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Molin, I. & Åström, E. (2019). Svenska tennisspelares junior till seniorövergång- En 

undersökning om upplevda resurser, barriärer, krav och copingstrategier. (C-uppsats i 

psykologi inriktning idrott och motion, 61-90 hp). Sektionen för Hälsa och Välfärd: 

Högskolan i Halmstad. 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning på övergången från junior till senioridrott har identifierat faktorer som 

påverkar idrottaren i övergången. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

tennisspelares upplevelser i övergången från junior till senior. Studiens frågeställning var 

följande: Vilka krav, resurser, barriärer och coping-strategier upplever tennisspelare inom 

dem olika faserna i modellen av Stambulova, Pehrson & Olsson (2017)? Semistrukturerade 

intervjuer utfördes på åtta juniorer och seniorer från två tennisklubbar i södra Sverige. Efter 

analys identifierades 516 meningsenheter och 50 underkategorier, fördelade inom fyra faser i 

övergången. Analysen gav upphov till justering av modellen för att bättre beskriva 

tennisspelares upplevelser i junior till seniorövergången. Den justerade modellen belyser 

tennisspelares individualitet, sociala behov och ansvarstagande. Funktionen av en övergång är 

den samma oavsett idrott. Men strukturella och kulturella skillnader mellan idrotterna gör att 

tennisspelare och ishockeyspelare, upplever och rör sig igenom övergången olika. Detta 

resultat torde implicera, i ljuset av tidigare forskning, ytterligare forskning med inriktning på 

tennisspelares upplevelser i junior till seniorövergång. 

 

 
Nyckelord: junior till seniorövergång, karriärsövergång, faktorer, empirisk modell, idrott 



2 

 

Molin, I. & Åström, E. (2019). Svenska tennisspelares junior till seniorövergång- En 

undersökning om upplevda resurser, barriärer, krav och copingstrategier. (C-essay in sport 

psychology, 61-90 ECTS credits). School of Health and Welfare Sciences: Halmstad 

University. 

 

Abstract 

Previous research on the transition from junior to senior has identified factors that affects 

athletes in their transition. The purpose of this study was to examine tennis players 

experiences in their junior-to-senior transition. This study aimed to answer the following 

question: What demands, resources, barriers and coping-strategies does a tennis player 

experience in the different phases outlined in the model by Stambulova, Pehrson & Olsson 

(2017)? Semi-structured interviews were conducted on eight juniors and seniors from two 

different tennis clubs in Southern Sweden. Analysis identified 516 meaning units and 50 sub-

themes distributed into four phases of the transition. An adjusted model was presented, that 

better explains tennis players experiences in their junior- to-senior transition. The adjusted 

model depicts a tennis players individuality, social needs and responsibility. The functions of 

a transition are the same no matter the sport. Although structural and cultural differences 

between sports cause players to experience and move through the transition differently. This 

result should, in light of prior research, implicate more research on tennis players experiences 

in their transition from junior to senior.  

 

 
Keywords: Junior-to-senior transition, career transition, factors, empirical model, sport 
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Svenska tennisspelares junior till seniorövergång- En undersökning om upplevda 

resurser, barriärer, krav och copingstrategier 

Sveriges stormaktstid i tennis är sedan länge över, kvar är ett fåtal proffsspelare varav 

två befinner sig på topp hundralistan (WTA Tennis, 2018). För att bli en framgångsrik 

seniorspelare krävs det att spelaren lyckats ta sig igenom en rad olika övergångar i sin 

idrottsliga karriär. För en majoritet visar sig övergången från junior till senior vara för 

påfrestande och dessa övergår till att idrotta på motionsnivå eller avsluta sin idrottskarriär 

(Stambulova, 2009; Vanden Auweele, De Martelaer, Rzewnicki, De Knop & Wylleman, 

2004). Junior till seniorövergången uppfattas av idrottaren vara associerad med högre 

standard på prestation och träning än innan, många faktorer utanför idrotten så som social 

samvaro och studier upplevs påverka övergången (Brunet, Munroe-Chandler & Spink 2008; 

Stambulova, Franck, & Weibull, 2012. 

Stambulova, Alfermann, Statler & Côté (2009) har noterat två signifikanta skiften 

inom forskningsområdet, från att studera karriärsavslut till att fokusera på faser inom 

karriären. Samtidigt är fokus inte längre enbart på den idrottsliga karriären, forskning 

inkorporerar numera andra sfärer av livet; ett holistiskt tillvägagångssätt är framträdande. 

Tidigare forskning belyser de individuella skillnaderna i idrottares junior till 

seniorövergång samt dynamiken mellan idrottaren och dennes idrottskontext. Därav kan det 

vara av intresse att fortsätta undersöka olika idrottskontexter, för att utveckla den holistiska 

förståelsen av svenska idrottares junior till seniorövergång (Franck & Stambulova, 2018a; 

Franck & Stambulova, 2018b). Olsson & Pehrson (2014) har i sin studie utvecklat en 

empirisk modell som förklarar de underliggande dynamiska faktorerna som påverkar 

ishockeyspelares övergång. En liknande empirisk modell för tennisspelare hade kunnat 

utveckla kunskapen om individuella idrottares upplevda övergång. 

Avsaknaden av svenska framgångar kan inte enbart förklaras av misslyckade 

karriärsövergångar; om fler juniorer tar sig till seniornivå bör emellertid chansen för fler 

framgångar öka. Junior till seniorövergången är ett avgörande skede i idrottskarriären. En 

lyckad övergång är en nödvändig förutsättning för att bli elit- och/eller proffsspelare 

(Stambulova & Wylleman, 2014). För att fler ska övergå från junior till senior kan det vara 

värdefullt för förbund, tränare och spelare att vara medvetna om framstående faktorer i en 

tennisspelares övergång. 
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Begrepp 

Idrottskarriär. Likt andra idrottspsykologiska begrepp råder det delade meningar 

kring definitionen av en idrottskarriär. Aspekterna dem olika idrottspsykologiska perspektiven 

väljer att inkludera i sina definitioner varierar. Alfermann & Stambulova (2007, s.713) väljer 

att definiera idrottskarriärer på följande sätt: ”Idrottskarriär är en term för en flerårig idrottslig 

aktivitet, frivilligt vald av personen som syftar till att uppnå sin individuella topp i idrottslig 

prestanda i en eller flera idrottsevenemang”. Denna definition uppmärksammar idrottares 

frivilliga och långsiktiga deltagande i en eller flera idrottsaktiviteter.  

Karriärövergång. En karriärövergång är en process som innefattar specifika krav som 

idrottaren behöver hantera för att fortsätta utöva idrotten framgångsrikt (Wylleman & Lavalee, 

2004). Karriärövergångar kan antingen vara normativa eller icke-normativa. Normativa 

övergångar är naturliga och går att förutspå för att bättre förbereda sig inför dessa. Icke-

normativa övergångar går inte att förbereda sig inför, sådana övergångar kan ske på grund av 

skador eller byte av tränare. Övergången från junior till senior är oundviklig och en naturlig 

övergång som går att förutspå. Idrottare genomgår en rad normativa övergångar i sin 

idrottskarriär, ibland omedvetet. Dessa övergångar karakteriseras av specifika barriärer inom 

träningen, tävlingar eller utanför idrotten som idrottaren måste hantera. 

Teoretiska ramverk 

The Athletic Career Transition Model. Enligt denna modell (Stambulova, 2003) 

består junior till seniorövergången av en rad olika processer. Stambulova och Wylleman 

definierar en karriärövergång inom idrott som ” en process för att hantera en uppsättning 

övergångskrav” (Stambulova & Wylleman, 2014, s. 609). Enligt Stambulova (2003) är kärnan 

av denna process att hantera specifika krav/utmaningar för att kunna göra en övergång i sin 

idrottskarriär eller för att genomföra en lyckad övergång till ett liv efter idrottskarriären. Hur 

effektiv hanteringen av en övergång är beror på den dynamiska balansen mellan idrottarens 

resurser och barriärer. Stambulova (2003) beskriver resurser som samtliga interna och externa 

faktorer som underlättar hanteringsprocessen. Detta kan bland annat vara idrottarens 

personlighetsdrag, färdigheter, motivation, sociala stöd, kunskaper eller finansiella 

förutsättningar. Interna och externa faktorer som försvårar en effektiv hantering benämns som 

barriärer av Stambulova (2003). Exempel på dessa är: brist på färdigheter eller kunskaper, 

avsaknad av socialt stöd, låg social förmåga eller finansiella förutsättningar. 

Ett steg i modellen benämns hantering, detta steg utgörs av idrottarens strategier. 

Dessa strategier influeras av den dynamiska balansen mellan idrottarens barriärer och 

resurser. Tillsammans mynnar dessa ut i två möjliga utfall för idrottaren: effektiv (lyckad 
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övergång) eller ineffektiv övergång (krisövergång) (Stambulova, 2003). I en lyckad övergång 

har idrottaren använt sig av en strategi där hon/han lyckats mobilisera resurser och 

överkommit övergångsbarriärerna (Stambulova, 2003). En krisövergång är istället kopplad till 

ineffektiv mobilisering av resurser och barriärer, där idrottaren misslyckas att hantera 

övergången effektivt. Detta kan bero på bristande resurser, för svåra barriärer, ineffektiv 

hantering eller undermålig strategi (Stambulova, 2003).  

En idrottare kan vara i processen att övergå men sakna förmågan att hantera 

barriärerna, i sådant fall kan idrottaren känna ett behov av intervention (Stambulova, 2003). 

Enligt modellen har en krisövergång två möjliga utfall: ”fördröjd lyckad övergång” när 

interventionen är effektiv. Eller en ”misslyckad övergång” när interventionen är ineffektiv 

eller när det saknas en intervention. En misslyckad övergång är förknippad med negativa 

konsekvenser exempelvis avslut i förtid, neuroser, överträning, ätstörningar och drogmissbruk 

(Stambulova, 2003). Det finns tre typer av interventioner i modellen, den första är 

”Krisprevention”. Syftet med en krisprevention är att öka idrottarens medvetenhet om 

närmande eller nuvarande övergångskrav, samt assistera idrottaren att i rätt tid utveckla 

nödvändiga resurser för effektiv hantering. Den andra typen av intervention är ”krishantering” 

och den tredje typen är ”intervention för hantering av negativa konsekvenser”. Båda dessa 

typer av interventioner ämnar hjälpa idrottaren analysera deras krissituation och finna det 

mest lämpliga sätt att hantera situationen (Stambulova, 2003).  
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Figur 1. The Athletic Career Transition Model (Stambulova, 2003), fritt översatt. 

The holistic athletic career model. Wylleman & Lavalee (2004) skapade modellen               

” developmental model of transitions faced by athletes”. Denna modell har sedan 

vidareutvecklats och döpts om till ”The holistic athletic career model” av Wylleman, Reints & 

De Knopf (2013). Den uppdaterade modellen (se figur 2) ger en översikt, ur ett holistiskt 

perspektiv, på de normativa övergångarna en idrottare möter under sin karriär. Modellen 

kombinerar idrottarens idrottsliga övergångar med de psykologiska, psykosociala, 

akademiska/yrkesmässiga och finansiella övergångarna som enligt modellen sker (ungefär) 

vid bestämda åldrar. Vilken ålder en idrottare går in i någon av de specifika övergångarna 

beror på individuell förmåga och utveckling, både inom och utanför idrotten. 

Modellen innefattar fem parallella nivåer: idrottslig, psykologisk, psykosocial, 

akademisk/yrkesmässig samt finansiell nivå. De olika nivåerna är i sin tur indelade i faser som 

ämnar att skildra personens utveckling. Den idrottsliga nivån och dess faser beskriver 

idrottarens progression genom sin idrott, från initiering till upphörande. Samtidigt sker en 

psykologisk utveckling från att vara ett barn till att vara vuxen. Den psykosociala nivån 

stipulerar individens sociala kontaktnät och sociala stöd, från att främst socialisera sig med 

sina föräldrar, syskon och kamrater till att ha en egen familj. Parallellt med ovanstående 

nivåer går även den akademiska nivån. och finansiella nivån. Dessa två beskriver individens 

akademiska och finansiella utveckling, från att vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar 
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och gå i grundskolan till att ha eget jobb och yrke. Inom varje nivå sker en del övergångar 

som påverkas av de andra nivåerna. Samtidigt som en idrottare ska övergå till senioridrott ska 

kanske denne även övergå till att studera på universitet. Övergången till att studera på 

universitet kanske även medför att personen tappar sociala kontakter och dess stöd vilket i sin 

tur påverkar resurspoolen för den idrottsliga övergången. Det sker mycket i ett människoliv 

utöver det idrottsliga Wylleman et als. modell illustrerar komplexiteten av en idrottslig 

övergång. 

Ålder 10 15 20 25 30 35 

Idrottslig 

Nivå 

 
Initiering Utveckling Bemästring Upphörande 

Psykologisk 

Nivå 
Barndom Ungdom Vuxen ålder 

Psykosocial 

Nivå 

Föräldrar 

Syskon 

Kamrater 

Kamrater 

Tränare 

Föräldrar 

Partner 

Tränare 

Familj 

(Tränare) 
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Yrkesmässig 

Nivå 
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utbildning 

Sekundär 

utbildning 
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utbildning 

Yrkesmässig träning 

Professionell sysselsättning 

Finansiell 

Nivå 
Familj 

Familj 

Idrott 

Förbund 

Förbund 

Sponsor 

Familj 

Arbetsgivare 

Figur 2. The Holistic athletic career model (Wylleman et al., 2013). Fritt översatt 

Faser i junior till seniorövergången hos svenska ishockeyspelare - en empirisk 

modell. Olsson & Pehrson (2014) designade i sin studie en arbetsmodell (se figur 3) utifrån 

deduktiv analys av studiens teoretiska ramverk och personliga erfarenheter. Modellen delade 

in junior till senior övergången i fyra faser: Förberedelse, Orientering, Adaption och 

Stabilisering. Arbetsmodellens faser uppdaterades därefter med empirisk data från studiens 

intervjuer på svenska ishockeyspelare och ishockeytränare. Modellens faser beskrev vid detta 

skede krav, resurser, barriärer, coping-strategier samt resultat. Den uppdaterade modellen 

valideras senare av Pehrson (2016) i en D-uppsats på svenska ishockeyspelare och 

ishockeytränare. Den validerade modellen uppdaterade fasernas innehåll och lade till 

approximerade tidsbestämmelser mellan faserna. Den empiriska modellen (Olsson & Pehrson, 

2014) är uppdelade med inspiration från Wylleman och Lavallees (2004) holistiska modell för 

karriärsövergångar; samtidigt som den undersöker faktorer hämtade från The Athletic Career 

Transition Model (Stambulova, 2003). 

Enligt Stambulova et al. (2017) empiriska modell kan övergången från junior till 
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senior ses som en process som kan sträcka sig över flera år. Inom denna process rör sig 

idrottaren mellan olika stadier i sin idrottsliga utveckling, dessa stadier påverkas av andra 

sfärer i livet (Wylleman et al., 2013). Betecknade stadier i modellen av Stambulova et al. 

(2017) tar hänsyn till interaktionen mellan individens idrottsliga utveckling och dennes 

utveckling i andra sfärer. Den validerade modellen (Stambulova et al. 2017) beräknar att 

förberedelsefasen börjar när spelaren är mellan 18–20 år. Idrottaren övergår sedan till 

orienteringsfasen och förblir i denna fas under första året som senioridrottare. Därefter följer 

adaptionsfasen under det andra och tredje året av deltagande i seniorlaget, varpå idrottaren 

övergår till stabiliseringsfasen vid det fjärde året av seniorishockey. I modellen (Stambulova 

et al., 2017) framgår det att ishockeyspelare i ett övergående skede upplever en mängd 

barriärer, resurser, krav och copingstrategier som förändras eller försvinner inom processens 

stadier. Denna förändring ger belägg för att junior till seniorövergången är en process med 

olika nivåer varav samtliga är i ständig förändring. För att bättre förstå övergångens dynamik 

rekommenderar Olsson & Pehrson (2014) fortsatt forskning av modellen inom andra 

kontexter. 

Stabiliseringsfas (det fjärde året av seniorishockey) 
Krav: prestera bra på ett stabilt sätt, ta mer ansvar 

Resurser: sammanhållning i laget, inre motivation, prestationserfarenhet, attityd och 

bestämdhet, fortsatt strävan mot förbättring 

Barriärer: ökade icke idrottsrelaterade skyldigheter (studier/arbete, egen familj), brist på 

motivation 

Coping-strategier: fortsätta jobba hårt och ta ansvar i laget 

Resultat: bli en erfaren seniorspelare och förstå på vilken seniornivå han kan tävla 

Adaptionsfas (det andra och tredje året i seniorlaget) 
Krav: prestera bra, ta ansvar inom laget 

Resurser: sammanhållning i laget, tillit från tränare, attityd och bestämdhet Barriärer: 

icke idrottsrelaterade skyldigheter (studier/arbete, egen familj), bristande fysik, 

självgodhet 

Coping-strategier: jobba hårt, planera, ta ansvar 

Resultat: få erfarenhet inom seniorishockey, uppnå stabilitet rörande prestanda på is 

Orienteringsfas (första året i seniorlaget)  
Krav: att förstå normerna i seniorlaget, ta mer ansvar och vara seriös, klara av 

träning/matcher fysiskt, taktiskt och mentalt 

Resurser: förebilder i laget, tillit från tränaren, inre motivation, attityd och bestämdhet 

Barriärer: ungdomskultur, bristande tillit och möjligheter i seniorlaget, förvrängda 

förväntningar, bristande fysik, skador 
Coping-strategier: jobba hårt, acceptera normer, modellera förebilder 

Resultat: förstå viktiga funktioner inom seniorishockeyn, finna ens roll i seniorlaget 

Preparationsfas (spelarna är cirka 18–20 år gammal) 
Krav: att förbereda fysiskt och mentalt inför att ta steget till seniorishockey Resurser: stöd 

från familjen, bekanta sig med seniorlags medlemmar, attityd och bestämdhet 

Barriärer: ungdomskultur, för stort gap mellan junior och seniornivå, förvrängda 

förväntningar, bristande fysik och förtroende 

Coping-strategier: jobba hårt, modellera seniorspelare, utnyttja chanserna när de ges 

Resultat: lära sig grundläggande kraven inom seniorishockey och bli en del av seniorlaget 

Ju
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Figur 3. Empirisk modell ”Faser i junior till seniorövergången hos svenska ishockeyspelare” 

(Stambulova et al. 2017). Fritt översatt. 

Tidigare forskning inom junior till seniorövergång 

Tidigare forskning har indikerat att idrottarens motivation och utveckling av en 

idrottsidentitet är viktiga faktorer för att lyckas övergå, men även att idrottsidentiteten kan 

vara en riskfaktor vid karriärsavslut (Franck & Stambulova, 2018a; Franck, Stambulova & 

Ivarsson, 2016b; Stambulova & Wylleman, 2014). Franck et al. (2016b) har undersökt tre 

övergångsprofiler; deltagarna i studien var alla i ett förberedande stadie i övergången. 

Resultatet i studien indikerar att idrottssfären (i modellen av Wylleman et al. (2013)) är den 

mest avgörande sfären för en lyckad övergång. Franck et al. (2016b) fann även indikationer 

på att idrottare förbereder sig olika inför övergången. Idrottare som hävdade hög nivå av 

justering inför senioridrott var motiverande, hade nog resurser och effektiva coping-strategier. 

Idrottare som hävdade låg justering till senioridrott var mindre motiverade och fokuserade på 

andra sfärer än den idrottsliga. Franck, Stambulova & Weibull (2016a) har utfört en studie av 

liknande design med ett annorlunda foci. Även denna studie belyser idrottsidentitets vitala roll 

i en lyckad övergång. Studiens resultat indikerar även att idrott- och utvecklingsorienterade 

copingstrategier ledde till framgångsrika övergångar. Medan socialt inriktade copingstrategier 

ledde till mindre framgångsrika övergångar.  Som en del av ett longitudinellt projekt (Franck, 

2018) har Franck & Stambulova (2018a; 2018b) narrativt undersökt två individuella idrottare 

och två lagidrottare. Studiernas resultat överensstämmer med tidigare forskning i projektet 

(Franck et al., 2016a; Franck et al., 2016b) och indikerar att junior till seniorövergången inte 

är linjär utan en dynamisk process som kan följa olika riktningar. Vilken riktning övergången 

tar beror på idrottarens resurser, barriärer, krav och coping-strategier (Franck, 2018) 

Krav. Övergångsprocessen en idrottare oundvikligt hamnar i medför vissa krav av varierande 

tyngd. En del idrottare upplever att senioridrotten kräver förbättrad fysisk förmåga, bättre 

prestationsförmåga, mentala-, tekniska- och rehabiliteringsförmågor (Stambulova, Franck & 

Weibull, 2012). Andra studier har även dem belyst fysiks förmåga som ett framstående krav 

för blivande seniorer (Finn & McKennans, 2010; Lorenzo, Borrás, Sánchez, Jiménez & 

Sampedro, 2009; Alge, 2008). Senioridrotten medför att idrottaren kommer ställas mot vuxna 

färdigutvecklade spelare, det är inte underligt att blivande seniorer uppfattar fysisk förmåga 

som ett besynnerligt tungt krav. Att ställas mot seniorer i matchsituation medför även andra 

krav på hantering av tävlingskomplexitet och nivå på motstånd (Alge, 2008).    

Alla upplevda krav berör inte det idrottsliga, andra sfärer av livet ställer även dem krav. Ett 

prevalent krav i studien av Stambulova (2009) var att finna sin egen väg i idrotten och att 
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balansera sina idrottsliga mål med andra mål i livet. En idrottskarriär omfattar många olika 

yrken, det finns inte en definitiv väg att gå. Oberoende vilken väg man väljer krävs det att 

man kan balansera ens alla sfärer och ens spridda målsättningar (Stambulova, 2009). Det är 

inte alltid lätt att kombinera alla sina delar i livet, kombinationen mellan elitidrott och 

sysselsättning har identifierats som ett krav (Alge, 2008). 

I Olsson & Pehrsons studie (2014) angav idrottare i förberedelsefasen fysiska 

utmaningar, hantera mentala utmaningar och ta till vara på möjligheter som krav på junior till 

senior övergången. Kraven som upplevdes i orienteringsfasen var fler, bland annat att hantera 

fysiska utmaningar, hantera taktiska skillnader på seniornivå och hantera mentala utmaningar. 

Men också normrelaterade krav så som seriositet, större ansvarstagande, lära sig att bete sig 

som en senior och hantera externa förväntningar/press. I adaptionsfasen och 

stabiliseringsfasen var det mindre upplevda krav. De som presenterats var bland annat att ta 

ansvar i laget, prestera bra och hantera träningsvolymen. 

Resurser. Tidigare forskning har identifierat ett flertal olika resurser hos idrottare som 

genomför en övergång från junior till senioridrott. Social anknytning och socialt stöd är 

viktiga resurser för en idrottare som förbereder sig eller befinner sig i en junior till senior 

övergång (Franck, 2009; Pummel, Harwood & Lavallee, 2008; Lorenzo et al., 2009; 

Poczwardowski, Diehl, O’Neil, Côté & Haberl, 2013; Stambulova, Alfermann, Statler & 

Côte, 2009; Stambulova, 2009; Olsson & Pehrons, 2014). Dessa resurser verkar vara som 

viktigast under idrottskarriärens förberedande stadie där det sociala stödet fungerar som en 

motivator för övergång (Pummel, Harwood & Lawallee, 2008). Utöver det sociala stödet 

finns det indikationer på andra externa resurser som hjälper idrottaren i övergången så som 

tillit till kamrater och stab (Schinke, Gauthier, Dubuc & Crowder, 2007), goda faciliteter och 

träningsmöjligheter (Poczwardowski, Diehl, O’Neil, Côté & Haberl, 2013). 

Det räcker inte alltid att ha goda externa resurser, lika viktigt verkar det vara att ha 

sunda mentaliteter och upplevelser kring sin idrott (Poczwardowski, Diehl, O’Neil, Côté & 

Haberl, 2013). Att vara optimistisk, ha en starkt förbunden idrottsidentitet och kunna träna 

med ihärdighet är mentaliteter som gynnar idrottaren i övergången (Poczwardowski, Diehl, 

O’Neil, Côté & Haberl, 2013). En annan intern resurs som verkar vara viktig för övergången 

är idrottarens tidigare erfarenheter inom idrotten (Stambulova, Franck & Weibull, 2012; 

Stambulova, 2009). Hur idrottaren har upplevt tidigare händelser och övergångar i sin 

idrottskarriär kan påverkar och vara avgörande för kommande övergångar.  

Olsson & Pehrons (2014) fann en rad resurser hos idrottarna. En majoritet av de 

identifierade resurserna var externa. Idrottare i förberedelsefasen angav stöd från äldre spelare 
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och familj (även finansiellt) som de viktigaste resurserna. Vidare identifierades koder så som  

tillit från tränare och idrottsklubb. De inre resurserna som idrottarna i förberedelsefasen drog 

mest nytta av var rätt attityd och viljan att lyckas inom idrotten. Idrottarna i orienteringsfasen 

angav också stöd från familj och äldre spelare som en viktig resurs, även tillit från tränare som 

ger speltid och sammanhållning inom laget. Rätt attityd, viljan att lyckas, glädjen från idrotten 

och att vara en del av laget var de inre nyckelresurserna hos idrottarna i orienteringsfasen. 

Idrottarna som befann sig i adaption och stabiliseringsfasen upplevde sammanhållningen i 

laget som den viktigaste resursen, följt av tillit från tränare, inre motivation och rätt attityd. 

Barriärer. Förutnämnda externa och interna resurser används av idrottaren för att 

överkomma barriärerna som uppstår i en övergång. Likt resurserna verkar barriärerna kunna 

vara både egna mentaliteter eller upplevelser men även externa påfrestningar. Idrottare i en 

övergångsprocess kan ha höga förväntningar på sig själva, ibland för höga, som resultat 

uppkommer ytterligare en barriär i form av rädsla att misslyckas (Pummel et al., 2008; 

Stambulova, 2009). Dessa interna förväntningar är inte sällan manifestationer av för höga 

externa förväntningar från föräldrar, tränare eller vänner (Stambulova, 2009). Detta skapar 

problem i form av att idrottaren inte bygger upp det självförtroendet som behövs för att 

genomgå övergången. Stambulova (2009) kallar detta problem för ”tidigt socialt 

igenkänningsproblem”. Stambulova får stöd av Francks studie (2009), pressen som en ung 

idrottare kan uppleva från familj, tränare och vänner är en stark barriär i junior till 

seniorövergången.  

Att vidhålla en idrottskarriär är inte sällan ett dyrt äventyr. För att övergå till 

senioridrott och fortsätta tävla krävs finansiella tillgångar, att finna dessa tillgångar verkar 

uppfattas vara en barriär (Alge, 2008; Pummel et al., 2008; Finn & McKenna, 2010). Livets 

sfärer rör sig parallellt med idrottskarriären och det kan ibland vara svårt att kombinera dessa 

den akademiska sfären har visats vara svår att kombinera och upplevs vara en barriär 

(Pummel et al., 2008; Finn & McKenna, 2010). Det finns alltså icke-idrottsliga barriärer vars 

övervinst är en förutsättning för fortsatt idrottande. 

Olsson & Pehrson (2014) identifierade ett flertal olika barriärer i sin studie på 

hockeyspelare i junior till seniorövergång: det stora gapet mellan junior till seniornivå, 

förvrängda förväntningar på seniorspel, begränsad fysisk kapacitet, skillnaden på kulturen 

inom laget på junior kontra seniornivå, finansiella barriärer, brist på tillit från tränare, skador, 

tidskrävande arbete eller studier. Deltagarna i studien som hade spelat på seniornivå i några år 

(adaptionsfas och stabiliseringsfas) upplevde inte fullt lika många barriärer längre. Men en del 

barriärer kvarstod genom samtliga faser i junior till seniorövergången så som tidskrävande 
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arbete eller skola, finansiella barriärer, bristande tillit från tränare samt skador. 

Copingstrategier. En studie av Van Yperen (2009) på fotbollsspelare i 

Nederländerna, fann att idrottare som var vana med problemfokuserade coping-strategier var 

mer sannolika att genomgå en lyckad junior till seniorövergång. De idrottarna som hade 

genomgått en lyckad övergång var mer sannolika att söka socialt stöd när denne stötte på 

problem och motgångar, dem var även mer hängivna till sina personliga mål (Van Yperen, 

2009). 

Resultatet i Van Yperens (2009) studie ekar i litteraturen, problemfokusering och 

mentala färdigheter är återkommande begrepp under kategorin copingstrategier (Finn & 

McKenna, 2010; Stambulova, 2009; Alge, 2008; Poczwardowski et al., 2013). Mentala 

färdigheter är ett brett inkorporerande begrepp men för junior till seniorövergången finns det 

specifika färdigheter som är återkommande i litteraturen.  Övergångsprocessen kan ta lång tid 

och barriärerna kan vara svåra att överkomma, därav verkar det vara viktigt att övergående 

idrottare är ihärdig och resilient (Poczwardowski et al., 2013; Alge, 2008; Stambulova, 2009). 

I studien av Van Yperen (2009) var problemfokuserad coping en prediktor för framgångsrik 

övergång, detta resultat återfinns i en studie av Alge (2008) där kreativ problemlösning var en 

avgörande prediktor. En vana att överkomma problem och kunna framställa kreativa 

problemlösningar verkar vara viktiga copingstrategier i junior till seniorövergången.  

Hanteringen av övergångsprocessen verkar även påverkas av idrottarens personliga 

mognad och utvecklande av en idrottsidentitet (Stambulova, 2009; Bruner, Munroe-Chandler 

& Spink, 2008; Pummel et al., 2008; Franck & Stambulova, 2018a; Franck, Stambulova & 

Ivarsson, 2016b; Stambulova & Wylleman, 2014). Som nämnt tidigare, är idrottsidentiteten 

inte alltid en positiv faktor i idrottskarriären. Utvecklandet av en stark idrottsidentitet verkar 

vara en positiv drivkraft i övergången från junior till senioridrott men kan vara en belastning 

när karriären kommer till sin ända.  

Olsson & Pehrson (2014) fann ett flertal coping-strategier i deras studie på 

ishockeyspelare. De mest förekommande var: att ta lärdom av mer erfarna spelare, anpassa sig 

till normerna i laget, fortsätta jobba hårt och sträva efter självförbättring, observera och lära 

av andra, planera, ta ansvar och att ta nytta av chanserna du får. 

Resultat av de olika faserna. Olsson & Pehrson (2014) fann att desto senare fas i 

junior till seniorövergången en idrottare hamnar, desto mindre antal resultat uppstår. Bland 

deltagare i förberedelsefasen och orienteringsfasen var det betydlig fler resultat än i 

adaptionsfasen och stabiliseringsfasen. Bland deltagarna i förberedelsefasen var de vanligaste 

resultaten att de tog ett kliv in i seniorishockey, fick lärdom av hur seniorishockey kommer 
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vara och att de växte som individer. Deltagarna i orienteringsfasen upplevde följande vara 

dem vanligaste resultaten: hitta sin roll i seniorlaget, anpassning till seniorishockey, växa som 

spelare och individ samt lärdomar. Hos deltagarna i adaptionsfasen identifierades erfarenhet 

inom seniorishockey, fortsatt strävan mot förbättring och stabil prestationsnivå de vanligaste 

resultaten. Bland deltagarna i stabiliseringsfasen var erfarenhet och förståelse av vilken nivå 

man kan spela på dem framstående resultaten. 

Summering och syfte 

Tidigare forskning på ett flertal olika idrotter, i flera olika länder har identifierat en rad 

olika krav, resurser, barriärer och coping-strategier bland idrottare som befinner sig i junior 

till seniorövergången. Enligt Stambulova (2009) tar det mellan tre till fyra år för en idrottare 

att hantera en sådan övergång, medan vissa idrottare klarar det på ett till två år. En strävan 

mot att idrottare skall genomgå så effektiva och smärtfria karriärövergångar som möjligt är en 

självklar uppfattning, inte minst för idrottaren själv och föreningen/klubben dessa är en del 

utav. En misslyckad eller ineffektiv övergång är inte bara olyckligt för idrottaren personligen, 

med de negativa utfallen som Stambulovas ”The Athletic Career Transition Model” (2003) 

beskriver. Utan även för föreningar/klubbar som riskerar att tappa talangfulla idrottare som 

hade kunnat fortsätta sina idrottskarriärer och hjälpt förening/klubb att växa. Olsson & 

Pehrson (2014) föreslår vidare forskning på deras modell och hur vida den går att applicera på 

idrottare inom individuella idrotter. Därav är föreliggande studies syfte att undersöka 

tennisspelares upplevelser i junior till seniorövergången.  

Frågeställningen för studien är följande: 

Vilka krav, resurser, barriärer och coping-strategier upplever tennisspelare inom dem 

olika faserna i modellen av Stambulova et al. (2017)? 

 

Metod 

Studien var av kvalitativ design och avsåg att samla in samtida och retrospektiva data från 

tennisspelare som befann sig i olika faser av karriärövergången. Data samlades in med hjälp 

av åtta stycken intervjuer, för de olika faserna i karriärövergångens kontinuum. Fyra 

semistrukturerade intervjuguider användes för de olika faserna; förberedandefas, 

orienteringsfas, adaptionsfas, samt stabiliseringsfas. Intervjuerna fördelades med två deltagare 

i förberedandefas, två deltagare i orienteringsfas, två deltagare adaptionsfas och två deltagare i 

stabiliseringsfas. 

Deltagare 
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Åtta deltagare (16–28 år gamla) deltog i studien. Av deltagarna var sju män och en 

kvinna, från två olika tennisklubbar. Alla åtta deltagarna var aktivt tävlande tennisspelare. 

Fyra av deltagarna var under 18 år gamla och tävlade fortfarande på juniornivå, men samtliga 

hade även deltagit i seniortävlingar (i tennis tävlar man som senior från man är 18 år, men det 

finns inga regler som stoppar spelare under 18 år att deltaga i en seniortävling). Två av 

deltagarna (16 och 17 år gamla) med kortast tävlingserfarenhet på seniornivå, representerade 

förberedelsefasen. Orienteringsfasen representerades av två deltagare (17 och 18 år gamla), 

dessa två hade längre erfarenhet av seniortävlingar men mindre än deltagarna i adaptionsfas. 

Adaptionsfas deltagarna representerades av en 17-åring och en 22-åring. Anledningen till att 

17 åringen placerades i adaptionsfas var att han tävlat på seniornivå i tre år, längre än båda 

deltagarna i orienteringsfasen. De två sista deltagarna i studien (23 och 28 år gamla) 

representerade stabiliseringsfasen och hade flerårig (mer än fem år) erfarenhet av tävling på 

seniornivå. 

Instrument 

Fyra semi-strukturerade intervjuguider togs fram (se bilagor A, B, C, D). Dessa 

intervjuguider är tagna från Olsson & Pehrsons (2014) studie på svenska ishockeyspelare 

”Utforskande studie – beskrivning av den tidsmässiga strukturen för övergången från junior 

till seniornivå i svensk ishockey”, med modifikationer för att passa urvalet tennisspelare. 

Modifikationerna innebar att byta ut ishockey-specifika begrepp till tennis-specifika begrepp. 

Denna modifiering gjordes av forskarna själva eftersom en av forskarna arbetar med 

tennisspelare, medans den andra forskaren arbetar med ishockeyspelare. Denna kombination 

av kunskaper rörande idrottsspecifika termer möjliggjorde att intervjuguiderna kunde 

anpassas från ett urval av ishockeyspelare, till ett urval av tennisspelare. Intervjuguiderna är 

ämnade att insamla relevant information kring idrottarens övergångsprocess och upplevelser 

därav. Denna information innefattar idrottarens upplevda resurser, barriärer, krav och 

copingstrategier. Samtliga intervjuguider inkluderar frågor som berör bakgrundsinformation 

så som ålder, antal år inom idrotten, spelarnivå, förening och juniorkarriär. Första 

intervjuguiden (bilaga A) är för deltagare i förberedelsefasen. Denna fokuserar huvudsakligen 

på vilka föreställningar en deltagare har gällande dennes övergång till seniornivå, vilka 

förväntningar som finns och hur idrottaren förbereder sig inför seniornivå. Den andra 

intervjuguiden (bilaga B) är för deltagare i orienteringsfasen och denna fokuserar på 

idrottarens förväntningar, hittills erhållna erfarenheter och förändringar som skedde i slutet av 

juniorkarriären och början på seniorkarriären. Den tredje intervjuguiden (bilaga C) är för 

idrottare i adaptionsfasen, denna består av frågor gällande övergången från junior till senior i 
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dess helhet samt angående modellens träffsäkerhet. Den fjärde intervjuguiden (bilaga D) är till 

för deltagare som är i stabiliseringsfasen. Denna guide, utöver frågor gällande övergången 

från junior till senior i dess helhet, innehåller också djupgående frågor för varje steg i 

modellen. 

Procedur 

Forskarna kontaktade fyra olika tennisklubbar i södra Sverige, via mejl och telefon. Studiens 

syfte förklarades i korthet och ett informationsbrev (se bilaga E) skickades via mejl. Två av 

klubbarna fann studiens syfte intressant och hjälpte till att identifiera lämpliga deltagare för de 

olika faserna i junior till seniorövergången. Kontakten med klubben skedde främst med 

tränare och klubbchef som kände till sina tävlingsspelare, dess ålder och dess nivå. Kriterierna 

som angavs av forskarna för deltagande var att spelaren var över 16 år, tävlade aktivt och 

befann sig i en fas i junior till seniorövergången. Åtta tennisspelare valdes ut för intervjuer. 

Dessa spelare kontaktades via telefon eller Facebook och ett möte bokades in på spelarens 

hemmaklubb. Forskaren kontaktade därefter receptionist eller klubbchef för eventuell bokning 

av konferensrum eller klubbrum. Vid mötet erhölls informerat samtycke varefter intervjun tog 

vid.  

 Data samlades in genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, vilka avsåg att 

djupgående undersöka deltagarnas uppfattningar och erfarenheter gällande övergången från 

juniortennis till seniortennis. Vilken intervjuguide som användes baserades på vilken fas 

tennisspelaren var i beroende på ålder och/eller erfarenhet inom tävlande på seniornivå. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning med diktafon. Intervjuerna varade 

mellan 19 till 55 minuter. Samtliga intervjuer spelades in på respektive deltagares 

tennisklubb, inne i konferensliknande lokaler. Alla intervjuer genomfördes av en och samma 

forskare. Anledningen till detta är att den forskaren själv hade en mångårig erfarenhet av 

tennis på både junior och seniornivå. Han var därför mest lämpad, att kunna tolka deltagarnas 

olika tennis-relaterade termer och ställa uppföljningsfrågor genom sin erfarenhet och kunskap. 

Samtliga intervjuer avsåg att fastställa vilka krav, resurser, barriärer, coping-strategier och 

resultat, deltagarna i de olika faserna upplevde. 

Etik 

Alla deltagarna i studien deltog frivilligt. Före varje intervjuerna erhölls informerat 

Samtycke (se bilaga E) och deltagarna informerades att intervjun kommer spelas in i form av 

ljudupptagning. Deltagarna informerades att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan 

att ange en anledning, att all information kommer behandlas konfidentiellt och att deltagandet 

är anonymt. All hantering av data har skett enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. 
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Dataanalys 

Graneheim & Lundman (2017) kvalitativa analysmodell användes som utgångspunkt i 

dataanalysen. De inspelade intervjuerna av deltagarna transkriberades ordagrant. Forskarna 

läste igenom transkriberingarna av intervjuerna noggrant ett flertal gånger. Forskarna 

plockade separat ut meningsenheter från de transkriberade intervjuerna och meningsenheterna 

kondenserades. De kondenserade meningsenheterna från forskarna genomgick en 

trianguleringsprocess, för att validera kvalitén av innehållsanalysen. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades av forskarna och blev försedda olika koder. Hela kontexten 

togs i beaktning när meningsenheterna blev försedda med koder. De olika koderna jämfördes 

för likheter och skillnader och sorterades in i underkategorier (13 stycken förberedelsefas, 12 

stycken orienteringsfas, 15 stycken adaptionsfas, 12 stycken stabiliseringsfas). 

Underkategorier togs fram genom diskussion och reflektion mellan forskarna. 

Underkategorierna placerades in i fem deduktivt framtagna kategorier utifrån de teoretiska 

ramverken. Dessa kategorier är samma kategorier som Olsson & Pehrson (2014) använt i sin 

studie. Slutligen skapades ett tema baserat på innehållsanalysen tillsammans med studiens 

syfte och frågeställningar. 

Resultat 

En kvalitativ innehållsanalys genererade 503 stycken kondenserade och abstraherade 

meningsenheter i form av koder, 50 stycken underkategorier fördelade inom fyra tabeller som 

representerar varje fas i junior till seniorövergången (se bilaga F-I). Dessa tabeller innefattar 

kod, underkategori, kategori och tema. Nedan följer presentation och förklaring av de olika 

fasernas underkategorier med understöd av citat från intervjuernas meningsenheter.  

Förberedelsefas 

Resurser. Denna kategori (se bilaga F) behandlar externa och interna resurser 

deltagarna har upplevt och upplever i samband med det förberedande stadiet i deras junior till 

seniorövergång. Till resurser räknas koder som kan upplevas ha hjälpt deltagaren i 

övergången från junior till seniortennis.  

Träningsgrupp och spel med seniorer. Sparring med seniorer motiverade deltagarna 

och möjliggjorde träning på en ny spännande nivå där juniorerna kände att de kunde slappna 

av och spela sitt eget spel. Utöver spel med seniorerna motiverades även deltagarna av 

träningsgruppen, specifika sparringpartners och serielagen.  

Motiveras av träningsgruppen: ”…kul att spela med”, ”Sen så hade vi alltid serielagen på 

helgerna”, “två spelare som det blir roligt att spela med dem”. 
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Spela med seniorer: ”träna med seniorer också” och ”är bra att träna på den nivån”. 

Motiveras av seniorer: ”man kan ju kolla på någonting som inspirerar”. 

Mindre press på seniornivå: ”spelar mer fritt”, ”slappnar av mer” och ”spela mitt eget spel”. 

Socialt stöd. Spelarna upplever socialt stöd främst från tränare, familj och klubb. 

Tränarna nämns ofta, inte i något särskilt betydande sammanhang utan framgår mer vara ett 

självklart stöd som inte behöver förklaras. Likaså ges inte klubben så lång betänketid utan likt 

tränarna framgår vara ett självklart stöd i sin karriär. Familjen däremot ger upphov till 

specifika stödegenskaper så som att agera publik och ge skjuts till tävlingar. 

Stöd från coach: ”tränarna”. 

Stöd från familj: ”det inte så många som kollar utom föräldrarna” och ”dem skjutsat när jag 

har match”. 

Stöd från klubben: ”klubben” och ”jag får bra möjligheter av klubben”. 

Interna resurser. Denna underkategori innefattar internaliserade resurser så som 

känslor och inställningar. En sådan är spelarnas gemensamma känsla för tennisen: kul. Denna 

koden framgår i analysen av alla intervjuer, alla spelare tycker att tennis är kul. Denna känsla 

verkar vara kopplat till träningsgruppen, det nämns ofta att träningsgruppen och individuella 

spelare är roliga att spela med. Spelarna i förberedelsefasen verkar inte vara oroliga inför 

övergången till seniortennis och hävdar att de känner sig redo och att det finns gott om tid att 

förbereda sig. 

Roligt att spela tennis: ”roligt” och ”kul”. 

Inte orolig inför övergången: ”jag känner mig ganska redo” och ”så jag har tid att förbereda 

mig”. 

Krav. Denna kategori (se bilaga F) innefattar krav som ställs på deltagaren i samband 

med junior till seniorövergången, dessa krav har identifierats uppstå internt eller externt. 

Interna krav. Spelare i övergångsprocessen första stadie upplever högre krav på 

ansvarstagande, främst på träning. Övergången i tennis innebär för många att träning med 

tränare minskar och egenansvaret för sin träning ökar. 

Ta mer eget ansvar: ”jag sköter min träning själv” och ”Man får ju ta mer ansvar”. 

Inte vika sig vid motgångar: ”man inte viker sig bara för att det går dåligt”. 

Externa krav. På väg in i seniortennisen krävs det även att spelaren kan prestera på en 

högre nivå för att hänga med i seniortävlingarna. Spelarna upplever även krav på att vara mer 

seriösa med sin tennis och vara mer ihärdiga. 

Presterar: ”att jag presterar”, ”mer press att prestera”  

Vara mer seriös: ”mer seriöst”  



18 

 

Barriärer. Denna kategori (se bilaga F) innefattar deltagarnas upplevda motståndskraft 

i övergången från junior till seniortennis. Koderna som representerar denna kategori har 

identifierats vara aktiva förhinder för deltagarna. 

Inte redo för seniortennis. Den första underkategorin inom barriärer är något 

motsägelsefull. Att vara redo för seniortennis har identifierats som en intern resurs för 

spelarna men de verkar inte vara helt redo. Båda spelarna i förberedelsefasen har testat på att 

sparra med seniorer och upplever en stor nivåskillnad främst i speltempot. Dem hävdar även 

att helt övergå till seniortennis är ett stort steg som dem inte är helt redo att ta ännu. 

Är inte redo för spelnivån: ”stor nivåskillnad” och ”var ju mycket starkare och slog hårdare”. 

Är för stort steg: ”det är för stort fortfarande” och ”inte riktigt redo”. 

Interna barriärer. Deltagarna upplevde att andra sfärer av livet drog en ifrån idrotten 

och att motivationen för fortsatt idrottande började sina. Det saknades tydliga motivatorer 

samtidigt som andra sysselsättningar lockade. 

Andra prioriteringar: ”gör andra grejer istället” och ”man ska vara med kompisar”. 

Minskad motivation: ”ingen som pushar en” och ”det var nog där när jag trappad ned lite 

grann”. 

Coping-strategier. Denna kategori (se bilaga F) behandlar deltagarnas hantering av 

övergångsprocessen och deras konkreta förberedelse inför seniortennisen.  

Intern Coping. Att ta eget ansvar har förkommit som ett krav för deltagarna. Men att ta 

ansvar används även för att aktivt hantera övergångsprocessen. Att ta ansvar har identifierats 

vara ett internt krav som deltagarna ställt på sig själva. Därmed hänger dessa koder ihop men 

åsyftningen har fört dem in i olika underkategorier. Utöver att ta ansvar har deltagarna 

målsättningar som motiverar dem och driver dem framåt. Tempot och nivåskillnaden i 

seniortennis har varit något deltagarna velat vänja sig vid snabbt. 

Tar eget ansvar: ”mycket eget ansvar”. 

Har en målsättning: ”college är ett mål”, ”ska ha kul” och ”vill bli så bra som möjligt”. 

Vill vänja sig snabbt: ”vänja sig snabbt” och ”försöka vänja sig”. 

Träning. Denna underkategori behandlar deltagarnas aktiva arbete mot utveckling. 

Deltagarna har uppgett att dem aktivt styrketränar, gör mentala övningar, sparrar uppåt och 

fokuserar på träningarna.  

Spela mycket och fokusera: ”fortsätta träna mycket och fokusera på träningen”. 

Spela med bättre spelare: ”måste man spela med spelare som är bättre”. 

Mental träning: ”Lite mental träning”. 

Stärker min fysik: ”stärker min fysik” och ”gymma”.  
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Tävling. Tävling handlar om hur deltagarna hanterar tävlingsmoment och processer 

kring tävling. Deltagarna har uppgett att dem skapar och följer en tävlingsplanering och att 

dem aktivt arbetar mot ett tävlingsinriktat mål. 

Tävlingsplanering: ”tävlingsplanering” och ”sätta en plan hur det ska se ut”. 

Skapa så mycket rankingpoäng som möjligt: ”skapa så mycket poäng som möjligt” och 

”ranking”. 

Resultat. Denna kategori (se bilaga F) behandlar resultaten av juniorkarriären, dess 

avslut och förväntningar på seniorkarriärens början. 

Förväntningar på seniortennis. Denna underkategori innefattar koder som berör 

deltagarnas förväntningar på den snart vidtagande seniorkarriären. Deltagarna förväntade sig 

att motståndet skulle bli tuffare och prestationsnivån öka. Deltagare som redan övergått 

reflekterade tillbaka och angav att övergången inte var så värst turbulent och aningen otydlig. 

Deltagare som inte ännu övergått förväntade sig en lång process.  

Förväntar sig tufft motstånd: ”i huvudtävlingen blir det tufft” och ”bättre spelare”. 

”Ingen tydlig övergång”: ”det var en ganska mjuk övergång” och ”det var ingen såhär tydlig 

övergång”. 

Förväntar sig en lång process: ”det blir väl en lång process”. 

Upplevelser. Deltagarna som var på väg in i seniortennisen upplevde att övergången 

kändes som slutet av någonting, juniorkarriären är över och nu står dem inför den stora 

världen. Samtliga kände sig redo för avslutet och påbörjan.  

”Känns som slutet av någonting”: ”det kändes väl som slutet av någonting”, ”inne i den stora 

världen”. 

Känner sig redo: ”känner mig ganska redo” 

Orienteringsfas 

Resurser. Denna kategori (se bilaga G) behandlar deltagarnas interna och externa 

resurser i orienteringsfasen.  

Externa resurser. Denna underkategori innefattar koder rörande deltagarnas resurser 

som kommer från andra än den själv. Deltagarnas har uppgett bli motiverade av både 

träningsgruppen, serielaget, tränaren och familjen. Även klubben har angivits vara ett 

stöttande medium i övergången genom att tillse deltagaren med lediga banor, något unikt i 

tennisvärlden. Till skillnad från andra idrotter kräver tennisträning lediga banor och folk att 

spela med. 

Träningsgruppen/serielaget motiverar: ”man motiverar varandra liksom” och ”amen det är 

skitkul, man vill ju träna för någonting”.  
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Familjen stöttar och sparrar: ”det är nog mycket pappa” och ”sen har jag ju lillebrorsan” 

Lediga banor” här i klubben så finns det alltid tider och banor så det är ju grymt”. 

Stöd från tränarna” men tränarna har pushar mycket.....och det har hjälpt” och ”tränarna är ju 

ett hjälpmedel”. 

Interna resurser. Resurser som härstammar från deltagarna själva har delats in i denna 

underkategori. Deltagarna har uppgett att dem utvecklat mer disciplin vilket är ett hjälpmedel 

i träningen. Motivatorer för fortsatt utveckling är synen på sin utveckling men främst 

inställningen till idrotten.  

Har mer disciplin överlag: ”man har mer disciplin överlag” och ”man ger inte upp lika lätt”. 

Ser positiv utveckling: ”jag har ju märkt av min egen utveckling det senaste året”. 

Tycker att tennis är kul: ”för jag tycker ju att det är jävligt skoj”. 

Krav. Denna kategori (se bilaga G) innefattar underkategorier som berör kraven som 

ställs på deltagarna.  

Interna krav. Denna underkategori behandlar deltagarnas internaliserade krav. 

Deltagarna ställer krav som kan liknas vid delmål för att utvecklas. Dem ställer även krav på 

sin egen prestation för att kunna känna sig nöjda med sin spelnivå. Deltagarna har även 

uppgett att en del krav dem ställer på sig själv är väldigt höga och ibland orimliga.  

Ställer krav på prestation och utveckling: ”att kunna känna sig nöjd med mitt eget spel”, ”det 

är små krav för att utvecklas och bli bättre”. 

Höga krav på en själv: ”jag hade ju orimliga krav men, man ska ju alltid sikta högt liksom”, 

”asså jag ställer ganska höga krav på mig själv liksom”. 

Ta ansvar och vara seriös. Denna underkategori är tvådelad, deltagarna upplever krav 

på både ansvarstagande och mognad. En del deltagare insåg att seniortennis innebär mer 

egenträning och därmed mer eget ansvar, man har inte längre en tränare som dirigerar ens 

idrottskarriär.  

Ta eget ansvar: ”det egna ansvaret är väldigt stort” och ”man måste tänka själv”. 

Behöver mogna: ”det är mer seriöst”, ”det var en mognadsprocess hela grejen”. 

Barriärer. Denna kategori (se bilaga G) behandlar deltagarens upplevelser rådande 

hinder inom orienteringsfasen. Kategorin har tre underkategorier som beskriver deltagarnas 

situationsspecifika barriärer samt interna barriärer. 

Barriärer inom träning. Deltagarna upplevde att tennisens tekniska svårighetsgrad var 

en betungande barriär för deras utveckling. Variationen och nivån på 

sparringpartners/träningskamrater var även ett hinder för fortsatt utveckling. Deltagarna i 

orienteringsfasen var i en ålder där skolan upplevs vara mer utmanade och tidskrävande. 
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Skolan har därmed försvårad kombinationen av studier och elitsatsning och deltagarna har 

ibland fått välja skolan före idrotten. 

Svårt att bli bra på tennis: ”det var svårt” och ”shit vad svårt”. 

För lite variation på sparringpartners: ”För lite variation i träningen”. 

Inte tid att träna, prioriterar annat: ”det blev mycket skola”, ”skolan har tagit mycket 

överhand”. 

Barriärer inom tävling. Deltagarna upplevde att seniortennisen innebar ett helt nytt 

motstånd. En del deltagare har varit väldigt aktiva tävlingsspelare i sin klass inom 

juniortennisen, dem kände till nästan allt motstånd på den nivån. Helt plötsligt står dem inför 

okända nya spelare. Deltagarna upplevde även att deras juniorpoäng var irrelevanta och att 

seniorklassen innebar en nystart. Tävlandet i sig uppfattades vara ett dyrt äventyr.  

Har inte koll på motståndet på seniornivå: ”Nu kommer sådana man inte känner till”. 

Dyrt att tävla: ”sen är det dyrt med tennisen också” 

Juniorpoängen irrelevanta: ”då får man börja om på noll” och ”man var på samma nivå”. 

Interna barriärer. Deltagarna kände att seniortennisen innebar att man tappar sin 

status. Som nämnt tidigare var en del deltagare framgångsrika juniorspelare, vid övergången 

kände dessa att deras juniorstatus raderades och helt plötsligt var dem jämlika. Tennisen som 

en individuell idrott kan i sin natur göra att spelare känner sig ensamma, något som deltagarna 

kan hålla med om. Utöver status och ensamhet angav en deltagare att denne tog idrotten på för 

stort allvar och har kommit att inse att den inte är bra för dennes utveckling.  

Är väldigt ensam som tennisspelare: ”man är väldigt ensam som tennisspelare”. 

Känner att man tappar sin status: ”tappa sin status” och ”vara som alla andra”. 

”Tar det på för stort allvar”: ”tar det på för stort allvar för stort allvar” 

Coping-strategier. Denna kategori (se bilaga G) behandlar deltagarnas hantering av 

övergångsprocessen i orienteringsfasen. Underkategorier som innefattas berör deltagarnas 

utveckling och motivation.  

Utveckling. Deltagarna tar eget ansvar och har insett att dessa själv bestämmer över sin 

träning. Dem försöker även spela så ofta dem kan och helst sparrar på en hög nivå. En del 

deltagare för även inre analyser kring motståndaren i matchsituation.  

Ta eget ansvar för träningen: ”viktigare att ha egenträning”, ”träna själv”, ”utvecklas på egen 

hand”. 

Försöker spela så ofta man kan: ”försöker köra så ofta jag kan och hinner”  

Spelar med spelare som är bra: ”….där får man känna på ordentligt spel också”. 

Analyserar spelet i match: ”efteråt tänker man liksom det här gjorde motståndaren mycket 
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bättre än jag”. 

Motivation. Deltagarna motiverades främst av sin egen utveckling och viljan att bli så 

bra som möjligt. Dem motiverades alltså både av prestationsmål och processen mot dessa mål. 

Motiveras av sin egen utveckling: ”att se dem framstegen motiverar” och ”man ser ändå 

skillnad”. 

Vill bli så bra som möjligt: ”jag ville bli så bra som möjligt, det var det som drev mig”. 

Resultat. Denna kategori behandlar deltagarnas resultat av orienteringsfasen och 

reflektioner kring övergången från förberedelsefasen. Inga underkategorier har identifierats på 

grund av meningsenheternas spridning. Deltagarna upplevde övergången från junior till 

seniortennis vara en mjuk sådan, kanske på grund av att dem kände sig redo att övergå. 

Deltagarna var positiva till den nya träningsmiljön som följd av övergången och vill fortsätta 

utvecklas och etablera sig på seniornivå.  

En mjuk/naturlig övergång: ”det bara blev så egentligen”, ” Ja, jag var redo”. 

Positiv till övergången: ”det är kul att ha andra som också är nya seniorer liksom”. 

Fortsätter etablera sig: ”Men man får bara fortsätta öva”.  

Adaptionsfas 

Resurser. Denna kategori (se bilaga H) berör stöd i olika form som deltagarna upplevt i 

adaptionsfasen. Kategorin har fyra underkategorier som innefattar meningsenheter rörande 

interna resurser, socialt stöd, motiverande stöd och gruppsammanhållning.  

Socialt stöd. Deltagarna har uppgivit att familj, vänner och klubben stöttar dem i deras 

idrottskarriär, på olika sätt. Deltagarna upplever att familjen tror på dem, att vännerna hjälper 

dem på olika sätt och att klubben hjälper dem på banan.  

Stöd från familj: ”dem tror på mig”. 

Stöd från vänner: ”dem hjälper mig”. 

Stöd från klubben: ”dem har hjälpt mig på banan”. 

Motiverande stöd. Deltagarna upplever motiverande stöd från ospecificerade andra 

men även specifikt träningsgruppen. Om detta ospecificerade stöd även den är 

träningsgruppen framgår inte.  

Omgivningen pushar en att förbättras: ”andra pushar mig” 

Träningsgruppen motiverar en: ”träningsgruppen……som motiverade mig”. 

Interna resurser. Deltagarna upplever att tennisen kräver mycket eget ansvar och 

upplever även att dem når upp till dessa krav. Deltagarna vill aktivt förbättras och motiveras 

av deras målsättningar. 

Tar mycket eget ansvar: ”det är mycket eget ansvar i tennis, och det tar jag verkligen”. 
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Vill spela mer och utvecklas: ”hela tiden försöka förbättras”  

Egna målsättningar motiverar: ”mina egna målsättningar som motiverade mig”. 

Gruppsammanhållning. Meningsenheterna under denna underkategori skiljer sig från 

motiverande stöd i den bemärkelse att dem inte specifikt berör motivation utan även 

gruppdynamiken och gruppdialogen. Deltagarna upplever att dem blir bra bemötta av 

träningsgruppen, har en härlig lagkänsla i serielaget och får positiv feedback.  

Härlig teamkänsla: ”härlig teamkänsla”. 

Träningsgruppen bemöter en positivt: ”dem bemötte mig bra”. 

Bra feedback från träningsgruppen: ”fick bra feedback från dem”. 

Krav. Denna kategori (se bilaga H) behandlar meningsenheter som deltagarna 

upplever vara krav inom adaptionsfasen. Underkategorier som identifierats är krav på 

prestation och inställning, krav att lyckas, sociala krav. 

Krav på prestation och inställning. Deltagarna upplevde ett flertal krav som kan berör 

deras inställning och prestation. Nivån av seriositet har upplevts utvecklas och ökats sen 

tidigare stadier. Hand i hand med seriositeten går kraven på att fokusera på både träning och 

tävling. I matchsituation upplevs kraven vara att utveckla tekniska vapen och prestera, för det 

upplevs samtidigt att marginalerna för vinst är små. Deltagarna upplever att det ställs krav på 

deras tävlingsmängd och att utveckla egna träningsupplägg.  

Man ska vara mer seriös än innan: ”man ska vara mer seriös”. 

Bli bättre på tennis: ”små detaljer för att vinna match”. 

Är mer fokuserad, inte tänka på annat: ”verkligen fokusera” och ”inte tänka på annat”. 

Krävs att man har tekniska vapen i spelet: ”krävs att man har vapen”. 

Gör egna träningsupplägg: ”du gör ett eget upplägg”. 

Tävla mycket: ”tävla mycket”. 

Sociala krav. Endast en kod har identifierats inom denna underkategori. Men koden 

innefattar en rad meningsenheter, dem flesta från samma spelare. Denna deltagare tycker att 

denne är för dålig socialt, andra deltagare har upplevt liknande. Den bristande sociala 

anknytningen upplevs vara ett resultat av idrottssatsningen.  

Sociala krav: ”jag är för dålig socialt”. 

Krav på att lyckas. Deltagarna upplever en press på att lyckas inom en snar framtid. 

Deltagarna är i en ålder då de flesta proffsen slagit igenom och deltagarna känner därav att 

denne måste skynda sig till framgång. Pressen att lyckas upplevs även komma från andra. 

Interna krav på framgång: ”kämpat med inte lyckats” och ”snart är man där liksom”. 

Press att lyckas från omgivningen: ”det är väl mycket från andra” 
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Barriärer. Denna kategori (se bilaga H) behandlar deltagarnas upplevelser kring hinder 

inom adaptionsfasen. Underkategorier som identifierats är bristande sociala aspekter, brister i 

träningen och andra sfärer av livet. 

Bristande sociala aspekter. Deltagarna har upplevt att tennissatsningen är ett ensamt 

åtagande. Denna ensamhet har resulterat i försämrat fokus i matchsituation. 

Tennis är ensamt: ”det är ju så ensamt”. 

Tänker på annat i match: ”man är inte helt fokuserad”. 

Brister i träningen. Deltagarna har delgivit brister i träningen som upplevs förhindra 

deras utveckling. Andra spelare i träningsgruppen har inte samma ambitionsnivå och deras 

seriositet är därmed lägre. Träningsupplägget upplevs i sig kunna vara tämligen 

deprimerande, att bara stå och slå blir tråkigt i längden. Deltagarna upplever även att andra 

runt om och i tävling är mer vältränade. 

Folket runt om är oseriösa: ”mer seriösa runt omkring mig”, ”den seriösa biten finns inte 

där”. 

Inte samma mål som omgivningen: ”vi har inte samma mål” och ”dem ser det lite mer som 

motion”. 

Deprimerad av träningsregimen: ”man blir rätt deprimerad av att bara nöta tennis”. 

Andra är mer vältränade: ”dem är mer vältränade”. 

Andra sfärer av livet. En del deltagare upplever försämrad motivation och ett större 

fokus på det akademiska och sociala.  

Mycket fokus på skolan: ”jag prioriterar skolan framför tennisen”. 

Mindre motiverad: ”möjligtvis mindre motivation”. 

Prioriterar att vara med sitt umgänge: ”prioriterade jag att vara med mitt umgänge”. 

Coping-strategier. Denna kategori (se bilaga H) behandlar deltagarnas hantering av 

övergångsprocessen utifrån adaptionsfasen. Tre underkategorier har identifierats motivation 

och målsättning, eget ansvar och mentala färdigheter. 

Motivation och målsättning. Denna underkategori är tvådelad men delarna hänger ihop. 

Deltagarna upplever att deras mål är att förbättras men också att dem tycker det är roligt att 

spela tennis. Vilket skulle kunna betyda att spela för att förbättras i sig upplevs vara roligt.  

Bli en bättre spelare: ”hela tiden förbättras”. 

Spelar på egen målsättning: ”min målsättning att bli bättre och utmana mig själv”. 

Håller igång för att det är kul: ”hålla igång för jag tycker det är skitkul”. 

Eget ansvar. Denna underkategori är återkommande och innefattar nästan samma 

meningsenheter som i föregående faser. Deltagarna upplever att det är dem som är i kontroll 
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över sin idrottskarriär därav upplevs även ett stort ansvar att ha kontroll över karriären.  

Bestämmer själv över sin karriär: ”det är jag själv som bestämmer”. 

Tar eget ansvar: ”det är mycket eget ansvar”. 

Mentala färdigheter. Denna underkategori berör deltagarnas mentala förmågor, 

främst inom matchsituationer. ”Ta en boll i taget” är ett populärt mantra inom tennisen, det 

åsyftar att släppa föregående spelad boll och börja tänka på nästkommande. Detta skifta av 

fokus verkar vara viktigt för deltagarna i adaptionsfasen.  

Inte spela ned sig när det går dåligt: ”inte liksom, spela ned dig bara för att det går dåligt”. 

Ta en boll i taget och hålla ihop: ”ta en boll i taget”. 

Resultat. Denna kategori behandlar deltagarnas resultat av adaptionsfasen och 

förväntningar på framtiden. Två underkategorier har identifierats oro över framtiden och 

anpassad till seniorkarriären. 

Oro över framtiden. Deltagarna känner att dem inte är så bra rankade som dessa ville 

och kommer behöva. Denna meningsenhet verkar hänga ihop med oron över att inte lyckas 

och tankar om att lägga ned. Deltagarna känner att dem börjar bli för gamla för att slå igenom 

och börjar tänka på att söka en annan karriär.  

Inte så bra rankad som man ville: ”jag ligger inte så bra rankat som jag vill”. 

Börjar komma tankar om att lägga ned: ”det börjar komma tankar om annat”. 

Orolig över skada: ”att få någon skada….då är det liksom nästan kört”. 

Orolig över att bli äldre och inte lyckas: ”man känner väl att tiden har gått en del”. 

Anpassad till seniorkarriären. Deltagarna i adaptionsfasen upplever att dem är 

anpassade eller på god väg efter en tids motstrid.  

Är anpassad: ”anpassad”.  

Har varit tufft men börjar lossna: ”det var väldigt tufft, sen började det ju lossna lite nu bara”. 

Stabiliseringsfas 

 Resurser. Denna kategori (se bilaga I) behandlar deltagarna i stabiliseringsfasens 

resurser. På grund av meningsenheternas spridning har fem underkategorier skapats, vilja att 

förbättras, lagkänsla, träning, stöd av omgivningen och interna resurser.  

Vilja att förbättras. Denna underkategori är tvådelade på grund av meningsenheternas 

åsyftning. Den första koden handlar om deltagarnas vilja att förbättras, ospecificerat i nivå. 

Den andra koden syftar på deltagarnas vilja att förbättras så mycket som bara möjligt. Båda 

koderna samlas under en kategori för att dem båda är interna motivatorer för fortsatt 

idrottande.   

Vill bli bättre: ”Det är liksom alltid att du vill bli bättre”, ”vill förbättras” 
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Bli så bra som möjligt: ”Jag ville bli så bra som möjligt”, ”bli så bra du kan bli” 

Lagkänsla. Denna underkategori handlar om deltagarnas inställning till serielaget och 

träningsgruppen. Deltagarna upplevde att dem har en betydande tillhörighet i laget och känner 

att väl. Deltagarna uppger även att dem trivs i sina lag och har kul tillsammans. Dessa koder 

är viktiga aspekter av lagkänsla. 

Ha en tillhörighet i laget: ”ha en tillhörighet i form av ett lag”. 

Många man känner bra: ”man känner varandra rätt bra alla är rätt sköna liksom”. 

Roligt gäng: ”vi är ett roligt gäng”, ”vi är ett rätt så gött gäng ändå”. 

Träning. Underkategorin träning handlar om deltagarnas upplevelser kring träningen 

och dennes förutsättningar för utveckling. Deltagarna upplever att träningsgruppen och 

träningen i sig håller en bra nivå. Träningen innehåller övningar som gjort att deltagarna 

fokuserar och förbättras. Den akademiska sfären av livet har för deltagarna varit flexibel och 

lätt att kombinera.  

Bra spelare att spela med: ”det har alltid varit bra spelare att spela med vilket har hjälpt”. 

Rätt nivå på träningen: ”men det passade mig rätt så bra egentligen för jag försöker ju inte bli 

pro liksom”. 

Bra träningspass med fokus och intensitet: ”man får bra övningar och det är mycket fokus och 

intensivt. 

Flexibelt studieschema: ”när man pluggar har man rätt så flexibelt schema, man kan ju träna 

lite när som, det hjälper mycket”. 

Stöd av omgivningen. Stödet av omgivningen har för deltagarna både varit socialt och 

motiverande. Tränare och klubben har upplevts vara bra och tillgängliggjort en betydande 

behörighet för deltagarna. Ospecificerade personer runt om deltagarna och stöttat och 

motiverat dem.  

Stöd av tränare: ”vi har bra tränare”. 

Känt en tacksam behörighet i klubben: ”man har känt en tacksam behörighet i klubben”. 

Vettiga personer runt om en: ”det är viktigt att ha vettiga personer runt om en”. 

Folk som pushar en: ”Just att man har folk som pushar en”. 

Interna resurser. Deltagarna i stabiliseringsfasen har upplevt att dem presterar väl och 

har bra självförtroende. Deltagarna verkar även motiveras av inre faktorer så som 

träningslycka.  

Känner att man spelar bra: ”kul att vara den figuren som spelar på bana 1” och ”jag känner 

att jag spelar rätt så bra”. 

Självförtroende: ”jag kan spela bättre än vad jag är”. 
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Inre motivation ”gött att träna”: ”det varit gött att spela någon gång i veckan”. 

Krav. Denna kategori (se bilaga I) behandlar krav som deltagarna upplevt inom 

stabiliseringsfasen. På grund av meningsenheternas lilla antal och spridning har inga 

underkategorier skapats. Deltagarna upplever inte så många krav i stabiliseringsfasen. De krav 

som uppfattats härstammar främst från en och samma deltagare. Denne upplever sig vara mer 

involverad i en annan idrott och ställer mest upp i seriematcher om laget behöver denne.   

Mycket att göra i skolan: ”ibland har man jävligt mycket att göra i skolan”. 

Spelar inte lika mycket: ”Jag är mer paddelspelare än tennisspelare idag”. 

Tävlar bara om man är tvungen: ”ställa upp i någon match om man tvunget behöver”. 

Barriärer. Denna kategori (se bilaga I) behandlar hinder som uppstått för deltagarna i 

stabiliseringsfasen. Två underkategorier har skapats: Störningsmoment och prioriterar skolan. 

Störningsmoment. Denna underkategori inkorporerar meningsenheter som för deltagarna 

upplevts störa deras utveckling. En återkommande kod här är tennisens svåra teknik, det 

upplevs vara svårt att bli bra i tennis. En annan kod som identifierats tidigare är tennisens 

ensamhet, vilket upplevs minska motivationen för fortsatt utveckling. Även träningsgruppen 

bidrar i vissa fall till minskad motivation, en deltagare tycker inte det är givande att spela med 

en viss tjej.  

Svårt att bli bra i tennis: ”Shit vad svårt det är att bli bra i tennis”. 

Är väldigt ensam i tennis: ”man är väldigt ensam som tennisspelare”. 

Tråkigt att spela med vissa spelare: ”Det är en tjej som tränar med oss ibland och det är 

jävligt tråkigt att spela med henne”. 

Prioriterar skolan. Deltagarna i stabiliseringsfasen studerar på universitet och 

upplever att studierna är tidskrävande, dem väljer då att åsidosätta tennisen för att ge mer tid 

åt studierna. 

Skolan tar tid: ”Skolan tar en del tid liksom”, ”då blir tennisen åsidosatt”. 

Coping-strategier. Denna kategori behandlar deltagarnas hantering av barriärer och 

krav inom stabiliseringsfasen. Tre underkategorier har skapats: träningsdisciplin och fortsatt 

motivation. 

Träningsdisciplin. Denna underkategori innefattar deltagarnas träningserfarenhet, fokus 

och ansvar. Samtliga deltagare har en lång erfarenhet av tuff träning är vana vid att träna hårt 

och fokuserat. Deltagarna fortsätter även att lägga upp träningen själv, utifrån vilka områden 

denne vill träna på.  

Träningserfarenhet: ”Jag kör ju mer, kör hårt på träningen”, ” Jag hade som sagt alltid drillats 

rätt hårt och var rätt så seriös med min träning”. 
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Fokuserar på träningen: ”mycket fokus och intensivt”. 

Tänker och lägger upp mer själv: ”men ibland så kör man ju själv”, ”mer med och bestämmer 

själv”. 

Fortsatt motivation. Deltagarna i stabiliseringsfasen fortsätter motiveras av spelglädje 

och hälsoeffekt.  

Tennisen är ett sätt att hålla igång: ”Tennisen har blivit mitt sätt att hålla igång”. 

Spelar för att det är kul: ”jag spelar för att jag tycker det är kul givetvis”. 

Resultat. Denna kategori behandlar deltagarnas upplevelser av stabiliseringsfasens 

helhet. Två underkategorier har skapats för att beskriva deltagarnas upplevelser: ”spelar 

mindre men håller hög nivå” och erfarenhet av prestation. 

Erfarenhet av prestation. Deltagarna har upplevt sig vara nöjd med sin prestation och 

framgångar i sin tenniskarriär. Som följd av sina erfarenheter spelar deltagarna på ett friare 

sätt och lägger inte fokus på resultat. 

Nöjd med det jag uträttat: ”Jag är nöjd med det jag uträttade”. 

Stolt över det jag uträttat: ”Så jag är väl stolt över det kan uträttat”. 

Spelar mina bästa matcher här i herrlaget: ”jag gjort några av mina bästa matcher i herrlaget 

här”. 

Spelar på ett friare sätt: ”Spelade på ett friare sätt”. 

Bryr sig inte om resultat: ”Nu är det ändå lite fine om man torskar mot en kid med 300 poäng 

men vi hade en bra match så är det okej.” 

”Spelar mindre men håller hög nivå”. Deltagarna i stabiliseringsfasen tränar mindre 

än förut men upplever sig hålla en god nivå och platsar i sina serielag. Jämförelsevis tycker 

deltagarna att dem är i något sämre form än vid deras prime.   

Håller hög nivå: ”Men anser mig fortfarande hålla en hyfsat god nivå”. 

Platsar i laget och spelat på hög nationell nivå: ”Tillräckligt god nivå för att platsa i det här 

laget och spela på en hög nationell nivå”. 

Mindre poäng och sämre form: ”Jag har ju haft rätt mycket mer poäng än vad jag har nu och 

varit i rätt mycket bättre form”. 

Trappat ned: ”I övrigt så tävlar jag inget mer individuellt”. 

Empirisk modell 

Resultatet av datainsamlingen har givit underlag för justering av Stambulova et al. 

(2017) modell för att bättre spegla tennisspelares upplevelser. Ofta förekommande koder har 

valts ut och placerats i respektive underkategori i modellen. Studien har identifierat 516 

meningsenheter som i sin tur fördelats på 50 underkategorier.  
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Deltagarna uppskattar att dem började träna och tävla med seniorer när dem var 15–18 

år. Förberedelsen inför övergången till seniornivå börjar tidigt i tennis, deltagarna hävdade att 

dem börjat träna med seniorer redan när dem var 15 år. Det finns ingen åldersbestämmelse för 

när man får börja tävla med seniorer i tennis, därav tävlade vissa deltagare med seniorer redan 

när dem var 16 år. En del hävdade att dem kände sig etablerade efter 2 år, andra hävdade att 

det tog 3-5 år att känna sig helt anpassad. Det kan alltså, beroende på individen och 

omständigheterna, ta mellan 2-5 år att känna sig helt etablerad på seniornivå. Den uppdaterade 

modellen tar hänsyn till tennisens annorlunda dynamik i sin tidsuppskattning av faserna. 
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Stabiliseringsfas (spelaren har tävlat på seniornivå mer än 4 år) 

Krav: på att hålla en god balans mellan studier, träning och tävling. 

Resurser: Är positiv till sin egen och träningskamraternas prestationsnivå, har en bra 

lagkänsla, får stöd av tränare, vill fortsätta förbättras 

Barriärer: Prioriterar studier/arbete, svårt att förbättras och tvingas spela med sämre 

spelare, tycker att tennis är ensamt 

Coping-strategier: Tränar mycket, tycker att tennis är bra motion och roligt. 

Resultat: Spelar mindre men håller en hög nivå. 

Adaptionsfas (spelaren har tävlat på seniornivå i cirka 2–4 år) 

Krav: prestera och nå framgång, ha en bra inställning och bättre social balans. 

Resurser: Får motiverande stöd av omgivningen däribland familjen, har målsättningar 

och vill utvecklas, har en bra lagkänsla. 

Barriärer: Träningsgruppen är inte lika seriösa med sin tennis, svårt att hålla en god 

balans socialt-tennis, mer fokus på skolan. 

Coping-strategier: Har både resultat- och prestationsmål, bestämmer själv över sin 

tenniskarriär. 
Resultat: Orolig över framtiden, känner sig anpassad till seniornivå. 

Orienteringsfas (spelaren har tävlat på seniornivå i cirka 1½-2 år) 

Krav: Att man behöver mogna och ta mer ansvar, ställer egna krav på sin prestation och 

utveckling, 

Resurser: Tycker att tennis är kul, serielaget och träningsgruppen motiverar. Familj och 

tränare stöttar. 

Barriärer: Känner att det är svårt att bli bra i tennis, har inte koll på motståndet på 

seniornivå, behöver större variation på sparringpartners, prioriterar annat, dyrt med 

tennis. 

Coping-strategier: Tar eget ansvar för träningen, har prestationsmål, spelar mycket  

Resultat: Upplevt en mjuk övergång till seniortennis, fortsätter etablera sig. 

Förberedelsefas (spelaren är cirka 15–17 år gammal) 

Krav: Att ta mer eget ansvar, vara seriös och kunna prestera på den nya nivån. Resurser: 

Tycker det är kul med tennis, tränar med seniorer, motiveras av träningsgruppen och 

seniorer. Stöd från familj och tränare. 
Barriärer: Känner inte sig redo för spelnivån, prioriterar andra saker. 

Coping-strategier: Tränar med bättre spelare, tar ansvar för sin tennis, spelar mycket 

tennis, har prestationsmål. 

Resultat: Förväntar sig tufft motstånd på seniornivå. Lämnar juniortennisen bakom sig 

och känner sig redo att ta steget in i seniorkarriären. 

Figur 8. Faser i junior till seniorövergången inom tennis, empirisk modell. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka tennisspelares upplevelser i junior till seniorövergången. 

Flera koder identifierades som belyser tennisspelares upplevelser i junior till 

seniorövergången. Tennisspelare verkar främst drivas av att ha roligt och utvecklas. 

Deltagarna hävdade att junior till seniorövergången i tennis är otydlig därmed också 

okomplicerad. Barriärerna i de olika faserna är till stor del fasspecifika, men prioriteringen av 

skola/arbete är en barriär som kvarstår i alla faser. Deltagarna verkar inte satsa fullt ut på sin 

idrottskarriär utan försöker balansera sina integrerade karriärer. Den justerade modellen visar 

tydligt att tennis är en individuell idrott. Tennisens idrottskultur kräver att spelarna tar mycket 
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eget ansvar och själv bestämmer över sin idrottskarriär.  

Denna studie har funnit många faktorer som validerar tidigare forskningsresultat. 

Likt Franck (2009), Pummel et al. (2008) och Lorenzo et al. (2009) fann även denna studie att 

sociala resurser i form av tränare, familj och lagkamrater är viktiga för att övergå till 

senioridrott. I enlighet med Stambulova et al. (2009) har föreliggande studie funnit belägg för 

att det sociala stödet är störst under förberedelsefasen; men inte nog data har samlats in för att 

kunna hävda någon slutsats om stabiliseringsfasen. 

Till skillnad från Stambulova et al. (2017) och Poczwardowski et al. (2013) har denna 

studie inte funnit många coping-strategier som kan härledas till resiliens eller ihärdighet. 

Deltagarna i denna studie har kanske upplevt det egna ansvaret som en viktigare 

copingstrategi än ihärdighet. Stambulova et al. (2012) och Stambulova (2009) lyfter fram 

tidigare idrottsliga erfarenheter som en viktig resurs, något som inte tillträder förens i 

stabiliseringsfasen i föreliggande studie. 

Pummel et al. (2008) har i sin studie identifierat koder som inte återfunnits bland 

tennisspelare. Tennisspelarna som deltagit i föreliggande studie har inte delgett några 

upplevelser om press från förening, bristande föreningsstöd eller föräldrapress. Kanske 

fungerar tennisförningar mer holistiskt och sätter mindre press på sina spelare. Andra koder 

återfinns i båda studierna så som tidspress, svårigheter att kombinera skola med idrotten och 

press från en själv. Inga barriärer relaterade till ”tidigt socialt igenkänningsproblem” 

(Stambulova, 2009) identifierades i föreliggande studie. Endast ett fåtal av barriärerna som 

identifierades av Finn & McKenna (2010) har återfunnits bland tennisspelare däribland 

nivåskillnad i spelet och förmågan att hantera sin fritid. 

Deltagarna i förberedelsefasen prioriterar annat än idrotten. Enligt resultatet i studien 

av Franck et al. (2016b) kan dessa spelare riskera att uppleva vara sämre justerade till 

seniornivån, än spelare som fokuserar på den idrottsliga sfären. Föreliggande studie har 

identifierat utveckling- och idrottsorienterade coping-strategier som visats av Franck et al. 

(2016a) leda till framgångsrika övergångar. Det återstår att se huruvida spelarnas coping-

strategier övervinner deras prioriteringar.  

I jämförelse med tidigare forskning har föreliggande studie identifierat väldigt få 

coping-strategier. Dem mest framstående coping-strategierna bland tennisspelare är, enligt 

denna studien, att ta ansvar, träna mycket och ha en målsättning. Att träna mycket är en 

copingstrategi som identifierats av Stambulova (2012) och Poczwardowski et al. (2013), dessa 

har även identifierat strategier som liknar att träna mycket och ha en målsättning. 

Föreliggande studie ger fortsatt belägg för relevansen av dess teoretiska ramverk. 
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Deltagarna har indikerat att deras resurser är viktiga för att överkomma deras barriärer, vilket 

är en framstående process i Stambulovas modell (2003). Deltagarna verkade vara medvetna 

om vilka krav som behövde hanteras och har utvecklat relevanta copingstrategier för detta 

ändamål. Deltagarna hade inte heller svårt att komma på vilka barriärer dem står inför och 

vilka resurser dem har till hands. Deltagarna i de senare faserna har bevisligen övergått och 

många av dem har uppfattat övergången som mjuk vilket skulle kunna indikera att 

hanteringen av övergången har varit effektiv. Deltagarnas medvetenhet om deras resurser, 

barriärer och krav kan ha hjälp dem att effektivt hantera övergångsprocessen. Deltagarna i 

studien har uppgett information som indikerar att det sker samtida övergångar i andra sfärer 

av livet, vilket validerar betydelsen av interkorrelerade utvecklingsstadier som föreslås av 

Wylleman et al. (2013). En del deltagare har upplevt att dem ibland behöver prioritera en sfär 

av livet över den andre, inte sällan är det den akademiska sfären som kräver prioritering. 

Svårigheter i övergångsprocessen inom en annan nivå än den idrottsliga kan kanske spilla 

över och negativt påverka övergången i idrottskarriären. En del av deltagarna befann sig i en 

akademisk övergång från gymnasiet till högre utbildning och även en övergång från att främst 

socialisera sig med sina gymnasievänner till att stå ensam inför sin idrottssatsning. Det skulle 

kunna förklara den återkommande identifieringen av koder så som ensamhet, bristande social 

balans och prioritering på skolan. 

Krav. Många koder från Stambulova et al. (2017) modell återfinns i föreliggande 

studies arbetsmodell, men inte alltid i inom samma fas. Att ta eget ansvar och vara seriös 

återfinns i båda modellerna, inom tennis ställs dessa krav på spelare inom förberedelsefasen 

medan ishockeyspelare upplever dessa krav inom orienteringsfasen. I Olsson och Pehrsons 

modell (2017) är kraven inom förberedelsefasen bland annat att förbereda sig fysiskt och 

mentalt vilket kanske inte är lika relevant för tennisspelare. Detta på grund av att 

tennisspelarna redan sparrar med seniorspelare och därmed känt på tempot i seniortennis. 

Förberedelsefasen i tennis verkar, som nämnt tidigare, inledas tidigare än inom ishockeyn; 

vilket leder till att vissa koder återfinns i senare faser inom Olsson & Pehrsons modell (2017). 

Så är även fallet för koden krav på sin prestation som återfinns redan inom orienteringsfasen 

för tennisspelare men först inom adaptionsfasen som ishockeyspelare. Att även utveckling 

återfinns inom orienteringsfasen för tennisspelare är kanske ingen slump. 

Orienteringsfasen inom tennis präglas av data som indikerar att spelarna drivs av 

prestationsinriktade målsättningar. Inom adaptionsfasen verkar målsättningen istället vara att 

producera resultat, spelarna känner att det börjar bli ont om tid. Det ställs krav på att prestera 

och nå framgång, spelarna är samtidigt medvetna om att det krävs att man har en god social 
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balans för att må bra och därmed kunna uppfylla förutnämnda krav på prestation och 

framgång. Adaptionsfasen infaller ungefär samtidigt som individer börjar studera på högre 

nivåer vilket kan medföra att idrottaren känner en större press att lyckas inom sin 

idrottskarriär, om denne valt att prioritera idrotten före studierna. Stabiliseringsfasen verkar 

innefatta spelare som försöker finna en balans mellan deras dubbla karriärer. Dessa spelare 

har kanske inte nått den framgång dem ville inom adaptionsfasen och övergått till att 

prioritera studierna/arbete före tennisen. En annan möjlighet är att dessa spelare nått insikten 

att man kan kombinera studier/arbete och tennis, så länge man har en god balans mellan 

karriärerna och sänker sina mål. Ishockeyspelare i adaptionsfasen och stabiliseringsfasen 

upplever krav på att prestera och ta ansvar. Kravet på ansvar verkar ha uppnåtts redan under 

orienteringsfasen i tennis. Det är kanske mer av en självklarhet att man sköter sin träning och 

tävlande själv när man spelat seniortennis i 2–4 år. Man har eventuellt vant sig vid att ta 

mycket eget ansvar över sin idrottskarriär; det är därmed inte längre ett uppenbart krav under 

adaptionsfasen och stabiliseringsfasen. Här är återigen dem strukturella skillnaderna bland 

idrotterna uppenbara, både avseende träning och tävling. 

Faktorer i junior till seniorövergången 

Resurser. Bland resurser återfinns många koder i bägge modellerna. Både 

tennisspelare och ishockeyspelare verkar få stöd av sin familj och har börjat träna med 

seniorer under förberedelsefasen. Det verkar vara snarlika resurser i både förberedelsefas och 

orienteringsfas för tennisspelare. Detta kan bero på att övergången från junior- till 

seniortennis inte är konkret, utan har uppfattats av många deltagare vara mjuk eller otydlig. 

Upplevelserna av en mjuk övergång kan härledas till att deltagarna kände sig redo att övergå 

och att många tennisspelare redan har testat på att spela seniortennis under en längre period 

innan orienteringsfasen. Det är därav inte märkvärdigt att samma resurser kvarstår efter 

övergången. Inom adaptionsfasen saknas tränaren helt som resurs för tennisspelare. En del 

deltagare i studien har nämnt att en majoritet av deras träning sker på egen hand, utan tränare. 

Koden tränare återkommer inom stabiliseringsfasen, vilket antyder att deltagarna inom 

stabiliseringsfasen i denna studie har en tränare på sina träningstimmar. Tränare verkar vara 

en väldigt individuell resurs inom tennis. 

Barriärer. Både ishockeyspelare och tennisspelare i förberedelsefasen upplever inte 

sig vara redo för olika aspekter av senioridrotten. Ishockeyspelare nämner även att dem 

behöver bättra på sin fysik, rimligtvis för att ishockey är en idrott med mycket fysisk kontakt. 

Denna kod återfinns inte inom tennisen, kanske för att tennisen är en så pass teknisk idrott och 

därmed upplevde inte deltagare att fysiken var lika viktig. Tennisens fokus på teknik 
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återkommer som en barriär inom orienteringsfasen och stabiliseringsfasen där deltagarna 

upplever att det tar lång tid att bli bra i tennis. Tennisspelare verkar prioritera andra sfärer i 

livet så som socialt umgänge och skolan i alla faser. Dem flesta av deltagarna har dubbla 

karriärer och ser sin prioritering av studierna som ett hinder i sin tennis. Detta antyder att dem 

flesta deltagarna inte har tennis som sin huvudsakliga karriär vid tillfället för datainsamling. 

Det sker en intressant utveckling av inställning till den sociala balansen i tennis. Från 

att i förberedelsefasen prioritera sitt sociala umgänge till att i adaptionsfasen tycka att den 

sociala balansen är bristande, och slutligen i stabiliseringsfasen tycka att tennis är ensamt. Det 

indikerar att det är svårt att skapa sig en god balans mellan sin idrottsliga karriär och socialt 

umgänge, kanske än mer så inom individuella idrotter. En annan intressant utveckling av 

barriärer är bristande aspekter inom träningen. Inom orienteringsfasen hävdar deltagarna att 

dem behöver mer variation, inom adaptionsfasen behöver deltagarna en mer seriös 

träningsgrupp och inom stabiliseringsfasen tvingas deltagarna träna med sämre spelare. 

Denna utvecklingen indikerar att träningsstrukturen inom deltagarnas klubbar brister i deras 

beaktande av spelarnas nivåer och målsättningar. 

Coping-strategier. Inom förberedelsefasen och orienteringsfasen är coping-

strategierna densamma med den ända skillnad att spelare inom förberedelsefasen upplever att 

dem tränar med bättre spelare. Spela i dessa två faser upplever att dem tar eget ansvar, spelar 

mycket och har prestationsmål. Att övergå till seniortennis innebär ofta att man behöver ta 

mer ansvar för sin idrottskarriär. Kraven inom dessa två faser upplevs vara att ta mer ansvar, 

ännu mer än vad spelarna redan upplever att dem gör. Ett annat krav inom förberedelsefasen 

är att kunna prestera på seniornivå, att träna mycket kan vara ett sätt att uppfylla det kravet.   

Att spelarna sätter prestationsmål kan hänga ihop med deras insikt om att det är svårt 

att bli bra i tennis och därmed är det viktigare att förbättras än att fokusera på resultat. 

Resultatet indikerar att spelare inom adaptionsfasen är mer etablerade och tävlingsorienterade. 

I denna fas upplevs kraven vara att prestera och nå framgång, med dessa krav är det inte 

oväntat att spelarna även sätter resultatmål. I denna fas upplever även spelarna att dem själva 

bestämmer över sin tenniskarriär vilket antyder att dessa spelare tar mycket eget ansvar. I 

stabiliseringsfasen avtar de tävlingsorienterade upplevelserna och ersätts av tycker att tennis 

är bra motion och roligt. Vilket antyder att deltagarna i stabiliseringsfasen lyckats nå en högre 

nivå i sin parallella karriär, så som skolan eller arbetet, och därmed valt att avbryta satsningen 

på tenniskarriären. 

Resultat. Resultatet av förberedelsefasen var att spelarna kände sig redo att övergå till 

seniortennis. Med det sagt är det intressant att spelarna i orienteringsfasen upplevde sin 
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övergång som stabil och oproblematisk. Det kanske är så att tennisspelare upplever en längre 

förberedelsefas vilket gör dem mer redo för seniortennisen, den hypotesen skulle även 

förklara varför många deltagare hävdar att dem upplevt en mjuk övergång. Resultatet inom 

orienteringsfasen var att spelarna fortsätter etablera sig och inom adaptionsfasen att spelarna 

känner sig anpassade till seniortennis. Dessa resultat var inte oväntade då liknande resultat 

återfinns i Stambulova et al. (2017) modell. Adaptionsfasen verkar vara en fas inom vilken 

man satsar på sin tennis i större utsträckning än dem andra faserna. Detta skulle kunna 

förklara varför deltagarna i denna fas känner sig oroliga över framtiden. Deltagarna i 

stabiliseringsfasen verkar ha dragit ned på sin tennis men fortsätter hålla en hög spelnivå, 

spelaren har hittat en nivå som passar dem. Vilket verkar vara detsamma för ishockeyspelare 

inom stabiliseringsfasen. Resultaten i faserna antyder att tennisspelare övergår naturligt 

mellan faserna och att själva övergången till seniortennisen upplevs okomplicerad. 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes ett kvalitativt tillvägagångssätt med 

semistrukturerade intervjuguider. Denna metod gjorde det möjligt att djupgående kartlägga 

deltagarnas upplevelser i junior till seniorövergången i tennis. De semistrukturerade 

intervjuguiderna var konstruerade att inte bara samla in retrospektiva data, utan även samtida 

data. Att kombinera typerna av insamlade data var att föredra. Enbart retrospektiva data hade 

negativt påverkat resultatets trovärdighet medan enbart samtida data hade givit en för liten 

mängd data att analysera i varje fas. Föreliggande studie har enbart intervjuat spelare från två 

närliggande klubbar. En större variation i klubbtillhörighet bland urvalet skulle kunna ge en 

mer inkluderande förståelse för tennisspelares övergång. En del aspekter av övergången hade 

troligen inte förändrats märkvärt med spelare från fler klubbar, men frågorna som berör 

föreningsstöd, tränare och träningsgrupp skulle kunna ha skiljt sig. Samtliga intervjuer 

utfördes av en och samma forskare. Detta beslutades på grund av dennes kunskap och 

erfarenhet av tennis. Att inkludera båda forskarna vid intervjutillfället, aktivt eller passivt, 

hade kunnat ge perspektiv som för den insatta forskaren saknas. Att den ena forskaren inte 

medverkade vid intervjuprocessen, och enbart har läst transkriberingen, kan även ha påverkat 

dennes analys. Effekterna av detta har minimerats genom att triangulera analysprocessen där 

båda forskarna kommit överens om identifierade meningsenheter. Dessa meningsenheter och 

kategorier har noggrant skapats för att representera data och dess relation till studiens teman. 

En del meningsenheter kan vid första anblick verka fragmenterade på grund av deltagarnas 

ofta ospecificerade och korta svar. Detta kan både vara en följd av för specifika följdfrågor 
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eller i vissa fall avsaknad av följdfrågor.  

Vissa skillnader i intervjuprocessen uppstod på grund av intervjuarens erfarenheter. 

Forskaren som utförde intervjuerna har ingen nämnvärd erfarenhet av tidigare 

intervjuprocesser. Det är därmed inte otänkbart att intervjuprocessen för de första intervjuerna 

var annorlunda än de senare intervjuerna. Även om forskaren var väl insatt i intervjuguiden 

var denne mer beredd på svaren och vilka följdfrågor som var relevanta under de sista 

intervjuerna. Denna riskfaktor för pålitlighet har till viss del minimerats genom att utföra två 

intervjuer i varje fas, den första hälftens svar har inte skiljt sig märkvärt från den andre 

hälftens svar.  

I denna studie informerades deltagarna i förväg om de etiska riktlinjer studien följde, 

att deras svar kommer behandlas konfidentiellt. Detta säkerställde att deltagarna förstod att de 

var anonyma och har eventuellt minskat bias i form av social önskvärdhet. 

Stambulova et al. (2017) nämner vissa begräsningar i deras studie, bland annat att 

deltagarna i studien endast representerade semi-professionell nivå och att det knappast är 

generaliserbart på alla nivåer inom svensk ishockey innan validering på dessa nivåer 

genomförts. Föreliggande studie använt ett nivåmässigt liknande urval och ovannämnda 

begräsningar kvarstå även för denna studie. En annan begränsning Stambulova et al. (2017) 

nämner är att modellen inte är till för att generalisera inom andra idrotter. Även 

denna begräsning kvarstår, den justerade modellen (se figur 8) är idrottsspecifik och bör 

därmed generaliseras varsamt. Eftersom likheter hittats mellan rådande studie och Olsson & 

Pehrsons (2014) studie, tyder det på att en viss överförbarhet kan finnas i resultatet av rådande 

studier. Mer forskning behövs dock för att kunna stärka detta påstående ytterligare. 

Implikationer 

Resultaten av denna studie indikerar att junior till seniorövergången delar vissa element 

mellan tennis och ishockey. Därför är det en god idé att forska vidare med denna studies 

empiriska modell och validera den ytterligare i ett större urval av tennisspelare. Eftersom 

resultaten till viss del pekar åt samma håll som tidigare forskning av Olsson & Pehrsons 

(2014); Pehrson (2016); Stambulova et al. (2017), ses ett mönster i junior till 

seniorövergångens olika faser. Framförallt inom upplevda krav, resurser, barriärer och 

coping-strategier. 

Med ett större underlag av data och validering skulle modellen kunna användas för att 

utbilda och vägleda tennisklubbar, tränare, ledare, tennisspelare och personer som arbetar 

eller studerar inom fältet idrottspsykologi. Detta genom att med hjälp av modellen förbereda 

tennisspelare inför deras junior till seniorövergång i god tid och assistera dem genom hela 
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övergången. Även tennisspelarna själva kan ha stor nytta av en empirisk modell för tennis, för 

att höja deras medvetenhet och förbereda dem för vad en junior till seniorövergång innebär. 

Värdet av detta är stort eftersom det kan minska risken för så kallade krisövergångar, 

som kan leda till negativa upplevelser eller för tidig, oönskat avslut på idrottskarriären. Även 

tennisspelare som inte ligger i risken för att drabbas av en krisövergång kan ha nytta av 

modellen, genom att dem får mer insyn hur andra tennisspelare upplevt junior till 

seniorövergången. Rådande studies resultat har påvisat junior till seniorövergångens 

komplexa kombination av upplevda krav, resurser, barriärer och coping-strategier. Därför 

rekommenderas det att tennisspelare, tränare, ledare och personer inom idrottspsykologi 

strävar att öka sin medvetenhet om både de kommande och samtida kraven som en junior till 

seniorövergång innebär inom idrotten tennis. 

Framtida forskning 

Som nämnt ovan behövs mer forskning och validering av modellen. Mer forskning i 

framtiden skulle kunna möjliggöra att modellen kan användas som utbildningsmaterial. För 

att uppnå detta behövs att större urval undersökas, från olika klubbar, från andra platser i 

Sverige samt på spelare från olika spelnivåer. Efter mer forskning med rådande metod för att 

validera modellen ytterligare skulle en kvantitativ metod kunna användas, med hjälp av 

enkäter där tennisspelare som befinner sig i junior till seniorövergången får svara på frågor 

angående modellen. Fördelen med detta är att det är lättare att nå ut till ett stort antal deltagare 

samt att det validerar modellen ytterligare, och påvisar eventuella brister i den. En validering 

genom kvantitativ metod ökar också generaliserbarheten (Mitchell & Jolley, 2013). Även 

tvärkulturell forskning, för att undersöka om det skiljer sig mellan svenska tennisspelare och 

tennisspelare i andra kulturer och länder hade varit intressant. Eftersom en validerad modell 

på svenska tennisspelare inte nödvändigtvis stämmer in på ett globalt urval. 

Konklusion 

Studiens resultat har i stor grad gått i linje med tidigare forskning på junior till 

seniorövergångar. Ett flertal koder identifierades som belyste tennisspelarnas upplevelser i 

deras junior till seniorövergång. Dessa koder förklarar vikten av det sociala stödet, individens 

idrottsidentitet och coping-strategier. Men också vilka krav som ställts på studiens deltagare i 

junior till seniorövergången. Tennisspelares upplevelser under junior till seniorövergången 

skiljer sig i en del avseenden från ishockeyspelares upplevelser. Samtidigt finns det likheter. 

Funktionen av en övergång är den samma oavsett idrott men strukturella och kulturella 

skillnader bland idrotterna gör att tennisspelare och ishockeyspelare upplever och rör sig 

igenom junior till seniorövergången olika. En justerad modell har presenterats, som belyser 
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intressanta dynamiska processer vilka kan uppfattas väldigt olika även bland tennisspelare. 

Vissa tennisspelare förbereder sig genomgående inför övergången medan andra hävdar att 

dem inte ens insett att övergången ägt rum. 
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Bilaga A. Intervjuguide för förberedelsefas 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du idrottat? 

3. Vilken nivå spelar du på nuförtiden? Vad är den högsta nivån du har tävlat på? 

4. Har du spelat i andra föreningar? Hur kom du dit? 

5. Berätta lite om hur din juniorkarriär har varit? (var, vilken nivå) 

6. När ska övergången ske? 

7. Vad tänker du kring övergången? 

8. Vet du vad övergången kommer innebära? 

9. Vad är lika/olika krav på senior-nivån jämfört med junior-nivån? Vad 

förväntas. Vilka ändringar? 

10. Hur redo känner du dig för övergången? 

11. Vem/Vad kommer hjälpa dig? (inom tennis/utanför tennis) 

12. Vad finns det för störningsmoment/barriärer som kan motverka 

en framgångsrik övergång (på banan/utanför)? 

13. Gör du något för att förbereda dig på övergången? Vad? Vem hjälper 

dig? Vad hindrar dig? 

14. Vad tror du det krävs för att ta dig genom övergången framgångsrikt? 

15. Vad är din motivation för att klara övergången? Har du någon? 

16. Vad är dina förväntningar till övergången? 
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Bilaga B. Intervjuguide för orienteringsfas 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du idrottat? 

3. Vilken nivå spelar du på nuförtiden? Vad är den högsta nivån du har tävlat på? 

4. Har du spelat i andra föreningar? Hur kom du dit? 

5. Berätta lite om hur din juniorkarriär har varit? (var, vilken nivå) 

6. När började du spela seniortennis? 

7. Hur redo kände du dig för att spela seniortennis? 

8. Gjorde du något för att förbereda dig på övergången? 

9. Vad motiverar dig att etablera dig på seniornivå? Har du någon motivation? 

10. Vilka förväntningar hade du på att spela seniortennis? 

11. Stämde förväntningarna med verkligheten? 

12. Hur gick det att starta på senior-nivån? 

13. Hur har din seniorkarriär gått hittills? 

14. Hur känns det att komma upp på seniornivå som ny? 

15. Vilka ändringar upplevde du i övergången från junior till senior? Träningstid, 

förhållande till tränare, faciliteter etc. Hur har du fått anpassa dig till dessa ändringar? 

16. Vilka utmaningar tycker du övergången har? 

17. Vilka krav ställs på dig under övergången från juniortennis till seniortennis? Både från 

dig själv och från andra 

18. Vad har hjälpt/hjälper dig klara att ta klivet och spela på seniornivå? Vad har du haft för 

stöd? (Hos dig själv, andra, materiella - på banan och utanför) 

19. Vilka störningsmoment finns det under övergången från juniortennis till seniortennis? 

(dig själv, andra, materiella + annat – på banan/utanför) 

20. Hur etablerad/anpassad känner du dig på seniornivån? 
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Bilaga C. Intervjuguide för adaptionsfas 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du idrottat? 

3. Vilken nivå spelar du på nuförtiden? Vad är den högsta nivån du har tävlat på? 

4. Har du spelat i andra föreningar? Hur kom du dit? 

5. Berätta lite om hur din juniorkarriär har varit? (var, vilken nivå) 

6. När började du spela seniortennis? 

7. Vad kände du dig inför att börja spela seniortennis? 

8. Vilka förväntningar hade du på hur det skulle vara att spela seniortennis? 

9. Hur redo kände du dig för övergången? 

10. Vad var din motivation för att klara övergången? Har du någon? 

11. Stämde dessa förväntningar med verkligheten? 

12. Gjorde du något för att förbereda dig på att spela på senior-nivån? 

13. Hur har din seniorkarriär varit hittills? 

14. Vilka ändringar upplevde du i övergången från junior till senior? Träningstid, 

förhållande till tränare, faciliteter etc. 

15. Vad har du gjort för att anpassa dig till seniornivån? På banan respektive utanför banan. 

16. Vilka resurser har du använt dig av? Socialt stöd, personliga resurser, materiella etc. på 

banan/utanför (vad har hjälpt dig i övergången?) 

17. Vilka störningsmoment/barriärer upplevde du som hotade en framgångsrik övergång? 

(på banan/utanför) 

18. Hur trivs du i föreningen? Socialt, träning, match. 

19. Hur balanserar du tennisen med andra delar av ditt liv (jobb, studie, flickvän, familj, 

vänner)? Har det varit någon ändring i denna balansering från junior-tiden till seniortiden? 

Är du nöjd med denna balans? 

20. När kände du dig etablerad/anpassad på senior-nivån? 

21. Vad tror du är nyckeln till en framgångsrik övergång till seniortennis? 

22. Visa modellen – stämmer den med dina upplevelser av övergången? 

23. Vad är viktiga punkter/upplevelser inom varje fas enligt din uppfattning? 

24. Vad krävs det för att ta sig igenom den här fasen? 

25. Vad kan hjälpa en att ta sig igenom den här fasen? 

26. Vad kan störa eller hindra en från att ta sig igenom den här fasen? 

27. Vad anser du att man bör göra som spelare för att klara att ta sig igenom fasen? 
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Bilaga D. Intervjuguide för stabiliseringsfas 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du idrottat? 

3. Vilken nivå spelar du på nuförtiden? Vad är den högsta nivån du har tävlat på? 

4. Har du spelat i andra föreningar? Hur kom du dit? 

5. Berätta lite om hur din juniorkarriär har varit? (var, vilken nivå) 

6. När började du spela seniortennis? 

7. Vad kände du dig inför att börja spela seniortennis? 

8. Vilka förväntningar hade du på hur det skulle vara att spela seniortennis? 

9. Hur redo kände du dig för övergången? 

10. Vad var din motivation för att klara övergången? Har du någon? 

11. Stämde dessa förväntningar med verkligheten? 

12. Gjorde du något för att förbereda dig på att spela på senior-nivån? 

13. Hur har din seniorkarriär varit hittills? 

14. Vilka ändringar upplevde du i övergången från junior till senior? Träningstid, 

förhållande till tränare, faciliteter etc. 

15. Vad har du gjort för att anpassa dig till seniornivån? På banan respektive utanför banan. 

16. Vilka resurser har du använt dig av? Socialt stöd, personliga resurser, materiella etc. på 

banan/utanför (vad har hjälpt dig i övergången?) 

17. Vilka störningsmoment/barriärer upplevde du som hotade en framgångsrik övergång? 

(på banan/utanför) 

18. Hur trivs du i föreningen? Socialt, träning, match. 

19. Hur balanserar du tennisen med andra delar av ditt liv (jobb, studie, flickvän, familj, 

vänner)? Har det varit någon ändring i denna balansering från junior-tiden till seniortiden? 

Är du nöjd med denna balans? 

20. När kände du dig etablerad/anpassad på senior-nivån? 

21. Vad tror du är nyckeln till en framgångsrik övergång till seniortennis? 

22. Visa modellen – stämmer den med dina upplevelser av övergången? 

23. Vad är viktiga punkter/upplevelser inom varje fas enligt din uppfattning? 

24. Vad krävs det för att ta sig igenom den här fasen? 

25. Vad kan hjälpa en att ta sig igenom den här fasen? 

26. Vad kan störa eller hindra en från att ta sig igenom den här fasen? 

27. Vad anser du att man bör göra som spelare för att klara att ta sig igenom fasen?
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Bilaga E. Informationsbrev 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

Akademin för hälsa och välfärd 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Halmstad, Emil Åström och Ivan Molin. Vi 

läser kursen ”psykologi inriktning idrott och motion 61-90 hp”. I denna kurs gör vi vårt 

examensarbete i form av en C-uppsats. Du är utvald att deltaga i våran studie, eftersom du 

ålders och/eller erfarenhetsmässigt passar in i våra urvalskriterier för studien. Syftet med 

studien är att studera upplevelserna i den karriärövergång som sker när en tävlande 

tennisspelare går från att vara junior till att vara senior. Denna karriärövergång sker i olika 

faser enligt det teoretiska ramverken vi använder oss av i våran studie, och beroende på vilken 

fas du är i kommer vi ställa lite olika frågor hur du uppfattar den övergång och/eller hur du 

minns den. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun 

beräknas ta 20-60 minuter. Vi kommer behandla all information konfidentiellt och ditt 

deltagande är anonymt. Med din tillåtelse spelar vi in intervjun (endast ljud). Detta gör vi för 

att underlätta insamlande av information, så vi kan analysera den på bästa sätt. Efter avslutad 

studie har du rätt att ta del av resultaten om du önskar detta. 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig 

Emil Åström 

Mail: emiast15@student.hh.se Telefon: 070-3233404 

Ivan Molin 

Mail: ivamol15@student.hh.se Telefon: 076-3224737 

 

 

Informerat Samtycke 

 

Jag  bekräftar att: 

● Syfte med studien har förklarats för mig. 

● Jag har informerats att mitt deltagande är frivilligt och jag kan dra mig ur när jag vill, 

utan att behöva förklara varför. 

● Jag har blivit informerad att all insamlad information kommer behandlas konfidentiellt. 

● Jag har möjlighet att ställa frågor när som helst. 

● Jag är villig att delta i denna studie för att undersöka tennisspelares junior-senior 

övergång enligt ovan nämnda förutsättningar. 

 
Namnteckning:   Datum:                     

  

mailto:emiast15@student.hh.seTelefon
mailto:ivamol15@student.hh.seTelefon


48 

 

Bilaga F. Innehållsanalys förberedelsefas 

Förberedelsefas 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Motiveras av träningsgruppen (15) 

Träningsgrupp och spel med 

seniorer (46) 

Resurser 

En tennisspelares 

upplevelser i junior till 

seniorövergången 

Motiveras av seniorer (12) 

Spela med seniorer (12) 

Mindre press på seniornivå (7) 

Stöd från coach (8) 

Socialt stöd (19) Stöd från klubben (3) 

Stöd från familj (8) 

Roligt att spela tennis (15) 
Interna Resurser (19) 

Inte orolig inför övergången (4) 

Ta mer eget ansvar (10) 
Interna krav (11) 

Krav 
Inte vika sig vid motgångar (1) 

Presterar (4) 
Externa Krav (7) 

Vara mer seriös (3) 

Är inte redo för spelnivån (6) 
Inte redo för seniortennis (9) 

Barriärer 
Är för stort steg (3) 

Andra prioriteringar (6) 
Interna barriärer (9) 

Minskad motivation (3) 

Tar eget ansvar (16) 

Intern coping (22) 

Coping-

strategier 

Har en målsättning (4) 

Vill vänja sig snabbt (2) 

Spela mycket och fokusera (7) 

Träning (18) 
Spela med bättre spelare (6) 

Mental träning (3) 

Stärker min fysik (2) 

Vill bli så bra som möjligt (9) Målsättning (9) 

Tävlingsplanering (3) 

Tävling (5) Skapa så mycket rankingpoäng 

som möjligt (2) 

Förväntar sig en lång process (4) 

Förväntningar på seniortennis 

(22) 
Resultat 

Förväntar sig tufft motstånd (12) 

”Ingen tydlig övergång” (6) 
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”Känns som slutet av något” (10) 
Upplevelser (17) 

Känner sig redo (7) 

Bilaga G. Innehållsanalys orienteringsfas  

Orienteringsfas 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Träningsgruppen/serielaget motiverar (12) 

Externa resurser (25) 

Resurser 

En tennisspelares 

upplevelser i junior till 

seniorövergången 

Familj stöttar och sparrar (6) 

Stöd från tränarna (4) 

Lediga banor (3) 

Tycker att tennis är kul (12) ”Tennis är kul” (12) 

Har mer disciplin (2)  

Interna resurser (4) Ser positiv utveckling (2) 

Ställer krav på prestation och utveckling 

(9) Interna Krav (12) 

Krav 
Höga krav på en själv (3) 

Behöver mogna (4) 
”Ta ansvar och vara 

seriös” (7) Eget ansvar, man måste tänka själv (3) 

Svårt att bli bra på tennis (7) 
 

Barriärer inom träning 

(16) 

 

Barriärer 

För lite variation på sparringpartners (5) 

Inte tid att träna, prioriterar annat (4) 

Dyrt att tävla (4) 
 

Barriärer inom tävling 

(13) 

Har inte koll på motståndet på seniornivå 

(6) 

Juniorpoängen irrelevanta (3) 

Känner att man tappar sin status (3) 

Interna barriärer (7) Är väldigt ensam som tennisspelare (3) 

Tar det på för stort allvar (1) 

Ta eget ansvar för träningen (7) 

Utveckling (14) 

Coping-

strategier 

Vill bli så bra som möjligt (5) 

Analyserar spelet i match (1) 

Spelar med spelare som är bra (1) 

Vill bli så bra som möjligt (5) 
”Vill bli så bra som 

möjligt” (5) 

Motiveras av sin egen utveckling (2) Motivation (2) 
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En mjuk/naturlig övergång (4) 

(9) Resultat Positiv till övergången (3) 

Fortsätter etablera sig (2) 

Bilaga H. Innehållsanalys adaptionsfas 

Adaptionsfas 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Stöd från familj (5) 

Socialt stöd (9) 

Resurser 

En tennisspelares 

upplevelser i junior till 

seniorövergången 

Stöd från vänner (3) 

Stöd från klubben (1) 

Omgivningen pushar en att förbättras (8) 
Motiverande stöd (9) 

Träningsgruppen motiverar en (2) 

Vill spela och utvecklas (3) 

Interna resurser (8) Tar mycket eget ansvar (3) 

Egna målsättningar motiverar (2) 

Härlig teamkänsla (4) Gruppsammanhållning 

(5) Bra feedback från träningsgruppen (1) 

Man ska vara mer seriös än innan (3) 

Krav på prestation och 

inställning (11) 

Krav 

Bli bättre på tennis (3) 

Är mer fokuserad, inte tänka på annat (2) 

Tävla mycket (1) 

Gör egna träningsupplägg (1) 

Krävs att man har tekniska vapen i spelet 

(1) 

Blir äldre men har inte lyckats, oro (3) 
Krav på att lyckas (5) 

Press från omgivningen (2) 

Bli bättre socialt (7) Sociala krav (7) 

Tennis är ensamt (6) 
Bristande sociala 

aspekter (10) 

Barriärer 

Tänker på annat i match p.g.a. balansen 

socialt-tennis (4) 

Folket runt om är oseriösa (3) 

Brister i träningen (8) 
Inte samma mål som andra spelare (2) 

Deprimerad av träningsregimen (2) 

Andra är mer vältränade (1) 

Mycket fokus på skolan (4) 

Andra sfärer i livet (8) Mindre motiverad (3) 

Prioriterar att vara med sitt umgänge (1) 

Bli bättre spelare (4)  Coping-
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Spelar på egen målsättning (2) Motivation och 

målsättning (7) 
strategier 

Håller igång för att det är kul (1) 

Bestämmer själv över sin karriär (3) 
Eget ansvar (4) 

Tar eget ansvar (1) 

Ta en boll i taget och hålla ihop (1) 
Mentala färdigheter (2) 

Inte spela ned sig när det går dåligt (1)  

Inte så bra rankad som man ville (3) 

Oro över framtiden (6) 

Resultat 

Börjar komma tankar om att lägga ned (1) 

Orolig över skada (1) 

Orolig över att bli äldre och inte lyckas 

(1) 

Är anpassad (4) Anpassad till 

seniorkarriären (5) Har varit tufft men börjar lossna (1) 

 

 

 

 

Bilaga I. Innehållsanalys stabiliseringsfas. 

Stabiliseringsfas 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Vill bli bättre (6) 

”Vill bli så bra som 

möjligt” (9) 

Resurser En tennisspelares 

upplevelser i junior till 

seniorövergången 

Bli så bra som möjligt (2) 

Bli så bra du bara kan (1) 

Ha en tillhörighet i laget (2) 

Lagkänsla (6) 
Många man känner bra (2) 

Roligt gäng (1) 

Ett gött gäng som kör (1) 

Bra spelare att spela med (3) 

Träning (6) 
Rätt nivå på träningen (1) 

Bra träningspass med fokus och intensitet (1) 

Flexibelt studieschema (1) 

Stöd av mentor (tränare) (2) 

Stöd av omgivningen 

(5) 

Känt en tacksam behörighet i klubben (1) 

Vettiga personer runt om en (1) 

Folk som pushar en (1) 

Känner att man spelar bra (3) 

Interna Resurser (5) Inre motivation ”gött att träna” (1) 

Självförtroende (1) 

Mycket att göra i skolan (1)  Krav 
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Spelar inte lika mycket (1) (3) 

Tävlar bara om man är tvungen eller 

motiverad (1) 

Svårt att bli bra i tennis (2) 

Störningsmoment (4) 

Barriärer 

Tråkigt att spela med vissa spelare (1) 

Är väldigt ensam i tennis (1) 

Tennisen blir åsidosatt (1) 
”Prioriterar skolan” 

(2) Skolan tar tid (1) 

Tränar mycket (5) 

Träningsdisciplin (9) 
Coping-

strategier 

Fokuserar på träningen (2) 

Tänker och lägger upp mer själv (2) 

Tennisen ett sätt att hålla igång (1) 
Fortsatt motivation 

(2) Spelar för att det är kul (1) 

Bryr sig inte om resultat (1) 

Erfarenhet av 

prestation (5) 

Resultat 

Spelar på ett friare sätt (1) 

Spelat mina bästa matcher här herrlaget (1) 

Stolt över det jag uträttat (1)  

Nöjd med det jag uträttat (1) 

Trappat ned (1) 

”Spelar mindre men 

håller hög nivå” (4) 

Platsar i laget och spela på hög nationell nivå 

(1) 

Håller hög nivå (1) 

Mindre poäng och sämre form (1) 
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Ivan Molin 

Emil Åström 
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