 

innefatta information om de vanligaste skadorna, hantering av skador i det akuta och subakuta 

skedet och förebyggande av skador. Med tanke på att endast två timmar är avsatta för detta 

viktiga och omfattade område känner tränarna att det är mer som en inspiration och de får 

långt ifrån tillräckliga kunskaper. ”Till viss del ingår skadeförebyggande träning i Svenska 

Tennisförbundets utbildning, det räcker som inspiration men man är långt ifrån tillräckliga 

kunskaper” (B). Tränarna berättar dessutom att i många andra länder krävs det att du som 

tennistränare har gått en idrottsgrund på minst ett år. Detta gör att tränare utomlands får med 

sig mer kunskap och har en bredare grund att stå på. Kanske hade många av de större namnen 

som svensk tennis fått fram undvikt skador om tennistränarna hade en bättre förkunskap. 

Tydliga riktlinjer om hur spelarna ska träna förebyggande för att inte skada sig behövs tas 

fram.  ”En anledning till kunskapsbristen är att tennistränarutbildningen är för tunn. I andra 

länder krävs det först att du läser på heltid en idrottgrund i minst ett år. Vi i Sverige saknar 

den grundläggande utbildningen i både allmänidrott och specifikt för tennis, där ligger vi 

efter” (D). I analysen framkom det att tennistränarutbildningen måste höjas och inkludera mer 

om den skadeförebyggande delen. ”Förbudets nivå bör höjas. Det är på väg åt rätt håll och 

det börjar komma fram mer kunskap. Men det bör läggas in mer skadeförebyggande träning i 

deras utbildningar så kunskapen sprids och kan användas i alla verksamheter” (E). 

Ekonomi påverkar  
Tränarna menar på att spelarna måste komma upp till en viss nivå för att få bra hjälp. Klubbar 

som inte har så mycket pengar blir begränsade och kan inte i samma uträckning erbjuda 

djupgående kunskaper som behövs för satsande tävlingsspelare i syfte att undvika skador. 

”Tyvärr når inte den skadeförebyggande träningen fram till alla utan enbart till elitsatsande 

spelare som har råd med det” (A). 

Behövs förståelse hos föräldrar och spelare  
Tränarna har ett stort ansvar då det är deras uppgift att informera spelare och föräldrar varför 

det är betydelsefullt med skadeförebyggande träning. Därför är det viktigt att tränarna besitter 
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dessa kunskaper. Många föräldrar lever kvar i det gamla tänket att spelarna måste köra helt 

slut på sig för att bli bra på tennis. ”Många föräldrar har inte erfarenhet eller så har de 

gammal erfarenhet av vad det krävs för form av träning till en satsande spelare. Förr tänkte 

man att spelarna ska träna tills det gör ont för att de skulle bli bättre. Det är viktigt att få 

föräldrarna att förstå hur viktigt det är med skadeförebyggande träning. Detta speglas 

tillbaka på tränarna, har inte tränarna kunskap så kommer inte föräldrarna heller ha det” 

(E). 

 
Dåligt samvete  
Tränare tar på sig skulden till skador 
Tränarna känner sig bekymrade under intervjuerna då de tar på sig skulden till att spelare 

skadat sig. Tränarna menar på att det är deras ansvar att minimera risken för skada. ”Nu får 

jag dåligt samvete, att spelarna skadar sig är ju mitt fel” (C).  

 
Förändring av skadeförebyggande träning 
Börjat uppmärksamma skadeproblematiken 
I analysen framkom det att förebyggande av skador har utvecklats, detta troligtvis på grund av 

att skadorna också har ökat på senare tid. Det är alldeles för många som tvingas avstå från 

träning och tävlingar på grund av skada. ”Skadeförebyggande träning har förändrats under 

min karriär. I början fanns den inte alls. Nu har man förstått att man inte kan vinna några 

matcher uppe på läktaren därför har det skett en stor förändring. Förr körde man på 

hårdare” (B). 

 

Försvårande faktor för skadeförebyggande träning 
Pushande föräldrar 
Tränarna tycker att föräldrar ofta är ett problem då de har svårt att förstå hur viktigt det är 

med återhämtning och förebyggande träning. Föräldrarna tycker att de betalat tennistimmar 

och inte för att deras barn ska träna styrka. ”Vissa föräldrar driver på lite för mycket och 

inser inte viktigheten med återhämtning och förebyggande träning” (A). 

Hög tillgänglighet av tennisbanor 
Tränarna berättar att spelarna tycker att tennis är roligare än fysträning och prioriterar därför 

ofta bort fysträningen. Detta sker ännu mer idag då tillgängligheten av tennisbanor har ökat. 

”Några år tillbaka var det ont om tennisbanor, ville man träna mycket så fick man träna 

fysträning istället för tennis. Nu när det finns fler tennisbanor lägger man all tid på att spela 

tennis och slarvar med fysträningen” (C). 
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Stressade föräldrar ger tidsbrist 
Att föräldrar är stressade påverkar tennisjuniorernas tid till uppvärmning och nedvarvning. 

Tränarna tycker detta är ett problem då de inte hinner med varken någon ordentlig 

uppvärmning eller nedvarvning. Spelarna känner av föräldrarnas stress och påverkas av detta. 

”Föräldrarna släpper av ungdomarna tio minuter innan träning och hämtar upp dem fem 

minuter efter träningens slut. Detta leder till stress” (C).   

Ungdomar missar det stora grovjobbet 
Då unga spelare ofta har proffs som förebilder tittar de på när de spelar tennis. Det de inte ser 

är allt jobb som spelarna lägger ner utanför banan som till exempel styrketräning. 

Tennistränare tror att detta kan vara en anledning till att juniorspelare inte förstår hur viktigt 

denna typ av träning är. ”En ung tennisspelare tittar på hur proffsen tävlar och tränar tennis. 

Det de inte ser är allt grovjobb som ligger bakom framgången. Därför missar många unga 

spelare hur viktigt det är med träningen utanför tennisplan” (C).    

Tystar ner skadeproblematiken 
Tränarna poängterar att det stora problemet måste lyftas och tennistränare behöver prata om 

att behovet efter kunskap om förebyggande av skador är stort. Det krävs för att detta ska 

uppmärksammas och tas på allvar. ”Tennisskador är betydligt vanligare än vad folk är villiga 

att erkänna. Jag tror att kunskapen är väldigt dålig generellt sätt och att det speglar sig i att 

man inte är villig att prata och lyfta fram ett stort problem” (E). 

 

Underlättande faktor för skadeförebyggande träning 
Uppvärmning med hög kvalité  
Tränare ser en möjlighet att väva in den skadeförebyggande träningen i uppvärmningen. 

Uppvärmning är något som spelare vet måste genomföras och lyckas tränarna få in den 

förebyggande träningen i detta moment ökar sannolikheten att den blir av. ”Viktigt med 

kvalité på uppvärmningen. Utför övningar som samtidigt bygger upp och stärker dig. Lägg 20 

minuter på detta vid varje tillfälle, så blir det 100 timmar extra träning varje år. Den biten 

klarar de inte av på grund av okunskap” (C). 

Ofta räcker enkla övningar 
Tränare använder sig av enklare övningar med endast sin egen kroppsvikt som är både 

effektiv och en underlättande faktor för genomförande av den skadeförebyggande träningen.  

”Jag använder ”nian” som innehåller nio olika övningar. Tre för ryggen, tre för magen och 

tre för benen. Träningen går snabbt att genomföra och inga redskap behövs. Träningen kan 

genomföras överallt och går därför inte att smita ifrån” (C). 
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Så blir fysträningen roligare 
Tränare har upptäckt att det är viktigt att låta spelarna få se sina egna resultat, detta gör 

träningen roligare och mer motiverande. Det är även betydelsefullt att informera spelarna 

varför träningen är viktig så att de förstår anledningen till varför det läggs ner tid på 

skadeförebyggande träning. ”Det är viktigt att implementera det roliga och intressanta i 

fysträningen så det inte uppfattas som ett straff. Man ska variera träningen och involvera 

juniorerna så att de förstår vad de gör. Om de ska prestera på banan måste du visa att 

kroppen klarar av belastningen utanför. Man kan filma första gången de utför ett moment och 

sedan filma igen så de själva ser resultaten. Det är verkligen viktigt att de får känna att de 

blir bättre” (E). 

	  

Hur tennisskador kan förebyggas 
Långsiktiga resultat 
Tränarna menade på att skadeförebyggande träning ger resultat och att det minskar risken för 

skador. Genom att spelarna undviker skador kommer de att kunna tävla och träna mer tennis. 

”Förebyggande träning ger resultat och fungerar även prestationshöjande. Man kommer att 

kunna träna mer då man sällan eller aldrig skadar sig” (C). Dock tror tränarna att kunskapen 

om förebyggande träning kan utvecklas ännu mer och då minska förekomsten av skador. ”Jag 

tror att vi hade haft mer skador om det inte hade funnits skadeförebyggande träning. Jag tror 

också att vi hade kunnat göra ett bättre upplägg och då fått ännu mindre skador än nu” (D). 

Mer individanpassad träning 
Tränarna berättar att varje spelare behöver träna på olika saker och därför är individanpassad 

träning väldigt viktig. Vissa spelare är till exempel svaga i bålen medans andra har nedsatt 

rörlighet i axlarna. Alla spelarna har olika brister och behöver därför träna på olika sätt. 

”Fysträningen är skadeförebyggande och ska vara individanpassad. Jag har förhoppningar 

om att det ska implementeras en starkare koppling mellan ålder och individanpassad träning. 

Har jag en grupp så utför de alltså inte exakt samma träning. Spelarna måste förberedas 

utanför banan för att klara av belastningen på banan” (E). 

Rätt träning ger snabb återhämtning efter skada 
Om spelarna tränar förebyggande får de bättre förutsättningar att återhämta sig även efter en 

skada, alltså inte bara en minskad risk att utsättas för skada. Då spelaren skadar sig förlorar 

personen muskulatur på grund av inaktivitet. Har spelaren tränat ordentlig styrka och byggt 

upp kroppen innan skada kommer kroppen inte påverkas lika mycket av den förlorade 

muskelmassan och snabbare kunna återgå till tennisen. ”Om du har tränat mycket 
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skadeförebyggande innan en skada, återhämtar du dig snabbare. Du behöver inte börja om 

från början” (E). 

Träna hela kroppen 
Tränarna berättar att balans i muskulaturen är viktig. Om en muskel som gör motsatt rörelse 

till en annan muskel (antagonist) är starkare uppstår obalans och skaderisken ökar. ”Viktigt att 

inte träna endast en kroppsdel så att den blir för stark och de svagare delarna går sönder. 

Det gäller att du tränar hela kroppen för att inte skada dig. Tränar du för mycket mage så tar 

ryggen stryk, eftersom den i förhållandevis till magen är svag. Då flyttas endast problemet” 

(A). 

Rätt teknik 
Det är inte helt enkelt att styrketräna på rätt sätt. Det kan vara svårt att veta hur det ska kännas 

under en övning och vilka muskler det är som ska arbeta. Risken finns att fel muskulatur 

aktiveras på grund bristande teknik då spelaren tränar med för tung belastning som de 

egentligen inte klarar av. Därför menar tränarna att oerfarna spelare inte bör styrketräna med 

vikter ensamma till en början. ”Unga spelare bör inte styrketräna ensamma utan ha med 

någon med kunskap som ser till att träningen utförs korrekt” (A). Tränarna poängterar att det 

även är viktigt att successivt stegra träningen för att minska risken för skador. Detta för att 

förbereda kroppen för nästa steg och inte chocka kroppen.  ”Balanserad träning och god 

teknik är viktigt. Skynda långsamt och du minskar genom detta risken för skador” (B). 

Kroppskontroll 
Tränare berättar att rörlighetsträning och kroppskontroll är viktigt för att kunna utföra 

styrketräning på ett korrekt sätt. Det är viktigt att ha kontroll över kroppen för att kunna känna 

av var du har den och då märka när det blir fel. ”Utanför banan tränar spelarna mest 

kroppskontroll och rörlighet, för att ge kroppen förutsättningarna att utföra moment korrekt 

och minimera belastning. De tränar rörlighet för axlar, höfter och fotleder för att kunna 

utföra till exempel en knäböj korrekt. Bygger upp muskler kring ryggen för att öka 

bålstabiliteten och övningar för den mindre muskulaturen för axelstabiliteten” (E). 

Slumpen ska inte få styra 
Det ska inte behöva vara en slump om klubben får bra hjälp till spelarna med 

skadeförebyggande träning eller inte. Detta är något som alla tennisklubbar i Sverige borde 

vara duktiga på. Tränare kände sig tacksam över att just de fått så bra hjälp. ”Vi hade tur att 

just den fystränaren som vi valde att engagera var så bra på skadeförebyggande träning. Det 

var bara en slump” (D). 
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Utvärdering av skador 
Ett bra sätt att förebygga skador är att utvärdera dem för att undvika att samma spelare eller 

någon annan spelare drabbas av samma skada igen. Utifrån detta kan ett träningsprogram 

läggas upp för en specifik skada i förebyggande syfte. ”Om skada förekommer är det viktigt 

att den utvärderas för att ta reda på hur man undviker den nästa gång” (E). 

Tränaren har främsta ansvaret 
Tränarna tycker att ett stort ansvar ligger hos dem, både vad det gäller kunskaper och 

inplanering av återhämtning och förbyggande träning. ”Det är främst tränarens ansvar att ha 

kunskapen om och att våga planera in vila och återhämtning. Eftersom möjligheten för 

spelarna finns att tävla när man vill så är det viktigt att klubben och tränaren tar detta på 

allvar. Sätt ut individuell vila innan en intensiv träningsperiod. Då fokusen ligger på fysisk 

träning och återhämtning” (E). 

Lugna träningar utan hets 
Tränarna tror att lugna träningar utan hets kan vara viktigt för att undvika skador. Om 

spelaren pushas för hårt finns det risk att spelaren inte lyssnar på kroppens varningssignaler 

och därmed skadar sig. ”Lugna och metodiska träningar utan hets och skrik som: kämpa, slit 

och kör” (B). 

 
Återhämtning  
Vila 
Tränarna poängterade hur viktigt det är med vila. Kroppen måste få möjlighet att återhämta 

sig och tid att bygga upp sig. Detta minskar risken för överansträngningar. ”Måste ha en hel 

vilodag i veckan, annars kör du slut på kroppen” (A). 

Tävlingshetsen hindrar 
Tränarna tycker att både den ekonomiska aspekten och jakten efter rankingpoäng skapar 

problem. Spelarna känner att de måste tävla för att inte tappa rankingpoäng men också för att 

klättra på rankinglistan. Dessutom är jagandet efter pengar en bidragande faktor till att tävla.  

”Ställer man inte upp i stora tävlingar så tappar man både ekonomiskt och rankingpoäng. 

Många känner också att man måste tävla mycket för att visa upp sig. Man måste därför vara 

stark för att lägga in tävlingsfria perioder, annars är det lätt att bara tävla på” (D). 

Tävlingsutbudet är stort och att få in en förebyggande träningsperiod inför kommande 

tävlingar tycker tränarna är viktigt. Ansvaret ligger hos både tränare och spelare att få ihop 

planeringen. ”Tävlingsutbudet blir allt större, speciellt på elitnivå då det endast är två veckor 

i december där det inte föreligger några tävlingar. Då är det viktigt att man har en bra 

tränare eller inser själv att det är betydelsefullt att lägga in träningsperioder och avstå från 
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tävling. Ta en månad då du inte tävlar för att kroppen ska få återhämta sig. Dra ner på 

tennisen under den perioden och kör bara styrka för att få tillbaka ny energi. När du börjar 

tävla igen drar du ner på styrketräningen och åter upp med tennisen. Detta för att toppa upp 

både kroppsligt och tennismässigt när du börjar igen” (A). 

Svensk tennis behöver säsongsuppehåll  
För att minska antalet skador hos svenska tennisspelare behöver tennisen skapa ett längre 

uppehåll, ett så kallat säsongsuppehåll. Detta är något som föreligger hos de flesta andra 

idrotter som exempelvis hockey och fotboll där spelarna får möjlighet till vila och bygga upp 

kroppen. Tränarna upplever detta som ett problem att man i tennisen bara tävlar på. ”Eftersom 

det finns möjlighet att tävla året om blir det inte något naturligt uppehåll där man ger 

kroppen möjlighet till återhämtning och uppbyggnad inför en kommande säsong. Tennisen 

kör bara på rakt igenom” (E). 

 

Inspiration till förebyggande träning 
Tar hjälp av andra idrotter 
Analysen visade att den skadeförebyggande träningen som används inom tennis till största del 

inhämtats från andra idrotter. ”Jag har jobbat med handbollsförbundet. Man får söka 

information via andra förbund och ta in den informationen till tennisen. För specifikt i 

tennisen finns det ingenting” (C).  

 

Aktiv inom flera idrotter  
Fler idrotter ger färre skador 
Tränarna tror att juniorer kan undvika skador genom att hålla på med flera idrotter högre upp i 

åldrarna då kroppen stärks upp och tränas på olika sätt beroende på vilken idrott som utförs. 

På så sätt tränas hela kroppen och en stark grund byggs upp. ”Om man backar tillbaka ex 

antal år så ser man att de stora spelarna skadade sig mindre tack vare att de sysslade med 

flera idrotter. Tack vare det fick de en starkare kropp. Barn bör hålla på med minst två 

idrotter längre upp i åldrarna. Träna långsiktigt för inget barn är världsmästare vid 12 års 

ålder” (A). 

Ökad möjlighet med fler idrotter 
Tränarna tror också att det blir mentalt roligare om spelarna håller på med flera idrotter och 

undviker tidig specialisering. ”Det finns en övertro bland föräldrar att spelarna måste 

specialisera sig. Enligt mig måste vi styra mot att hålla på med flera idrotter som medför 

många positiva effekter. Man får med träning av hela kroppen. Men jag tror även på den 

mentala aspekten att det är roligare att hålla på med många idrotter. Man blir mer motiverad 
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på lång sikt som leder till att färre slutar. Utav de som har hållit på med flera idrotter har 

man till och med sett att många blev bra på den idrott som man inte hade som huvudidrott 

utan den mer sekundära idrotten ” (D). 

 
Eget ansvar  
Disciplin 
Tränarna tycker att högsta ansvaret ligger hos spelarna när det kommer till förebyggande av 

skador. Tränarna kan inte övervaka spelarna i allt de gör så disciplin är viktigt. ”Vi hjälper till 

och visar vägen, men i slutändan hänger det på spelaren själv att ta vara på kunskapen och 

använda den. Där brister det” (B). 

 

DISKUSSION 
Resultatsammanfattning  
Till vår kännedom är detta den första studien som undersökt tennistränares erfarenheter av 

skador och skadeförebyggande träning. Fjorton kategorier framkom i analysen och den visade 

att tennistränarna ansåg att skador var vanligt förekommande bland tennisspelare. Resultatet 

visade även att tennistränarna tyckte att deras egna kunskaper om skadeförebyggande träning 

var bristfälliga. Tränarutbildningen som Svenska Tennisförbundet har upplevdes inte ge 

tillräckliga kunskaper. Tydliga centrala riktlinjer för skadeförebyggande träning saknades och 

försvårande omständigheter bidrog till bortprioritering av den skadeförebyggande träningen. 

Tennistränarna framförde önskemål om förändringar som involverade tränarutbildningen och 

en mer omfattande utbildning för tennistränare gällande skador och skadeförebyggande 

träning efterfrågades. De önskade ökad kunskap och generella riktlinjer om 

skadeförebyggande träning specifikt till idrotten tennis, detta för att undvika förvirring och 

osäkerhet.  

 

Resultatdiskussion 
Tränarna upplevde att det har skett en ökning av tennisskador. Detta stämmer överens med 

den evidens som framtagits från en reviewtudie som beskrev att skaderapporteringen har ökat 

markant med tiden (4). På elitnivå ses skador mer som en regel än ett undantag och 

överträning har ett stort samband med den ökade skaderisken. Tränarna tycker den stora 

ökningen av skador är ett stort problem som måste tas på allvar. De vanligaste kroppsdelarna 

som skadas anser tränarna är axlar, knän, fotleder och rygg, även den informationen 
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överensstämde bra med den bakgrundsinformation som plockats fram från vetenskapliga 

studier (4) (9).  I analysen framkom att den skadeförebyggande träningen har börjat 

uppmärksammas, dock är det fortfarande alldeles för många spelare som drabbas av skador. 

Problemet måste lyftas och tennistränarna behöver därför börja prata om att behovet efter 

kunskap om skadeförebyggande träning är stort, detta krävs för att problemet ska tas på allvar. 

Analysen visade på att tränarna ser flera försvårande faktorer för att den skadeförebyggande 

träningen ska genomföras. En viktig roll i detta har Svenska Tennisförbundets 

tränarutbildning som inte anses ge tillräckliga kunskaper inom det berörda området. Tränarna 

anser att nivån på tränarutbildningen behövs höjas där tydliga riktlinjer presenteras för hur 

den skadeförebyggande träning ska utföras, detta för att minska tränarnas förvirring och 

osäkerhet. Enligt tränarna har den skadeförebyggande träningen som används idag inom 

tennis till största del inhämtats från andra idrotter. Det kan i framtiden vara underlättande att 

tränarna besitter dessa kunskaper för att i sin tur kunna informera spelare och föräldrar varför 

det är betydelsefullt med skadeförebyggande träning (5)(29)(30). Tränarna tycker att det stora 

ansvaret ligger hos dem, vad gäller att förmedla ut kunskap och information om den 

förebyggande träningen till spelarna. Analysen visade dock på att tränarna tycker att det 

största ansvaret i slutändan ligger hos spelarna själva att träningen blir av. Tränarna tycker att 

föräldrarna ofta är ett stort problem då de inte har förståelse för hur viktigt det är med 

skadeförebyggande träning och återhämtning. Tränarna upplever föräldrarna stressade och att 

de pushar deras barn för hårt. Detta ger mer tid för tennisspel men hindrar den 

skadeförebyggande träningen vilket också kan förmoda öka risken för skador. En annan 

försvårande faktor för skadeförebyggande träning menade tränarna är att tennisjuniorerna har 

proffs som förebilder och endast ser när de spelar tennis, de missar det hårda arbetet som de 

stora spelarna lägger ner utanför banan. Sannolikt är att förebilderna tas efter av 

tennisjuniorerna då de vill träna på samma sätt som proffsen. De stora spelarnas 

träningsupplägg borde därför marknadsföras.  

 

Analysen visade även på att tävlingshetsen skapar problem. Tränarna menade på att jakten 

efter rankingpoäng är en orsak till detta då spelare känner att de måste tävla för att inte tappa 

poäng men också för att klättra på rankinglistan. Tränarnas erfarenheter tyder även på att 

jagandet efter pengar också var en bidragande faktor till det konstanta tävlandet. I analysen 

framkom det att tävlingsutbudet är stort och det finns möjlighet att tävla året runt. Tränarna 

tror att spelarna är rädda för att ta en paus från tennisspel då tennis anses vara en färskvara. 

Om spelarna aldrig lägger in en återhämtningsperiod där de får möjlighet att bygga upp 
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kroppen bryts den bara ner (5) (31). Eftersom spelarna inte själva vågar lägga in en sådan 

period menar tränarna det vore nödvändigt att svensk tennis skapar ett längre uppehåll, ett så 

kallat säsongsuppehåll. Detta förmodas vara en förutsättning för att minska antalet skador hos 

tennisspelare.   

 

Tränarna tycker att skadeförebyggande träning ger resultat och att det minskar risken för 

skador. Tränarnas erfarenheter tyder även på att spelaren får bättre förutsättningar att 

återhämta sig efter en skada genom rätt träning. Vid skada förlorar spelaren muskulatur på 

grund av inaktivitet. Informanterna menade på att om spelaren har tränat skadeförebyggande 

kommer kroppen inte att påverkas lika mycket av den förlorade muskelmassan och snabbare 

kunna återgå till tennisen. Det framkom i analysen att den skadeförebyggande träningen bör 

vara individanpassad då spelarna har olika fysiska förutsättningar (32). Tränarna menade på 

att spelarna har olika brister och behöver därför träna på olika sätt. Det är viktigt att se till så 

att spelarna har balans i muskulaturen. Om till exempel en muskel som gör motsatt rörelse till 

en annan muskel är starkare uppstår obalans och skaderisken ökar (5). Tränarna upplever att 

spelarnas koordination och kroppskontroll har blivit sämre, vilket de också tror har ökat 

antalet traumatiska skador. Om spelarna tränar upp sin kroppsuppfattning genom 

förebyggande träning som till exempel balansträning kan eventuellt de traumatiska skadorna 

reduceras (33). Tennisen har utvecklats och spelet går snabbare nu jämfört med tidigare. Detta 

gör att spelarna måste förflytta sig snabbare på tennisplan och tränarna tror det kräver en mer 

frekvent användning av tekniken ”open stance”. Tekniken innebär att du placerar fötterna så 

att du står med magen mot nätet och slår ett öppet tennisslag. Genom den här typen av 

fotplacering minskar understödsytan, detta antas ställa högre krav på balansen och i sin tur på 

bålmuskulaturen då den måste kompensera (34)(35) . Tränarna tror att ryggproblematiken har 

ett samband med den här tekniken och för att undvika dessa ryggsmärtor behöver spelarna 

träna upp sin bålstabilitet (34)(35). I analysen framkom det att ett sätt att förebygga skador är 

att utvärdera dem för att undvika att spelarna drabbas av samma typ av skada igen. Tränarna 

tyckte att en noggrann undersökning borde genomförs för att identifiera vad som var orsaken 

till skadan.   

 

Tränarna ser en möjlighet att väva in den skadeförebyggande träningen i uppvärmningen, då 

uppvärmning är något som måste genomföras innan varje tennispass ökar detta sannolikheten 

att detta moment genomförs. De menar också på att det är viktigt att implementera det roliga 

och intressanta i den skadeförebyggande träningen och att det blir roligare om övningarna 
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varieras. Tränarna tror också att spelarnas motivation kan öka om de får se sina egna resultat 

genom till exempel videoinspelning. Filmningen utförs då första gången ett moment 

genomförs och upprepas några veckor senare så att spelarna själva kan se resultaten. För att 

det ska vara möjligt för tränarna att motivera spelare och lära ut dessa tekniker, krävs det att 

ingående pedagogik införs i tränarutbildningen, då spelarnas motivation kan alstras genom 

olika metoder (32).   

 

Metoddiskussion    
För den här studien lämpades sig en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer bäst 

då det eftersträvades att få en djupare förståelse för tennistränarens erfarenheter av skador och 

skadeförebyggande träning (27). Då ämnet ansågs vara outforskat användes en induktiv ansats 

vilket innebär att teorier skapas utefter respondenternas utsagor (36). Förhoppningarna var att 

resultatet av den valda metoden skulle kunna ligga till grund för framtida forskning och även 

öka medvetenheten inom ämnet för att kunna implementera skadeförebyggande träning inom 

tennis i framtiden. Den kritik som den valda designen har fått är att författarna kan styra 

samtalet mot det ämne som de tycker är intressant (36). Författarna använde sig av en 

intervjuguide, detta för att se till så att alla tränare fick samma typ frågor och för att 

säkerställa att informanterna gav svar på den ställda frågeställningen. Intervjuguiden 

baserades på öppna frågor vilket gjorde att informanterna fick möjlighet att ge stor variation i 

svaren, detta ses som en styrka. Det kan också ses som en svaghet då frågorna var inriktade på 

specifika områden, detta kan då tolkas som att tränarna förväntas ha kunskaperna, fast det 

egentliga syftet med frågan var att ta reda på om de har det eller inte (27). En annan svaghet 

med studien kan vara att fyra av intervjuerna gjordes via telefon och därmed försvårade 

kommunikationen då det inte gav möjlighet till någon tolkning av kroppsspråk. Författarna 

började med att analysera intervjuerna separat, de läste igenom materialet var och en för sig 

och för att öka trovärdigheten ytterligare utfördes även forskartriangulering. Diskussion och 

analys diskuterades med en erfaren forskare till dess att konsensus uppnåddes. En svaghet 

med den här studien är att den endast baseras på fem informanter, dock har ett strategiskt 

urval använts som ansågs viktigt för överförbarheten (27). De tränare som deltog i studien 

hade varierande tränarerfarenheter och några av dem hade genomgått svenska 

tennisförbundets tränarutbildning mer nyligen än andra. Det skiljde dessutom många år 

mellan den yngsta och den äldsta tränaren, allt detta gjorde att gruppen av tränarna blev mer 

heterogen trots att de var få till antalet vilket stärker studien. Då samtliga svenska 

tennistränare har genomgått samma utbildning kan resultatet dessutom sägas ha en  
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överförbarhet till andra tennistränare (36). En ytterligare styrka med studien är att en av 

författarna hade goda kunskaper om tennis sedan tidigare medan den andra författaren inte 

varit insatt i tennisvärlden. Detta gjorde att analysen blev neutral och inte lika subjektivt 

analyserad. 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning  
Tränarnas upplägg av skadeförebyggande träning varierade, dessutom framkom det i analysen 

att det inte utförs i lika stor utsträckning i alla klubbar. Tränarna visade sig ha olika definition 

på den skadeförebyggande träningen och vad den bör innefatta. Den ofullständiga kunskapen 

leder till förvirring och osäkerhet och tränarna förmodar att många tennisspelare inte får 

optimal träning för att undvika skador. I analysen framgick det att en stor anledning till detta 

är brist på centralt styrda riktlinjer specifikt för idrotten tennis, detta gör förmodligen det 

också svårt för Svenska Tennisförbundet att implementera skadeförebyggande träning i 

utbildningen. Tränarna ansåg också att tävlingsfria perioder behövs plockas fram där spelarna 

kan fokusera på förebyggande träning. Dessutom krävs vidare forskning för att kunna plocka 

fram tydliga riktlinjer. Detta för att underlätta utförandet av träningen, men också för att 

säkerställa så alla spelare runt om i Sverige får samma förutsättning att minska skaderisken. 

Det finns forskning på vilka som är de vanligaste tennisskadorna och det föreligger även 

evidens för vad som har varit orsaken till skada. Till exempel visar forskningen på att lateral 

epicondylalgia orsakas av en överansträngning av underarmens extensorer (15). Genom den 

här informationen skulle förebyggande övningar kunna komponeras till varje enskild skada. 

Det som behövs är en detaljerad sammanställning av tennisskador och träningsprogram för att 

åstadkomma centrala riktlinjer som samtliga tennistränare kan använda sig av och känna sig 

trygga med. Det krävs fortsatt forskning för att kunna få fram vilken typ av träning som är 

mest effektiv för att minimera risken, för varje enskild skada. Det hade även varit intressant 

att utforska tennisspelarnas attityd till skadeförebyggande träning, då spelarnas inställning har 

en viktig påverkan på implementeringen.  

 

Konklusion  
Tränarna upplevde att tennisskador har ökat med tiden. Tennistränare visade sig ha kännedom 

av skadeförebyggande träning, men kunskaperna inom området anses vara bristfälliga. 

Tränarna tycker att Svenska Tennisförbundets utbildning är otillräcklig och inkluderar för lite 

om skadeförebyggande träning. Försvårande omständigheter bidrog till bortprioritering av den 

skadeförebyggande träningen. Det är nu angeläget att tränarna får en förbättrad utbildning 
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med centrala riktlinjer för skadeförebyggande träning. Det är även viktigt att informationen 

når både tränare och föräldrar men framförallt spelarna, då det är de som ska utföra träningen.  
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BILAGA 1:  
 
Intervjuguide 
 
Frågor före intervjun 
Bakgrund: 
° Personlig information – ålder, erfarenhet, hur många år har du jobbat som tränare? 
 

Träningar: 
° Hur många träningspass, hur långa är passen och vilken ålder har spelarna du tränar?  
 
Utbildning: 
° Vilka träningsutbildningar har du gått? 
 
Frågor till intervjun 
° Vet du om det finns någon utbildning eller information att få för dig som tränare gällande 
skadeförebyggande träning? (Om ja, vad för utbildning?) 
 

Skador:  
° Hur vanligt upplever du att det är med skador inom tennisen? Hur vanligt förekommande är 
det med skador bland dina spelare? Upplever du att skadorna har ökat på senare tid?  
° Vilka skador upplever du är vanligast förekommande?  
° Tennisen är inte en säsongsidrott, hur ser du på det? 
 
 
Förebyggande träning:  
° Vad har du för erfarenhet när det kommer till skadeförebyggande träning? 
° Har skadeförebyggande träning förändrats under din tränarkarriär? Iså fall på vilket sätt? 
° Använder ni er av skadeförebyggande träning i er tennisklubb, iså fall vad? Och vad fick dig 
att börja?  
° Upplever du att den skadeförebyggande träningen ger resultat? 
° Vad ser du för försvårande faktorer för att implementera skadeförebyggande träning?  
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BILAGA 2:  
 
Du tillfrågas härmed att delta i  
 
En studie som undersöker tennistränarnas erfarenheter av skador och 
skadeförebyggande träning  
 
Hej! 
Vi heter Stina Hedberg och Nathalie Persson och är två fysioterapeutstudenter, som studerar 
vid Uppsala universitet. Vi är inne på vår sista termin och ska nu påbörja examensarbetet. Då 
en av oss har utövat tennis på tävlingsnivå vill vi nu fördjupa oss inom detta område.      
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva tennistränarnas erfarenheter av skador och 
skadeförebyggande träning för att kunna underlätta framtida implementering av 
skadeförebyggande träning inom tennis. Detta kommer sedan att presenteras i en skriftlig 
rapport. 
 
Studien kommer att baseras på intervjuer som genomförs på överenskommen plats som passar 
just dig. Intervjuerna beräknas pågå cirka 30–45 minuter och kommer att spelas in. 
 
Om du väljer att delta kommer både du som tränare och din klubb, samt den information du 
tillför studien att vara konfidentiell. Detta innebär att endast vi har tillgång till 
studiematerialet som också förvaras på en lösenordskyddad dator. Ditt namn kommer inte 
heller att framgå i studien och citaten kommer inte kunna härledas till dig. Du kommer sedan 
erbjudas möjligheten att ta del av studien och dess resultat. Din medverkan är frivillig och du 
har rätt att avbryta när som helst under inspelningen utan angiven orsak.  
 
Vi hoppas att du tycker studien låter intressant och vill vara med och delta.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.  
 
 
 
VÄNLIGA HÄLSNINGAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare      Författare     Handledare  
Stina Hedberg     Nathalie Persson    Lena Zetterberg  
hedberg.stina@outlook.com  perssonathalie@gmail.com Leg. Fysioterapeut, PhD. 
073–8171012    070–8624206   Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 
           018- 47147 64 
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BILAGA 3:  
 
Samtycke till medverkan 
Här nedan ger du ditt samtycke att delta i vår studie om tennistränarnas erfarenheter 
av skador och skadeförebyggande träning. Läs igenom detta noggrant innan du ger ditt 
medgivande genom att skriva under med din namnteckning.  
 

Medgivande  
 
Jag har fått information om studiens syfte och hur materialet samlas in, samt den tid det 
kommer att ta.  
 
Jag har fått information om varför jag har blivit tillfrågad och vad syftet med mitt deltagande 
är, samt att mitt deltagande i denna studie är frivillig.  
 
Jag vet att jag kan avbryta studien när jag vill utan angiven orsak. 
 
Jag ger författarna och Uppsala universitet mitt medgivande att lagra och bearbeta den data 
som samlats in under intervjun.  
 
Jag har blivit informerad om att den information jag tillför studien samt namn och klubb är 
konfidentiellt.  
 
Jag har fått information om vart jag ska vända mig med eventuella frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort…………… Den …/… 2017 
 

 

……………………….  ………………………... 
Namnförteckning/ Namnförtydligande 
 
 
 
Författare      Författare     Handledare  
Stina Hedberg     Nathalie Persson    Lena Zetterberg  
hedberg.stina@outlook.com  perssonathalie@gmail.com Leg. Fysioterapeut, PhD. 
073–8171012    070–8624206   Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 
           018- 47147 64  
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BILAGA 4:   
	  
Informationsblad till verksamhetschef 
 
Hej! 
Vi heter Stina Hedberg och Nathalie Persson och är två fysioterapeutstudenter, som studerar 
vid Uppsala universitet. Vi ska genomföra vårt examensarbete och har valt att utforska 
tennistränares erfarenheter av skadeförebyggande träning.   
 
Vetenskapliga studier pekar på att skador inom tennis har ökat markant med tiden. Därför är 
det angeläget att få kännedom om tränarnas egna erfarenheter av skadeförebyggande träning, 
för att kunna underlätta framtida implementering av skadeförebyggande träning inom tennis. 
 
Skadeförebyggande träning inom idrotten tennis är inte ett så utforskat område. Därför är vår 
ambition med detta arbete att få en inblick i tennistränarens erfarenheter av skador och 
skadeförebyggande träning. Den information som vi får in av deltagarna i studien kommer att 
presenteras i vårt examensarbete. Vi önskar ditt medgivande att få kontakta potentiella 
deltagare till denna studie. På detta vis gör du det möjligt för oss att få en djupare kunskap om 
skadeförebyggande träning.  
 

De deltagare som kommer att tillfrågas ska ha gått någon av tränarutbildningarna som 
Svenska Tennisförbundet erbjuder, samt arbetat som tennistränare minst ett par år med 
tävlingsspelare. Vi kommer att använda oss av intervjuer för att samla in information från 
deltagarna och varje intervju kommer att pågå 30–45 minuter. Om du ger ditt medgivande 
kommer tid att bokas genom telefonkontakt mellan deltagare och författare. Både tränare 
klubb, samt den information som tillförs till studien kommer att vara konfidentiell.   
 
Vänligen återkom med ditt medgivande via mejl eller telefon. Vi hade varit otroligt 
tacksamma om du kan hjälpa till med namn och mejladress till potentiella deltagare i studien.  
 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare      Författare     Handledare  
Stina Hedberg     Nathalie Persson    Lena Zetterberg  
hedberg.stina@outlook.com  perssonathalie@gmail.com Leg. Fysioterapeut, PhD. 
073–8171012    070–8624206   Lena.Zetterberg@neuro.uu.se 
           018- 47147 64  


