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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka hur föräldrars beteenden påverkar sina aktivt 

tennisspelande barn i samtliga tennissammanhang ur tennistränarens perspektiv i 

Sverige. Tidigare studier, som är gjorda i andra länder, visar att de flesta tennistränares 

upplevelser med föräldrar inom tennis är positiva. De problematiska beteenden hos 

föräldrar som tennistränare upplevt är oftast under tävlingssammanhang då deras barn 

spelar match. Det finns en kunskapslucka i Sverige kring detta ämne då inga studier är 

gjorda kring tennisföräldrars beteenden och dess påverkan på sina barn. Fem 

semistrukturerade intervjuer utfördes på fem svenska tennistränare från olika delar av 

landet. Resultatet påvisade att tränarna upplever att föräldrarnas beteenden i de flesta 

tennissituationer påverkar sina barn positivt, men under tävlingar påverkas många 

tennisspelande barn negativt av sina föräldrar. Slutsatsen kan dras att resultaten 

överensstämmer med tidigare gjorda studier och att föräldrars beteenden i Sverige, 

speciellt under matchsituationer, behöver bli mer studerat och förbättrat. 

 

Nyckelord: tennis, föräldrar, press & tennisjuniorer 

 

 

Abstract  
This study aims to investigate how parents' behavior affect their children in all tennis 

situations from the tennis coach's perspective in Sweden. Previous studies, done in other 

countries, have shown that most tennis coaches believe that parents' behavior towards 

their children have, generally, a positive effect. However, coaches have also reported a 

considered problematic behavior of parents affecting their children negatively during 

tennis competitions. No previous studies have been done in Sweden about this subject. 

Five semi-structured interviews were conducted with five Swedish tennis coaches from 

different parts of the country. The results showed that Swedish tennis coaches 

understand that parental behavior in Sweden, mostly affect their children positively 

during most tennis situations, but that during competitions many juniors were 

negatively affected by their parents. As a conclusion, the results are in line with 

previous studies and parental behavior in Sweden, especially during a competition 

situation, could be more studied and improved. 
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Inledning 
Tennis har varit en stor del av mitt liv sedan sju års ålder och är än idag mycket 

betydelsefullt för mig. De som alltid står på sidan och som lägger ner minst lika mycket 

tid på barnets idrottande som de själva är deras föräldrar. Föräldrarna är de som 

ansvarar för att det aktiva barnet ska komma till och från träningar. Dessutom är det 

föräldrarna som förser tennisjunioren med allt material så som kläder, skor och racketar. 

Då tennis är en individuell idrott är det även föräldrarna som ser till att barnet blir 

anmäld till tävlingar, betalar tävlingsavgifter och skjutsar fram och tillbaka till 

tävlingen. Under hela tävlingens gång är det föräldrarna som står på sidan och ser sitt 

barn tävla. Förberedelserna innan match så som mat och utrustning ordnar föräldrarna 

med. Det är alltså ett stort ansvar och ett extremt engagemang, nästintill en livsstil, att 

vara en förälder till ett tennisspelande barn och få ihop alla pusselbitar. Förutom allt det 

praktiska sköter även föräldrarna ofta även allt det känslomässiga runt tennisen. Alla 

känslor kring matchsituationer där tennisjunioren antingen spelar bra eller dåligt 

hanteras av föräldrarna. En förälder är alltså ett tennisspelande barns närmsta person 

och den som är mest involverad i barnets karriär. Med denna extrema involvering, både 

praktiskt och känslomässigt, kan det bli förvirrande för föräldrarna vilken roll de spelar 

i tennisjuniorens liv under tennissammanhang. Förhoppningsvis hittar föräldrarna en 

god balans, men det finns också en risk att engagemanget blir så stort att det kan 

medföra negativa konsekvenser för barnet. 

   

Bakgrund 
Juniortennis, vilket inkluderar alla tennisspelande barn under 18 år, har under de senaste 

åren blivit mer och mer uppmärksammat för de problematiska beteenden som föräldrar 

visar upp under tennissammanhang (Harwood & Knight, 2009). Föräldrar inom 

tennisen som skämmer ut sina barn eller även gör dem eller deras motståndare illa 

rapporteras allt för ofta (DeFrancesco & Johnson, 1997). Det finns dock inga 

vetenskapliga studier gjorda i Sverige på föräldrar till tennisspelande barn för att 

undersöka om det finns problematiska beteenden hos svenska föräldrar. Det finns 

däremot svensk litteratur som diskuterar idrottsföräldrar över lag, alltså oberoende av en 

specifik idrott, där Hedman (2013), Thompson (2010) och Wikman & Werner (2005) 

visar att det finns problematiska beteenden hos idrottsföräldrar inom alla idrotter. Det 

finns även ett fåtal undersökningar gjorda i Sverige på idrottsföräldrar där tennis nämns 
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som en av de mest problematiska idrotterna (Stockholms Tennisförbund, 2010). Det 

mest kända skräckexemplet inom tennis som handlar om problematiska beteenden hos 

föräldrar var när en pappa drogade sitt barns motståndare för att garantera att hans son 

vann. Under ett par år blandade han i orosdämpande mediciner som orsakade trötthet 

och yrhet i hans sons motståndares vatten, vilket tillslut ledde till ett dödsfall. I mars 

2006 åkte pappan in i fängelset för dråp. (Lichfield, 2006) 

 Trots att föräldrar spelar en avgörande roll i barnens utveckling, främst via 

stöd, så har allt för ofta deras inverkan en negativ påverkan genom framförallt ökad 

stress hos barnen (Gould et al, 2008). Utan föräldrarnas engagemang och inställning är 

det omöjligt för barn att ens spela tennis då det är föräldrarna som från början 

introducerar dem till idrott och sedan står för allt runtomkring involveringen i en idrott. 

Enligt Fredrickson och Eccles (2004), som skapat en modell över föräldrarnas påverkan 

på sina barns prestation och motivation, så finns det tre stycken olika roller som 

föräldrarna spelar i sina barns idrottande. Den första rollen är som försörjare, 

”provider”, till sitt barns idrott. Detta handlar bland annat om att göra det möjligt för 

barnet att delta i idrott genom att skjutsa till träningar och tävlingar och betala 

anmälningsavgifter, terminsavgifter och allt material. Den andra rollen är som tolk, 

”interpreter”, till sitt barns idrott vilket sker genom att hjälpa sitt barn förstå den idrott 

som utövas genom att agera och reagera på rätt vis. Den sista rollen som ingår i denna 

modell är rollen som förebild, ”role model”. Föräldrarna visar genom sina egna 

värderingar, kroppsspråk och kontroll av känslor hur barnen ska bete sig samt 

förespråka etiska delar av idrotten. Det är alltså föräldrarnas beteenden och värderingar 

som påverkar vilka normer, värderingar, mål, prestation och motivation som barnen 

själva anammar (Eccles, 1993).  

En undersökning gjord av Patriksson et al (2010) på idrottande barn om 

föräldrapress fann att tennis och simning är de idrotter där barn upplever störst press 

från föräldrarna, utifrån barnens perspektiv. Denna undersökning visade även att 45 000 

barn i Sverige kände negativ press ifrån sina föräldrar, vilket är hela 19 % av alla 

idrottande barn. Utländska forskare har uppmärksammat problemet och utfört olika 

studier specifikt på föräldrar till tennisspelande barn, framförallt i USA.  Det finns ett 

flertal studier gjorda utomlands som har undersökt hur föräldrarnas beteenden påverkar 

sina barn. Gould et al. (2008) utförde en intervjustudie på sex olika grupper med 

tennistränare, totalt 24 tränare, för att studera och identifiera positiva och negativa 

beteenden och attityder hos föräldrar som påverkade juniortennisspelare. De fann att de 
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flesta tennistränare upplever att den generella erfarenheten de har med tennisföräldrar är 

positiv. Det var endast två tränare som menade att den mesta erfarenheten de har med 

föräldrar inom tennis är negativ. Slutsatsen med studien var att majoriteten av alla 

föräldrar är stöttande och hjälpsamma medan endast en minoritet av tennisföräldrar 

skapar negativa problem för sina barn med deras beteenden. Studien identifierade även 

att positiva beteenden hos föräldrar var när de inte jämförde sitt barn med något annat 

barn. De tycker att det viktigaste är att deras barn utvecklas som person och inte enbart 

som tennisspelare. Studien fann även beteenden hos föräldrar som påverkade de aktiva 

tennisbarnen negativt vilket var när föräldrarna frekvent fokuserade på att deras barn 

ska vinna och prestera bra. De intervjuade tränarna menar att för många föräldrar 

behandlar sina barn olika beroende på om de vinner eller förlorar en match. Ett unikt 

fynd i studien med föräldrar som påverkar sina tennisspelande barn negativt är att de, på 

grund av att de enbart fokuserar på vinst, inte låter sina barn spela med vilka som helst 

utan enbart spelare som är bättre eller lika bra som de själva. Slutligen framkom även i 

denna studie att tennistränare ofta upplever att föräldrar blundar för fusk och dåligt 

beteende hos deras egna barn så länge de vinner. (Gould et al, 2008) 

 DeFrancesco och Johnson (1997) utförde en enkätstudie på 101 

ungdomstennisspelare och på 45 stycken av deras föräldrar. De upptäckte i denna studie 

att 29 % av de unga tennisspelarna skämdes över sina föräldrar under eller efter deras 

matcher. De olika beteenden som föräldrarna anammade var att gå ifrån matchen, skrika 

på tennisjunioren eller det mest extrema handlandet att slå barnet efter matchen. 

Föräldrarna själva rapporterade att de någon gång, hela 20 %, betett sig illa under 

barnets tennismatch och 33 % menade att det viktigaste av allt var att det egna barnet 

skulle vinna. En annan studie med kvalitativ inriktning som visade på betydelsen för 

föräldrar att deras tennisspelande barn vinner, gjord av Gould et al (1997), så framkom 

hur en pappa förväntade sig att hans dotter alltid skulle vinna. Han pressade henne hårt 

och var även hennes tränare. Dottern upplevde att hon aldrig dög och att hon aldrig var 

tillräckligt bra i sin pappas ögon. Pappan separerade inte rollerna som förälder och 

tränare utan de pratade om tennis hela tiden. Dottern upplevde att hennes pappa tog 

ifrån henne det roliga inom tennis och valde att sluta spela för alltid. Cote, Baker och 

Abernethy (2003) menar att trots att föräldrar och tränare kan jobba tillsammans för att 

utveckla unga idrottare så är det viktigt för dem att förstå att i takt med att 

idrottskarriären ändras för barnet, så ändras även deras roller för vad de ska fylla för 

funktion i barnets liv.  
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 Filipcic och Filipcic (2006) genomförde en enkätstudie om föräldrar till 

tennisspelande barn där de lät 96 pojkar och 96 flickor mellan 12-16 år som spelade 

tennis svara på frågor som psykologisk press från föräldrarna och deras beteenden. 

Poängen i enkäten räknades sedan samman där mellan 21 – 42 poäng var föräldrar som 

betedde sig bra, 43 – 63 poäng var något problematiska föräldrar och de som räknade 

ihop till mellan 64 – 105 poäng var problematiska föräldrar. Resultatet i denna studie 

visade ingen skillnad i kön när det gällde press ifrån sina mödrar, dock kände både 

flickorna och pojkarna störst press ifrån sina pappor. När de analyserade varje spelares 

enskilda svar framkom att detta berodde på pappornas olämpliga beteenden. Både 

pojkarna och flickorna kände sig extra spända och kunde inte prestera på sin vanliga 

nivå när deras pappor var med och tittade på barnens tennismatcher. De upplevde att 

papporna enbart fokuserade på deras resultat och att de använde hård kritik emot dem 

vid förlust. I en annan studie visade det sig dock att det var pojkar som kände mest press 

ifrån sin pappa medan flickor som utövade tennis kände lika mycket press ifrån både sin 

mamma och pappa (Leff & Hoyle, 1995).  

 Det har även framkommit i olika studier att stödet ifrån föräldrar hängde 

samman med barnets självförtroende, självkänsla och helhetsupplevelsen av att spela 

tennis. Dessutom hör även föräldrarnas involvering, stöd och press samman med barnets 

prestationsförmåga och dess glädje av tennis. (Hoyle & Leff, 1997., Wolfenden & Holt, 

2005) 

 Wolfenden & Holt (2005) utförde en studie på tre elitspelande 

tennisjuniorer i England, fyra föräldrar (tre mammor och en pappa) och två tränare där 

de undersökte press ifrån föräldrar och deras överdrivna involvering i deras barns 

tennisspelande. Två av de fyra föräldrarna menade att det var viktigt att driva på sina 

barn för att få dem att alltid ge sitt bästa. Dessutom förklarade dessa två föräldrar att de 

blir extremt frustrerade när deras barn spelar match, speciellt om de gör lätta missar, där 

en av de två föräldrarna berättar att han upplever det som effektivt att skrika på sitt barn. 

Två av de tre intervjuade tennisjuniorerna menade att de spelar mycket sämre än deras 

normala prestationsnivå då deras föräldrar står på sidan av banan vid en match. De 

förtydligar att det beror på att detta gör så de känner att de presterar sämre och blir mer 

nervösa. En av de två tränarna menar att det är lätt att urskilja de föräldrar som är över-

involverade i deras barns tenniskarriär genom att de sätter för mycket press på dem. Han 

menar att det är allt för många föräldrar inom tennisen som inte förstår sig på tennis 

men ändå skäller på sitt barn efter en match om barnet inte gjort på ett specifikt sätt eller 
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inte presterat på sin högsta nivå. Tränaren menar att det är hans jobb att tillföra tekniska 

och taktiska råd till tennisspelaren och föräldrarna ska enbart stötta sina barn. En av de 

tre föräldrarna i studien menade dock att de alltid haft ett bra förhållningssätt till sin 

sons tennisspelande. Anledningen till detta är för att de har lämnat över ansvaret till 

tränaren och enbart stöttat sin son, framförallt ekonomiskt.  

 I de flesta studier som gjorts kring föräldrar till tennisspelande barn och 

hur de påverkar sina aktiva juniorer så nämns ekonomi minst en gång per studie. 

Föräldrarna menar att de själva blir extremt stressade av de höga kostnaderna som de 

spenderar på sitt barns idrottande. I en studie gjord av Baxter-Jones och Maffuli (2003) 

framkom att ungefär 12 % av en familjs hela budget gick åt för att ett av deras barn 

skulle kunna spela tennis. Harwood och Knight (2009) utförde en studie på 123 

föräldrar för att förstå den stress som påverkade dem då deras barn var en aktiv 

tennisspelare. Ett av de fynd som gjordes var just ekonomi. I studien framkom att hela 

79 % av alla föräldrar i studien ansåg att ekonomi var en stor stressfaktor, vilket gjorde 

att de satte hög press på sitt barn att vinna. Gould et al (2008) anser även att tennis är en 

utmärkt idrott att studera föräldrars beteenden på eftersom föräldrarna är högst 

involverade på grund av de höga kostnaderna inom tennis.  

 Det finns ett tydligt problem kring föräldrar till tennisjuniorer och deras 

involvering i sitt barns idrottande. Det saknas svenska vetenskapliga studier där 

föräldrars påverkan på sina tennisspelande juniorer undersökts. Därför finns det god 

grund för att detta ämne borde studeras närmare för att få utökade kunskaper kring detta 

fenomen. Denna studie kommer därför att undersöka hur svenska tennistränare upplever 

att tennisjuniorer påverkas av sina föräldrar under olika tennissituationer.  

 

Idrottsrörelsens riktlinjer 
”Idrotten vill” ligger till grund för svensk idrotts värdegrund och antogs vid 

Riksidrottsmötet i Umeå 1995. Programmet har sedan dess uppkomst används som stöd 

och grund i majoriteten av all utvecklings- och utbildningsverksamhet inom 

riksidrottsförbundet och all idrottsverksamhet i Sverige. I ”Idrotten vill” så beskrivs vad 

idrott är, vad det består av, vad idrotten ger och dessutom beskrivs olika delar inom 

idrotten, den samlade idrottsrörelsen och hur idrotten organiseras. Alla människors lika 

värde är viktigt inom ”Idrotten vill” och den följer därför FN:s uttalande om mänskliga 

rättigheter. Dessutom följer idéprogrammet FN:s överenskommelse om barns 

rättigheter, även kallad Barnkonventionen, och dessutom lika rättigheter för människor 
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med funktionsnedsättning. Idrottens värdegrunder är glädje och gemenskap, demokrati 

och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel, vilka alla dessa aspekter beskrivs i 

”Idrotten vill”. Idéprogrammet belyser även till att idrott inte enbart syftar till att 

människor ska utveckla sin fysiska förmåga. Idrotten ska hjälpa människor att utvecklas 

på alla nivåer så som även psykiskt, kulturellt och socialt. I idéprogrammet beskrivs 

även idrott för olika åldrar så som barn, ungdomar och vuxna. Riksidrottsförbundet vill 

med detta förklara att idrott ser olika ut beroende på ålder. Inom idrott tillhör man 

kategorin barn till och med tolv års ålder. Enligt Riksidrottsförbundets riktlinjer är det 

viktigast att barnen får leka och ha roligt. Samtidigt lägger de tyngd vid att de på köper 

utvecklar fysiska grundfärdigheter så som koordination, balans och styrka. 

Riksidrottsförbundet har kategoriserat barn i olika grupper. Barn som är under tolv år 

ska endast mätas mot sig själva och inte varandra för att avdramatisera och minska 

risken för avhopp.  Ungdomsidrott räknas mellan 13-20 år. Inom de första åren ska det 

vara fortsatt fokus på allsidig träning och på att ungdomarna har roligt för att sedan 

övergå till en mer prestationsinriktad tävlingsidrott. Riksidrottsförbundet belyser att 

tonåren är en ansträngande period vad gäller alla aspekter för en ungdom så bör hänsyn 

tas till detta både från föräldrar och ledare. Vikt läggs också på att etikfrågor bör 

diskuteras under ungdomsåren så att barnen lär igenom idrotten. Målet är att föreningar 

ska ha möjlighet att satsa på barnen om de själva vill det samtidigt som det ska finnas 

plats för de som enbart vill idrotta på amatörnivå (Idrotten vill, 2009).  

 Svensk barn- och ungdomsidrott är viktigt för Riksidrottsförbundet och 1 

juli år 2007 grundades ”Idrottslyftet”, som innebär att ekonomiska medel kan sökas av 

idrottsföreningar för särskilt prioriterade områden. Dess syfte och mål har sin grund i 

”Idrotten vill”.  Det speciella med ”Idrottslyftet” är att det enbart fokuserar på barn- och 

ungdomsidrott. För att uppnå de syften och mål som ”Idrottslyftet” har skapat kommer 

idrottsförbundet att prioritera fyra olika områden. Dessa är att försöka få fler barn och 

ungdomar att idrotta inom föreningsverksamhet, sprida kunskap om ”Idrotten vill” så att 

alla verksamheten följer dess riktlinjer, ta vara på och på så vis behålla de ungdomar 

som idag är aktiva i föreningsverksamhet och öka tillgängligheten på idrottshallar och 

idrottsmiljöer så att det ska vara enkelt för bra och ungdomar att delta. 

(Riksidrottsförbundet, 2014) 
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Syfte 
Målet med denna studie är att undersöka hur föräldrars beteende påverkar sina aktiva 

tennisspelande barn genom svenska tennistränarens perspektiv. 

 

Frågeställning 
Hur upplever tennistränare till tennisspelande barn att barnens föräldrars beteenden 

påverkar dem? 

I vilka situationer upplever tennistränare att föräldrarna påverkar barnen positivt? 

I vilka situationer upplever tennistränare att föräldrar påverkar barnen negativt? 

Vilka beteenden hos föräldrar upplever tennistränare att de tennisspelande barnen 

påverkas positivt/negativt av? 

 

Metod 
Denna studies metod var en kvalitativ intervjustudie. Valet av en kvalitativ metod var 

för att denna studie handlar om människors syn på verkligheten och hur de upplever 

den. I en kvalitativ studie fokuseras det på att få fram djupare och personligare svar än i 

en kvantitativ studie (Ahrne, 2011). I denna studie antogs att alla uppfattar verkligheten 

olika eftersom alla är unika individer, vilket ligger som fokus i kvalitativa studier. Det 

fanns alltså ingen absolut sanning då olika åsikter redovisas. När forskare vet lite om 

den valda problemformuleringen så är det också fördel att använda sig av en kvalitativ 

metod (Malterund, 2009). Endast ett fåtal personer används i en kvantitativ metod för 

att istället få mer djupgående svar (Mc Cracken, 1988). 

 

Deltagare 
I denna studie kommer svenska heltidsanställda huvudtränare att intervjuas då de har en 

nära kontakt med både de aktiva barnen och deras föräldrar. Dessutom har huvudtränare 

erfarenheter ifrån både träningar och tävlingar och har jobbat med många olika 

tenniselever under sina jobbkarriärer. Huvudtränarna har även ett nära samarbete med 

föräldrarna som ofta hjälper till i föreningens styrelse och är barnets viktigaste person 

då utövandet av tennis inte är möjligt utan en engagerad förälder. Ett informationsmejl 

skickades ut till 10 stycken tennisklubbar från runt om i Sverige där jag förklarade 

syftet med min studie, innebörden av intervjun, att det är frivilligt för dem att medverka, 

att de kan avbryta när de vill och att jag försäkrar dem att de kommer att få vara 
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anonyma. Fem manliga huvudtränare från olika tennisklubbar runt om i Sverige deltog i 

studien. Anledningen till att det enbart blev manliga tränare var för att det endast var 

manliga huvudtränare som svarade på informationsbrevet. Av de fem tennisklubbar som 

deltagarna arbetar för är två lokaliserade i Norrland, två i Svealand och en i Götaland. 

Alla deltagare är svenska medborgare och födda i Sverige. Medelåldern på tränarna är 

34,2 år och medianåldern är 38 år. De olika åldrarna varierar ifrån 25 till 48 år. Tränarna 

har i genomsnitt 12,2 års arbetserfarenhet som huvudtränare med variation från 5 till 18 

år. Ingen av tennistränarna tränade enbart pojkar eller flickor utan alla jobbade med 

båda könen. Tennisungdomarna som tränas regelbundet av dessa tränare varierar mellan 

8-17 år. De 10 klubbar som fick inbjudan att delta valdes ut slumpmässigt. Av de 10 

tennisklubbar som kontaktades så svarade 8 stycken att de hade en manlig huvudtränare 

som var intresserad av att medverka i studien. Av detta 8 stycken så valdes 5 stycken ut 

slumpmässigt för att få medverka i en intervju. Anledningen till att enbart 5 stycken 

huvudtränare fick medverka i studien beror på den givna tidsperioden som studien ska 

utföras på. 

 
Intervjuer 
Alla intervjuer var semistrukturerade och hölls enskilt med varje deltagare. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att intervjufrågorna inte är detaljerade utan det finns 

öppning för fria tankar och åsikter. Dessutom så användes enbart öppna frågor som får 

deltagarna att förklara hur de själva känner och tycker. (Rautalinko, 2007) Plats för 

intervjuerna var i klubbrummet på Gefle tennisklubb. Alla intervjuer skedde under en 

helg då tränarna medverkade med sin klubb i en tävling i Gävle. Frågorna var 

förberedda i förväg och frågades i turordning. Alla intervjuer spelades in samtidigt som 

samtalet pågicks, vilket förklarades innan intervjun började och alla tränare accepterade 

detta. Anledningen till detta var för att senare kunna gå tillbaka till materialet utan att 

riskera bortfall. Efter varje avslutad intervju så frågades om deltagaren hade någonting 

annat att tillägga som inte varit med i intervjufrågorna. Vid avslutet erbjöds även 

möjlighet att läsa igenom det transkriberade intervjuerna innan de användes i studien. 

Ingen av de fem tränarna valde att göra detta. Dessutom gavs möjligheten att få ta del av 

den avslutade studien, vilket alla fem tränare ville göra.  
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Dataanalys  
All insamlad data från inspelningarna transkriberades var intervju för sig. Vidare 

analyserades varje transkribering för att finna meningsfull information som sedan skulle 

användas i uppsatsen. Analysen började med att identifiera nyckelord för att få fram det 

viktigaste i varje intervju (Trost, 2005). Dessa skrevs upp på ett separat dokument för 

att sedan sammanställa likheter i nyckelord mellan intervjuerna. Då de mest använda 

nyckelorden identifierats gjordes en sammanfattning av varje intervju för att få en 

klarare bild av vad som är viktigt och användbar information för denna uppsats (Ahrne 

& Svensson, 2011). Vidare söktes efter teman där citat föll samman med de 

identifierade nyckelorden. När intervjutexten var nedbruten i teman valdes vilka citat 

som skulle användas till studien efter att ha studerat dem noggrant. Avslutningsvis 

sammanställdes de olika teman för att söka efter mönster i intervjuerna (Trost, 2005). 

Alla åsikter som presenterades i resultatet är utifrån tränarnas perspektiv och deras 

personliga åsikter om hur de tror att föräldrarnas beteenden påverkar sina aktivt 

tennisspelande barn.  

 

Resultat 
Huvudtränare 1  
Huvudtränare 1 har arbetat som heltidsanställd tennistränare i 18 år. Genom hans karriär 

där han har arbetat för olika svenska tennisklubbar har han haft möjlighet att möta och 

arbeta med många olika tennisjuniorer och deras föräldrar. Det han har upplevt under 

hans relativt långa karriär som huvudtränare är att de flesta föräldrar stöttar sina aktiva 

barn på en lagom nivå vilket leder till en positiv stämning för barnen. Trots att de flesta 

föräldrar sköter sig bra och förstår vilken roll de ska spela som föräldrar till ett 

idrottande barn uttrycker han även att det tyvärr finns föräldrar som istället för att stötta 

sina barn bromsar deras idrottande. 

 

Tyvärr finns det några föräldrar som inte låter barnen få göra sin idrott fullt ut. De 

bromsar dem genom att enbart fokusera på att de ska bli bäst. Dessa föräldrar talar om 

för barnen hur de ska vara och vad de ska tycka. Dessutom ligger de på oss tränare 

mest av alla genom att på olika sett ta sig friheter. 
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Huvudtränare 1 menar att föräldrarna påverkar sina barn när det kommer till idrott. 

Beroende på vilken idrottande bakgrund föräldrarna själva har avgör oftast om de låter 

barnen utöva sin idrott på sitt eget vis eller om de sätter stort fokus på att barnen ska 

tävla. I relationen utövande barn och deras föräldrar så lägger huvudtränare 1 stort fokus 

på att det är hans ansvar som huvudtränare i hand med klubbens regi att se till att 

föräldrarna till de aktiva barnen beter sig enligt klubbens regler. Här lägger han stort 

fokus vid tränarens erfarenheter, utbildning och sociala kompetens.   

 

Har klubben gjort sin läxa och utbildat föräldrarna kommer de att följa goda vanor 

under träningar och matcher. Använder en förälder negativt kroppsspråk och beter sig 

illa under sitt barns match, vilket har hänt, får vi tränare helt enkelt lyfta ut dem från 

anläggningen. 

 

Vidare lägger huvudtränare 1 tyngd på sin egen förmåga att påverka föräldrarnas 

beteenden: 

 

Min förmåga att påverka dem är nu på senare år mycket god. Jag vet vad som är rätt 

och fel och jag kan dessutom stå för mina kunskaper. Jag ger mig inte oavsett om 

föräldern är ordförande eller klubbens största sponsor.  

 

Huvudtränare 1 välkomnar alla aktiva barns föräldrar till deras träningar. Dock menar 

han att det är över 70 % av alla föräldrar som inte är med under träningarna. Antingen 

kommer barnen själva till träningarna eller blir avsläppta och sedan hämtade av sina 

föräldrar. De föräldrar som är med på träningarna får mer än gärna vara där, dock 

förtydligar huvudtränare 1 att detta gäller om föräldrar håller sig på läktaren och inte 

ropar ifrån läktaren till sina barn. Han har varit med om att en förälder varit inne på 

banan vilket resulterade i att han fick be föräldern återgå till sin plats på läktaren, 

alternativt lämna hallen. På tennisbanan är det tränaren som bestämmer och föräldrarnas 

jobb är att finnas till som stöd för sina barn. 

 

Jag upplever att föräldrar hjälper sina barn att utvecklas genom att vara stöttande, 

engagerade i deras utvecklande och har ett gott samarbete med huvudtränaren.  
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Avslutningsvis berättar huvudtränare 1, precis som beskrivits ovan, att föräldrar för det 

mesta påverkar sina aktiva barn positivt inom tennis. Tyvärr har han dock varit med om 

att föräldrar har varit anledningen till att talangfulla tennisungdomar avslutat sin 

tenniskarriär för tidigt. En junior slutade för att hans förälder ville mycket mer än 

junioren själv ville, vilket gjorde att föräldern påverkade junioren negativt och dessutom 

blev oense med tränare och klubben. Det hela slutade med att en talangfull junior valde 

att sluta spela tennis och kom aldrig tillbaka.  

 

Huvudtränare 2 
 
Huvudtränare 2 har arbetat som heltidsanställd huvudtränare i 15 år. Han anser att de 

flesta föräldrarna har en hälsosam inställning till sina barns tennis i hans tennisklubb. 

Dock finns det en del föräldrar som sticker ut och beter sig dåligt i vissa sammanhang. 

Han förklarar att även i familjer där föräldrarna ger sken av att ha en avslappnad 

inställning till deras barns idrottande så märks det att de bryr sig mer än de vill visa utåt.  

 

En så liten sak som att det är spänt och tryckt stämning vid middagsbordet efter en 

match som har förlorats där barnet förväntats vinna påverkar säkert även det mest 

hårdhudade barnet. Frågan är bara hur mycket, vilket är svårt att svara på.  

 

Det är tydligt för en tränare att de aktiva barnen påverkas av sina föräldrar både under 

träningar och matcher. Huvudtränare 2 välkomnar föräldrarna till träningarna då 

föräldrarna behövs i denna individuella sport när det gäller skjuts och ekonomisk 

uppbackning. Det är därför svårt för en tränare att förbjuda föräldrarna att närvara under 

deras barns träningar. De flesta barnen påverkas inte alls att deras föräldrar är med på 

läktaren. Huvudtränare 2 förtydligar dock att alla barn vill visa hur duktiga de är när 

deras föräldrar är där vilket ibland kan leda till negativa beteenden. 

 

När föräldern är där tittar barnet upp på föräldern efter var och varannan boll för att 

få ett erkännande att det var bra. När barnet tränar utan föräldern är det generellt ett 

mycket lugnare barn man har att göra med. 

 

Innan och under match finns det även exempel på hur föräldrar påverkar sina barn både 

positivt och negativt. Huvudtränare 2 menar att kroppsspråket hos föräldrarna på 

läktaren är viktigt och att ett neutralt eller glatt ansiktsuttryck påverkar barnet positivt 
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då de på så vis känner stöd hos sina föräldrar.  De flesta föräldrar följer denna norm, 

men tyvärr finns det de som suckar högt när barnet förlorar en poäng eller säger 

någonting högt som barnet hör. Detta påverkar såklart barnet negativt menar 

huvudtränare 2. Innan en match är det även viktigt att föräldrarna är stöttande och 

relativt neutrala. Ibland säger föräldrarna saker till barnet innan match, som de 

egentligen inte menar någonting illa med, som kan göra barnen stressad eller nervös. 

 

Att föräldrar säger saker i förbifarten som ”Det här vinner du lätt” eller ”Han/hon slog 

X med 6-1 6-1 så det ska inte vara några problem för dig” gör barnen märkbart 

stressade.  

 

Efter avslutad match spelar också föräldrarnas beteenden en avgörande roll. 

Huvudtränare 2 förklarar att för många föräldrar vill prata med barnet om matchen 

direkt när den är slut, speciellt om det är en förlust. Han har även varit med om att barn 

har fått skäll utav sina föräldrar efter en förlust. Ett intressant uppmärksammande som 

huvudtränare 2 har analyserat är att om ett barn har betett sig illa under matchen genom 

att svära och kasta sin racket så får barnet vanligtvis mer skäll om matchen slutar i en 

förlust. Förälderns som vanligtvis inte tillåter dåligt beteende skäller mer på sitt barn vid 

en förlust än en vinst, trots att barnets beteende varit lika.  

 

Viktigt är att föräldrar inte länkar samman barnets prestation med ett dåligt beteende. 

Det går inte att bli arg över en kastad racket eller en svordom om barnet förlorat/ligger 

under men låta de gå så länge barnet vinner/leder. Låter man ställningen i matchen 

påverka vilket beteende som är ok kommer barnet känna att det är vinst eller förlust 

som är viktigast. 

 

Det är som huvudtränare viktigt att ha en god relation med barnen och dess föräldrar. 

Huvudtränare 2 lägger stor vikt vid att ha bra kommunikation med föräldrarna. Han vill 

tillsammans med dem och barnen utveckla långsiktiga mål i barnets tennisutveckling. 

Den viktigaste kunskapen han kan sprida till föräldrar är att fokus ska ligga på 

prestation och inte resultat, alltså att de ser barnets framsteg i själva spelet och inte i 

siffror. Föräldrarnas huvudsyfte som tennispappa eller tennismamma är att ge barnet 

kärlek och stöd vilket kommer resultera i bäst möjlighet för barnet att utvecklas. 
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Dessutom ska tennisen vara en del i barnets fostran där föräldrarna förklarar vilka 

beteenden som är acceptabla. 

 

Det bästa sättet för ett barn som spelar tennis att utvecklas anser jag är att barnet får 

riktlinjer om hur man får och inte får bete sig på banan. Utöver det ska barnet bara ha 

stöd hemifrån. Det kan gälla allt från skjutsning till en kram efter en förlust.  

 

I de allra flesta fall tycker huvudtränare 2 att föräldrarna förstår sin position som 

förälder till ett tennisspelande barn. Tyvärr har han dock varit med om ett par händelser 

där de utövande barnen har farit illa på grund av föräldrarnas beteenden. En händelse 

som han minst väldigt tydligt var när en junior förlorade mot en motståndare där 

föräldern ansåg att junioren inte borde ha förlorat och direkt efter matchen började 

skälla ut spelaren.  

 

Föräldern började direkt slakta spelarens tennissatsning och hur vidare det skulle bli 

några fler turneringar för junioren. Den högljudde föräldern sa till junioren att 

”plånboken skulle stängas” eftersom junioren ändå inte vann några matcher. Man 

kunde se hur spelaren sjönk genom jorden och att självförtroendet inte var på topp.   

 

Det problematiska med föräldrar till tennisspelande barn gentemot föräldrar i andra 

idrotter är att tennis är en individuell sport som kräver mycket investering av 

föräldrarnas tid och ekonomi för att barnet ska få träna och tävla så mycket som möjligt. 

Hade det funnits bättre ekonomiska förutsättningar så att tränarna kunde ta hand om de 

satsande barnens tennis fullt ut skulle problem med föräldrar minska tror Huvudtränare 

2. I dagsläget där föräldrarna är så pass involverad menar han att det är ofrånkomligt att 

det blir fel ibland när känslorna svallar fritt hos både föräldrarna och barnen.  

 

Huvudtränare 3 
Huvudtränare 3 har 5 års erfarenhet som heltidsanställd tennistränare och har själv varit 

en aktiv elitspelare förut. Han menar att de flesta föräldrar till tennisspelande barn 

sköter sig bra och att ”vinna till varje pris” mentaliteten enbart anammas av ett fåtal 

föräldrar. Det är ytterst sällan någon förälder skriker åt sina barn, förutom om de 

eventuellt beter sig dåligt på tennisbanan. Det är dock inte alltid lätt för en förälder att 

veta vad de har för skyldigheter och rättigheter. Huvudtränare 3 tycker att det läggs för 
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lite tid, knapps någon alls, på att utbilda föräldrar till tennisspelande barn. Precis som att 

en tränare utbildar sig för att på bästa vis bemöta och utveckla de aktiva barnen borde 

detsamma gälla för föräldrar.  

 

Av min erfarenhet så kan jag tycka att det läggs för lite tid på ”föräldrarutbildning” i 

klubbarna. Vad har en förälder egentligen för skyldigheter och rättigheter? Det gäller 

att försöka lära upp föräldrarna tidigt, då tror jag att livet för oss tränare och spelare 

blir lättare.  

 

Generellt sett har Huvudtränare 3 enbart stött på ett fåtal problem med föräldrar till de 

aktiva barn som spelar i hans tennisklubb. De flesta är bra föräldrar som stöttar sina 

barn och låter tränarna sköta träningarna, eftersom de förstår att det är de som har mest 

kunskap. De flesta föräldrar tittar inte på träningarna utan dyker upp under de sista tio 

minuterna när de ska hämta barnen. Det blir då svårt att ha åsikter eftersom de inte har 

medverkat under hela träningen. Föräldrarna får gärna vara med under träningarna, men 

varken han som tränare eller barnen uppskattar när föräldrarna kommunicera med sina 

barn under träningen. 

 

Föräldrar som står på läktaren och klappar händerna och berömmer spelaren för 

mycket på träning påverkar sina barn väldigt negativt. Spelaren tycker att detta är lite 

pinsamt och blir stressad.  

 

Det är sällan det är några problem på tävlingar där föräldrarna till de aktiva barnen är 

med. Innan matcherna kramar de flesta föräldrar om sina barn och önskar dem lycka till. 

Även efter matcherna så upplever Huvudtränare 3 att de flesta föräldrar släpper matchen 

direkt när den är slut, oavsett vinst eller förlust, eftersom den inte längre går att påverka. 

De problem som kan uppstå är föräldrarnas beteenden under deras barns matcher. 

Huvudtränare 3 upplever att det endast är 1-2 föräldrar i hans klubb som lever in i 

matcherna för mycket vilket sprider en negativ energi till barnet.  

 

Med att leva in i matcherna med negativ energi menar jag att hänga/skaka på huvudet i 

kritiska lägen, stå och prata för sig själv om hur dålig det var att missa det där slaget. 1 

av dessa 2 fall så upplever jag att spelaren redan innan matchen ser extra spänd ut då 

denna tennisförälder är med. 
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Det är viktigt att föräldrar till tennisspelande barn utbildas till att förstå att det är 

barnens prestation och inte resultat som räknas. Huvudtränare 3 menar att han tror att 

det är lätt att lära 90 % av föräldrarna detta. Dock tror han att resterande 10 % inte går 

att påverka. De föräldrar som redan är ”problemföräldrar” är väldigt svårmottagliga och 

inte mottagliga för kritik. Det är även dessa föräldrar som fokuserar mest på sitt barns 

resultat vilket hämmar barnets utveckling. 

 

Det man kan begära av sina barn är att man uppför sig väl och aldrig ger upp så man 

har gett sig själv en chans att vinna.  

 

Huvudtränare 4 
Huvudtränare 4 har arbetat 8 år som huvudtränare, varav 2 år som heltidsanställd. Under 

hans karriär har han upplevt att de flesta föräldrar har en avslappnad inställning till 

deras barns idrottande. Givetvis förstår han att det han som tränare ser på klubben under 

träningar och tävlingar ibland inte är hela sanningen. Som tränare finns möjligheten att 

följa de aktiva barnen och deras föräldrar när de befinner sig under klubbens tak, dock 

är det svårt att veta vad som händer hemma efter träningar och tävlingar. Huvudtränare 

4 tycker ändå att det är bra om föräldrarna pratar med sina barn hemma om deras 

tennisspelande, men det gäller att hitta en balans. Det är viktigt att föräldrarna även 

pratar om hur barnen har haft det i skolan och om de har haft roligt med sina kompisar 

för att visa deras genuina intresse i hela barnets liv.  

 

Har man ett osunt engagemang kan det lätt slå över till att barnen ska ”vinna till varje 

pris”. Det finns mycket ”cash” inom tennis och jag tror att många föräldrar vill att 

deras barn ska bli framgångsrika och kända.  

 

Det är viktigt med engagerade föräldrar, speciellt inom tennis då det är en individuell 

idrott som kräver att föräldrarna ställer upp med tid, skjuts och ekonomi. Många 

föräldrar känner att då de lagt ner mycket tid och pengar på sitt barns idrottade så har de 

rätten att ställa höga krav på sina barn. Huvudtränare 4 upplever att det är dessa 

föräldrar som pressar sina barn lite för hårt. Dessa föräldrar är även de som lägger störst 

vikt vid att barnen ska vinna och göra fina resultat. 
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Jag har upplevt ett par föräldrar som enbart fokuserar på att deras barn ska vinna så 

mycket som möjligt. Jag tror att det oftast beror på att dessa föräldrar försöker att leva 

genom barnen. De vill att barnen ska vinna för att de ska känna sig lyckade och som att 

de själv vinner. Ibland kanske det har och göra med att dessa föräldrar inte slog 

igenom i sin egen idrottskarriär som ung och vill nu vinna genom sina barn.  

 

Huvudtränare 4 upplever att 9 av 10 föräldrar inte påverkar sina barn under deras 

träningar. De flesta lämnar av sina barn och låter tränarna själva sköta träningen för att 

sedan hämta upp dem då träningen är slut. Det är i matchsituationer som föräldrarnas 

påverkan på sina barn lyser igenom tydligast. Här visas tydligt vilka barn som blir 

stressade av sina föräldrars beteenden. Föräldrarna står på läktaren och gör tecken till 

sina barn och visar med sitt kroppsspråk vad de tycker om barnens spel. Det är även 

dessa barn som oftast visar mest känslor på banorna för de vill inte vill göra sina 

föräldrar besvikna. 

 

Det viktiga som jag tror är svårt att förstå är att om barnet börjar gråta eller skrika på 

matchen så har hon eller han troligtvis prestationsångest. Jag upplever det som att det 

är viktigare för barnen att göra föräldrarna nöjda och visa dem att de är duktiga än 

vinna för sin egen skull. Denna osäkerhet och prestationsångest som många barn visar 

upp på turneringar kan vara ett tecken på att de får skäll efter en match om de inte 

vinner. Detta gäller självklart inte majoriteten av tennisföräldrar, då de flesta sköter sig 

relativt bra. Jag tycker ändå att det är någonting man ser under turneringar allt för 

ofta.  

 

De föräldrar som har störts förståelse för sina barn är de föräldrar som själva har testat 

eller spelar tennis. Det är annars svårt att förstå för föräldrar på läktaren vilken psykiskt 

påfrestande idrott tennis är, speciellt under matchsituation. Huvudtränare 4 tycker därför 

att fler föräldrar till aktiva barn borde vara med i vuxenkurser för att utöka sin förståelse 

för sina barn. Föräldrar som står på läktaren och inte förstår hur deras barn kunde 

förlora den matchen eller hur barnet kunde missa det där avgörande slaget borde själva 

få testa att vara i samma situation. Huvudtränare 4 berättar om en pappa som lade ner 

mycket pengar på hans barns idrottande. De skulle åka på en tävling och innan matchen 

berättade pappan för barnet att det skulle bli en lätt match eftersom han hade sett att 

motståndaren inte vunnit så mycket matcher tidigare. Barnet kände då självklart en 
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enorm press redan innan matchen eftersom pappan sagt att han borde vinna. Det visade 

sig att motståndaren till barnet inte alls var så dålig som pappan sagt vilket gjorde barnet 

ännu mer nervös vilket resulterade i ett hämmande spel. Barnet förlorade matchen och 

pappan var så arg efter matchen att han skällde ut barnet hela vägen hem från 

turneringen. Pappan gjorde klart för barnet att han lade ner så mycket pengar på honom 

i onödan eftersom han ändå aldrig vann. Barnet ville aldrig med spela tennis efter denna 

händelse och slutade omedelbart. I Huvudtränare 4 ögon var detta en talangfull junior.  

 

Huvudtränare 5 
Huvudtränare 5 har 15 års erfarenhet av att arbeta som heltidsanställd tennistränare.  

Allt föräldrarna gör, ifrån attityder till beteenden, påverkar barnen menar han. Eftersom 

barn har en så pass stark tro i sina föräldrar så litar de alltid på att det de säger eller gör 

är rätt. Detta kan skapa problem om föräldrarna beter sig osportsligt eller negativt. Det 

är även för många föräldrar som gör sina barn passiva genom att göra allt för dem. 

Huvudtränare 5 tycker att detta hämmar barnens utveckling då de måste lära sig att ta 

eget ansvar och inte alltid tro att mamma/pappa fixar allt åt dem. Idrott, och i det här 

fallet tennis, ska vara en del i barnets utvecklig som människa. Inom tennis hämmar 

många föräldrar även sina barn genom att alltid höja dem till skyarna och förklara för 

sina barn att de är bättre än vissa och att de bara ska vara nöjda om de får spela med 

spelare som är bättre än dem själva. Många föräldrar missar här helhetstänket att barnen 

inte enbart ska bli bättre inom idrotten utan även vara bra kompisar och ha kul. 

 

Barn hämmas också av att föräldrar berättar för barnen att vissa spela är sämre än 

dem och at de inte borde behöva träna med dem, vilket i sin tur gör att barnen inte vill 

spela med vem som helst. Fokus på att ha roligt och spela så mycket som möjligt med så 

många olika som möjligt byts ut emot att enbart spela med ”bättre” spelare.  

 

I träningssammanhang upplever Huvudtränare 5 sällan att det är några problem med 

föräldrar. De flesta barn blir glada då deras föräldrar är där och tittar på dem. Dock finns 

det såklart undantag då föräldrar i vissa fall använder ett negativt kroppsspråk på 

läktaren vilket kan göra att barnen blir nervösa. Men detta är inget större problem. Det 

är under tävlingssammanhang som många föräldrar påverkar barnen negativt. Ibland 

sker det omedvetet då föräldrarna själva är nervösa inför matchen vilket smittar av sig 
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på barnet. De föräldrar som håller sig lugna och enbart säger positivt saker innan match 

resulterar i ett mer avslappnat barn innan och under matchen.  

 

Jag har upplevt att det finns för många föräldrar som ger sina barn för mycket 

instruktioner i sista stund innan matchen som enbart gör barnet mer nervös och 

förvirrad.  

 

Generellt upplever Huvudtränare 5 att de största problemen med föräldrar som påverkar 

sina barn är under matcherna. I medgång är det mestadels positiv påverkan då 

föräldrarna är lugna och beter sig bra på läktaren då deras barn leder. Det är då barnet 

stöter på motgångar under en match som många föräldrar har svårare att kontrollera sina 

känslor.  

 

De använder sig av ett negativt kroppsspråk i form av att skaka på huvudet och visa 

med ansiktsuttryck att de är arga eller irriterade. Barnen blir otroligt påverkade av 

dessa föräldrar då de känner ännu mer press och de blir ledsna för att deras föräldrar 

visar att de tycker att de är dåliga.  

 
 
Tennis ska vara roligt för barnen och innehålla positiva stunder. Därför tycker 

Huvudtränare 5 att föräldrarna hjälper barnen mer genom att låta dem sköta sin tennis 

själv. De ska alltså låta barnen spela sina träningar och tävlingar på egen hand och inte 

påverka dem med massa instruktioner. Istället ska de enbart finnas där som stöd och 

lyssna på barnen för att endast ge dem råd ifall barnen själva ber om det. Det är viktigt 

att de inte pratar för mycket tennis med dem hemma så att det blir ett för stort fokus på 

deras prestation. Tennisföräldrar bör lägga fokus på att deras barn ska uppträda på ett 

bra vis för att de inte bara ska utvecklas som tennisspelare utan även som goda 

medmänniskor.  

Sammanfattning	  av	  resultat	  

Hur upplever tennistränare till tennisspelande barn att barnens föräldrars beteenden 

påverkar dem? 

Alla fem huvudtränare upplever att föräldrars beteenden alltid påverkar sina barn, men 

på olika vis. Majoriteten av alla föräldrars beteenden påverkar sina tennisspelande barn 

positivt enligt de fem intervjuade huvudtränarna. Huvudtränarna i studien menar att 
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föräldrarna stöttar barnen på en lagom nivå och att de har en hälsosam inställning till 

sina barns tennisspelande. Anledningen till att tennis är en idrott där föräldrarnas 

beteenden påverkar barnen till stor del menar majoriteten av de intervjuade tränarna har 

och göra med att tennis är en individuell idrott som kräver mycket investering av 

föräldrarnas tid och ekonomi. Två av huvudtränarna nämner att de tror att detta har och 

göra med att vissa föräldrar ibland går över gränsen då de inte kan kontrollera sina 

känslor när de lagt ner så mycket tid, energi och ekonomi på sitt barns tennisspelande. 

Tre av de fem tennistränarna menar att även om de upplever att barnen påverkas positivt 

av majoriteten av alla föräldrar så medger de även att de inte kan se hela sanningen då 

de enbart vet vad som händer under tennisklubbens tak och inte utanför tennishallen.  

 

I vilka situationer upplever tennistränare att föräldrarna påverkar barnen positivt? 

Alla fem tränare upplever att majoriteten av alla föräldrar påverkar sina barn positivt 

under samtliga tennissituationer, så som träningar och tävlingar. De flesta föräldrar 

medverkar inte på träningarna utan de låter tränarna och barnen sköta det själva, vilket 

en av tränarna uttrycker hjälper barnen att utvecklas och bli starka individer. Av de 

föräldrar som medverkar så tittar de på träningen utan att kommunicera med varken 

tränare eller sitt barn, vilket gör att barnen inte alls blir påverkade av sina föräldrars 

närvaro enligt huvudtränarna. Samtliga huvudtränare uttrycker även att majoriteten av 

alla föräldrar påverkar sina barn positivt under tävlingssituationer. De önskar dem lycka 

till innan matchen och visar sitt stöd genom att närvara på läktaren. Majoriteten av de 

medverkande huvudtränarna menar även att de flesta barn blir glada när sina föräldrar 

tittar på dem när de spelar tennis, både under träningar och matcher.  

 

I vilka situationer upplever tennistränare att föräldrar påverkar barnen negativt? 

Huvudtränarna är eniga om att det endast är en minoritet av alla föräldrar till 

tennisspelande barn som påverkar dem negativt. Det är specifikt under matchsituationer 

som denna majoritet av föräldrar påverkar sina barn negativt enligt huvudtränarna. De 

nämns även att det ofta är samma föräldrar som påverkar sina barn negativt på 

träningar. Det beror på, enligt huvudtränarna, att barnen känner press ifrån föräldrarna 

och vill visa sig duktiga vilket leder till att de blir nervösa och inte kan prestera på sin 

vanliga nivå,  
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Vilka beteenden hos föräldrar upplever tennistränare att de tennisspelande barnen 

påverkas positivt/negativt av? 

Positivt: Alla fem tränare menar att barnen påverkas positivt om föräldrarna fokuserar 

på barnets utveckling som människa, alltså ett helhetstänk, och inte enbart fokuserar på 

barnets tennisprestationer. Under matchsituationer så menar tränarna att föräldrar som 

visar upp ett avslappnat och positivt beteende påverkar barnen positivt, vilket ger 

barnen bäst förutsättningar för att utföra en bra match.  

Negativt: Alla fem huvudtränare upplever att barnen påverkas negativt när föräldrarna 

använder sig av ett negativt kroppsspråk på läktaren under matchsituationer om barnen 

ligger under, så som att sucka högt, skaka på huvudet, göra tecken från läktaren och se 

arg/irriterad ut. Detta negativa kroppsspråk menar tränarna gör barnen stressade och 

nervösa. Majoriteten av de medverkande tennistränarna menar att föräldrar som enbart 

fokuserar på att barnen ska bli bäst påverkar barnen negativt. Andra negativa beteenden 

hos föräldrar som tennistränarna uppmärksammat var att de skäller på sitt barn efter en 

match, de vill mer än vad tennisjunioren själv vill, de hotar barnen med att inte betala 

för tennisavgifter och matchavgifter om de spelar dåligt och ger dem för mycket 

instruktioner innan en match som gör barnen förvirrade och stressade.  

 

Diskussion 
Det sammanställda resultatet, och även huvudresultatet med denna studie, är att alla de 

fem intervjuade svenska huvudtränarna upplever att de flesta föräldrar påverkar sina 

barn positivt under alla tennissituationer, så som matcher och träningar. Det är endast 

minoriteten av föräldrarna som beter sig illa och skapar problem för barnen enligt de 

intervjuade huvudtränarna i denna studie. Dessa resultat är följdriktigt med den tidigare 

studien som är gjorda på tennistränares upplevelser av föräldrar till tennisspelande barn 

(Gould et al, 2008). Detta är intressant då det ändå rapporteras att juniortennis är 

associerat med dåliga beteenden hos föräldrar (Harwood & Knight, 2009). Vad det 

beror på är svårt att svara på, antingen upplever inte huvudtränare samma problem som 

barnen själva, eller så beror det på att den majoritet som beter sig illa får mycket 

uppmärksamhet av media. Det framkommer även att ingen av huvudtränarna upplever 

att det är några problem att ha föräldrar med sig på träningar, utan de är välkomna, så 

länge de håller sig på läktaren vilket de oftast gör. Dessutom menar majoriteten av 

tränarna att de flesta föräldrarna ändå inte är med under träningarna utan enbart hämtar 
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och lämnar sina barn. Detta resultat stämmer överens med de anvisningar som Stan 

Smith förmedlar ut till tennisföräldrar att det är viktigt att låta barnen utvecklas på egen 

hand och enbart medverka mellan 25 % - 50 % av deras träningar (Patriksson, 2010). 

Det behöver alltså inte betyda att föräldrar är oengagerade om de inte medverkar på alla 

träningar, utan visar istället på deras förtroende i barnets egen förmåga att arbeta ensam 

med tränaren. Positiva beteenden hos föräldrar enligt de intervjuade tennistränarna är 

när de ger sitt barn kärlek, stöd och litar på huvudtränaren. Med stöd menas alls ifrån 

stöttning i med- och motgång och även stöd ekonomiskt och tidsmässigt. Detta menar 

huvudtränarna ger barnet störst möjlighet att utvecklas på bästa möjliga vis och höjer 

även barnets självförtroende.  

Beteenden hos en minoritet av föräldrarna som påverkar barnen negativt, som 

upplevs av samtliga huvudtränare, framkommer under tävlingssituationer. Här kan även 

de allra bästa föräldrarna bete sig illa någon gång, som stämmer med upptäckterna av 

DeFrancesco och Johnson (1997). Detta stärks även av en till studie där hela 20 % av 

alla föräldrar som svarade på enkäten menade att de någon gång betett sig illa på en 

tennismatch. Då en tredje annan studie gjord av Stockholms Tennisförbund (2010) 

menar att i princip ingen förälder tycker själva att de sätter för stor press på sitt barn, är 

talet troligtvis mycket högre än 20 %. Det är alltså säkert många föräldrar till 

tennisspelande barn som inte förstår att deras beteende påverkar barnets utveckling 

negativt vilket är problematiskt. Det verkar som att det handlar mycket om förälderns 

egen heder eftersom beteendet är så annorlunda i tävlingssituation. En av huvudtränarna 

nämner att det finns många föräldrar som vill vinna genom sitt barn, vilket möjligen kan 

förklara detta. Det alla fem huvudtränare har upplevt är att föräldrar använder sig av ett 

negativt kroppsspråk ifrån läktaren under matchsituationer. Föräldrarna visar tydligt för 

sitt barn vad de tycker och tänker om dess prestation genom att skakar på huvudet, 

suckar eller pratar högt så barnet hör det, vilket gör att barnet blir ännu mer nervös. 

Detta skapar nervositet och hämmar barnet ifrån att spela så bra som möjligt 

(Wolfenden & Holt, 2005). Föräldrar som har ett mer neutralt kroppsspråk och enbart 

hejar på sitt barn upplever huvudtränarna som någonting positivt för barnen. Barn som 

upplever att de spelar sämre när sin mamma eller pappa tittar på under tennismatchen 

har även framkommit i tidigare studier (Wolfenden & Holt, 2005; Patriksson, 2010). 

Det som är paradoxalt med detta resultat är att föräldrarna får en motsatt effekt med 

deras negativa kroppsspråk än de egentligen vill. Troligtvis kan inte föräldrarna 

kontrollera sina känslor, vilket utspelar sig i deras kroppsspråk, för att de så gärna vill 



 

22 
 

att sitt barn ska vinna. Dock blir resultatet de motsatta då barnet påverkas negativs av 

sin förälders beteende vilket gör att barnets förmåga att prestera sjunker (Abernethy, 

2003). 

 Tre av de fem tränarna menar att för många föräldrar med problematiska 

beteenden lägger för stor vikt vid barnets resultat och lär dem att det är viktigast att 

vinna. Detta identifieras i tidigare studier att negativa beteenden hos föräldrar är att de 

enbart fokuserar på att sitt barn ska vinna (Gould et al, 2008; De Francesco & Johnson, 

1997). Tennistränare upplever att en del föräldrar behandlar sitt barn olika beroende på 

om de vinner eller förlorar (Gould et al, 2008). Detta nämns även av en av 

huvudtränaren i denna studie vilket gör att barnet troligtvis inte känner sig lika omtyckt 

av sina föräldrar och förknippar kärlek med vinst. I sin tur gör detta att barnet tappar 

självförtroende och självkänsla då dess värde som person sammanställs med resultat. 

Som tennisförälder är det viktigt att visa att barnet är älskat och bäst i hela världen i sina 

föräldrars ögon, oavsett resultat på tävlingar. Dessutom, som tidigare nämnts, kommer 

detta i slutändan göra att barnet utvecklas till en starkare och bättre tennisspelare.  

 Ekonomin spelar också en stor roll inom tennis. Tennis är en dyr 

individuell idrott där föräldrarna ska stå för allt material, resor, tävlingar och övriga 

kostnader som framkom av Gould et al. (2008).  Detta skapar problem då tre av fem 

huvudtränare i denna studie nämner detta som en orsak till att tennisföräldrar känner att 

de har rätt att sätta extremt höga krav på sitt barn. Annars hotar de med att sluta betala 

för barnen vilket i sin tur även visar att värdet i tennis enbart ligger i vinst hos en del 

föräldrar. Detta resultat stärks av tidigare studier där ekonomi visas vara ett 

stressmoment för tennisföräldrar (Baxter-Jones & Mafful, 2003; Harwood & Knight, 

2009).  

 Ingen av huvudtränarna nämner någon skillnad på beteenden som 

påverkar de tennisspelande barnen hos mammor och pappor. Studier där tennisjuniorer 

har fått svara på denna fråga visade dock att de flesta barn upplever mest press ifrån sina 

pappor (Filipcic & Filipcic, 2006; Leff & Hoyle 1995). Detta kan visa på att även om 

tennistränare anses vara en god källa för att förstå föräldrars beteenden (Gould et al, 

2008), så kan det finnas information som förbises som enbart tennisjuniorerna själva 

upplever. 

 Det finns inga organiserade utbildningar för föräldrar till tennisspelande 

barn i Sverige som erbjuds enligt de intervjuade huvudtränarna. De upplever att detta 

skulle vara en bra utveckling för tennisen då majoriteten av föräldrar skulle få en bättre 
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förståelse för vilken roll de ska fylla i barnets liv som tennisförälder. Detta fynd 

sammanstämmer med Abernethy (2003) som menar att många föräldrar till 

tennisspelande barn inte har förståelse för detta. Modellen som Fredricks och Eccles 

(2004) presenterade i sin studie, vilka tre roller en förälder ska fylla, stärker detta fynd 

ytterligare att mer utbildning för föräldrar till tennisspelande barn behövs.  

 Syftet i denna studie är uppnått då målet var att undersöka hur svenska 

tennistränare upplever hur föräldrars beteenden påverkar sina barn. I och med resultatet 

är frågeställningarna besvarade där föräldrars beteenden av både positiv och negativ 

karaktär har identifierats i hand med vilka situationer dessa beteenden uppstår.  

 

Begränsningar 
Trots att denna studie fick fram liknande resultat som tidigare studier gjorda på 

tennistränare så är den även begränsad på många olika sätt och vis. För det första så 

utfördes endast fem intervjuer med huvudtränare vilket är ett litet antal. Det går inte att 

dra generella slutsatser på alla föräldrar till tennisspelande barn i Sverige efter endast 5 

tränares åsikter. Det råder ingen tvekan om att tennistränare har ett nära samarbete med 

både tennisspelande barn och deras föräldrar, vilket ger dem goda förutsättningar att 

utrycka sig om detta fenomen under alla tennissammanhang. Dock är ändå tennistränare 

begränsade när de uttrycker sig om hur föräldrar påverkar sina aktiva barn eftersom de 

inte vet vad som händer hemma hos dem och även andra situationer som inte sker under 

tennissituationer.  

 För det andra så intervjuades enbart manliga tennistränare. Hade 

intervjuerna gjorts på kvinnliga tennistränare hade möjligtvis deras upplevelser av 

tennisföräldrar varit annorlunda. Det går därför inte att dra generella slutsatser av vad 

tennistränare tycker om detta fenomen över lag. Huvudtränarna var även lokaliserade på 

olika platser över hela Sverige så det går heller inte att dra geografiska slutsatser. Det 

var även relativt bred åldersskillnad på de huvudtränare som deltog i studien, vilket gör 

att inte heller generella åldersslutsatser kan tas av studien.  

 

Framtida direktioner och praktiska förslag 
Det behövs fler studier kring föräldrar till tennisspelande barn och deras beteenden i 

Sverige. Även om huvudtränare kan förse allmänheten med goda kunskaper kring hur 

föräldrarnas beteenden påverkar sina aktiva barn så är de ändå inte huvudkällan. Därför 

bör fler studier göras på både föräldrar och tennisjuniorer. En intervjustudie, där djupare 
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förståelse nås, på enbart föräldrar till tennisspelande barn där de själva får svara på hur 

de tror de påverkar sina barn i jämförelse med de tidigare studier som finns är att 

rekommendera. Stockholms Tennisförbund (2010) fann i en undersökning att i princip 

ingen tennisförälder tycker att de sätter för stor press på sitt barn. Dock pekade istället 

majoriteten ut andra tennisföräldrar och menar att de sätter för stor press på sina aktivt 

tennisspelande barn. Då vet tennisföräldrar om att det finns ett problem, men de 

projicierar det på andra föräldrar.  

 Studier på tennisjuniorer är också att rekommendera. Förslagsvis borde 

Svenska tennisförbundet utföra en anonym enkätstudie på alla registrerade 

tennisspelande barn, möjligen uppdelat på olika åldrar, i Sverige där de får svara på hur 

de upplever att deras föräldrars beteenden påverkar deras tennisspelande. I en anonym 

enkätstudie kan det kännas lättare för barn att svara ärligt i jämförelse med en 

djupgående intervju där möjligtvis deras åsikter kan utläsas av dess föräldrar eller andra.  

 Fler föreningar, i samarbete med Svenska tennisförbundet, bör erbjuda 

utbildningar för tennisföräldrar där detta fenomen diskuteras och analyseras. Dessutom 

för att utbilda dem till att förstå vilka beteenden som är gynnsamma för deras 

tennisspelande barns utveckling. ”Idrotten vill” är i utbildningssyfte en viktig del som 

borde användas mer i föreningar för att lära föräldrarna svensk idrotts värdegrunder och 

barns rättigheter inom idrotten.  

 

Konklusion 
Alla fem svenska tennistränare som deltog i studien upplever att majoriteten av alla 

föräldrars beteenden i de flesta tennissituationer påverkar sina barn positivt. De ger dem 

rätt stöd och tillgodoser dem med allt praktiskt, så som skjuts och material. Den 

negativa påverkan som föräldrars beteenden har på sina tennisspelande barn 

framkommer enligt svenska huvudtränare under tävlingssituationer. Det är endast en 

minoritet av svenska tennisföräldrar som beter sig dåligt när deras barn spelar match, 

dock kan konsekvenserna bli förödande då barnet kan ta skada både psykiskt och 

fysiskt. Mer kunskap kring detta ämne och fler deltagare behövs för att generella 

slutsatser ska kunna tas och för att minska detta problem.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Hej Tennistränare! 
 
Jag heter Linn Sjögren och studerar mitt sista år på Högskolan i Gävle på 
idrottsvetenskapliga programmet.  
 
Under våren ska jag nu skriva mitt examensarbete och jag har valt att undersöka hur 
tennisföräldrar påverkar sina aktiva barn. Jag ska genomföra en kvalitativ intervjustudie 
på manliga tennistränare från olika städer i Sverige för att ta reda på hur de upplever 
detta problem.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med denna studie är att identifiera hur föräldrar påverkar sina aktiva 
tennisspelande barn. I dagens samhälle är det mycket fokus på att vinna vilket kan leda 
till att mycket press ställs på de aktiva barnen från deras föräldrar. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
 
Ditt deltagande kommer att ske vid ett tillfälle med en muntlig intervju på ca 45-60 
minuter. Du kommer att vara anonym genom hela arbetet och publiceringen.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i Gävle.  
 
Jag hoppas att du vill vara med och delta i denna undersökning då det är viktigt att få 
fram mer kunskap om hur idrotten kan förbättras för barn. I detta fall med fokus på 
föräldrarnas beteenden.  
 
Vid vidare frågor tveka inte att kontakta mig på telefon: 070-778 26 80 eller e-mail: 
tennis_linn@hotmail.com.  
 
Var god svara återkom till mig via e-mail eller telefon med svar senast 1 april. Uteblivet 
svar antas som nekande.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Linn Sjögren 
Gävle 
12/3 2015 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
 
Fråga 1: Hur upplever du att beteenden hos föräldrar till barn i din klubb påverkar 
dem?  
 
Fråga 2: Vilken inverkan har föräldrar på sina aktiva barn?   
 
Fråga 3: Hur påverkar föräldrarnas beteenden under träningar barnen?   
 
Fråga 4: Hur påverkar föräldrarnas närvaro under träningen barnen?  
 
Fråga 5: Hur påverkar föräldrarnas beteenden innan match barnen? 
 
Fråga 6: Hur påverkar föräldrarnas beteenden under match barnen?  
 
Fråga 7: Hur påverkar föräldrarnas beteenden efter match barnen?   
 
Fråga 8: Hur upplever du din förmåga som tränare att påverka föräldrarnas beteenden?  
 
Fråga 9: Hur upplever du din förmåga som tränare att påverka föräldrarnas attityder?  
 
Fråga 10: Vad kan du som tränare göra bättre? 
 
Fråga 11: Påverkas barnen positivt eller negativt av att föräldrar får medverka under 
träningar?  
 
Fråga 12: Hur upplever du att tennisutövande barn utvecklas på bäst sätt? 
 
Fråga 13: Hur upplever du att föräldrar på bäst vis hjälper sina tennisutövande barn att 
utvecklas? 
 
Fråga 14: Berätta fritt om olika situationer där du upplevt att föräldrar påverkat sina 
barn. Både positiva händelser där föräldrarna agerat bra enligt dig och negativa 
händelser där föräldrarna agerat fel enligt dig.  
 
Fråga 15: Har jag glömt något? Ordet är ditt! 
 

 

 
 


