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1. Inledning 

Dagens video och datorteknik möjliggör att visuellt analysera rotationsrörelser med extremt 

höga vinkelhastigheter utifrån ett biomekaniskt perspektiv. Detta kan tillämpas med framgång 

inom olika idrotter där kast och slag har en betydande roll i tekniken, varav tennis är en sådan 

idrott. Många biomekaniska studier har genomförts på tennisspelare för att kartlägga olika 

”nyckelpunkter” i tekniken som är kännetecknande för framgångsrika spelare men få studier 

har utvärderat hur olika videoanalysprogram kan bidra till att förbättra feedback/ 

kommunikation mellan tränare och spelare samt vilken betydelse detta har för spelarnas 

prestation på tennisbanan i ett långsiktigt perspektiv. 

Många tränare är bra att med hjälp av ”ögat” se styrkor och svagheter i en tennisspelares 

teknik. Under mina tolv år som anställd tränare i tre olika tennisklubbar har jag ofta stött på 

problem kopplade till teknik. Jag och många tränare runt omkring mig har upplevt en 

svårighet att förmedla vår kunskap inom detta område till våra aktiva.  Moderna 

videoanalysprogram ger nu tränare möjlighet, att på ett pedagogiskt vis, förmedla sitt budskap 

via rörliga bilder till sina aktiva. Dock krävs det en hel del tenniskunskap samt kunskap inom 

biomekanik, träningslära och datakunskap för att kunna jobba framgångsrikt med dessa 

program. Kvalitativ rörelseanalys omfattar förberedelse, observation, utvärdering/diagnos och 

praktisk instruktion (Knudson & Morrison, 2002).  

I den praktiska instruktionen är det avgörande att tränaren och spelaren ”talar samma språk” 

eller ser saker genom ”samma glasögon”.  Rätt feedback från tränare till spelare och en 

kommunikation där båda förstår varandra är en grundförutsättning för en positiv utveckling av 

teknik.  Detta citat från en olympisk släggkastare beskriver hur viktig kommunikationen 

mellan tränare och aktiv idrottare är: 

 

“These were very good practices. It was so clear what to do. I was thinking in a different way and just tried to 

keep the “height” [centre of gravity] lower during the throw and it worked immediately...Better understanding 

with the coach: now we are using a “common” language and our communication improved...” (Hanin & 

Hanina, s. 86) 

I denna interventions-studie där två elitsatsande juniorer och deras två tränare deltar skall den 

videobaserade kvalitativa rörelseanalysens effekter på ovan nämnda parametrar utvärderas 

och problematiseras. Förhoppningsvis kan interventionen tillföra ny kunskap på 

problemområdet som kan höja motivationen hos tränare att jobba med metoden i kontakt med 

sina aktiva.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur videobaserad kvalitativ rörelseanalys med hjälp av 

Dartfish Pro (4.0) påverkade tränares och spelares syn på teknik under en träningsperiod av 

fyra veckor samt vilka konsekvenser detta får på spelarnas teknik och 

feedback/kommunikation mellan tränare och spelare.  

Frågeställningar: 

1. Vad anser tränarna vara optimal teknik samt vilka tekniska moment anser de att respektive 

spelare behöver förbättra före respektive efter interventionen? 

2. Vad anser spelarna vara optimal teknik samt vilka tekniska moment anser sig spelaren i 

fråga behöva förbättra före respektive efter interventionen? 

3. Har tränarna uppfattat några tekniska förbättringar hos spelarna samt har spelarna uppfattat 

att de utvecklat sin teknik under interventionen? 

4. Har tränarnas och spelarnas uppfattningar om optimal teknik och vilka tekniska moment de 

behöver förbättra blivit mer eller mindre samstämmiga efter jämfört med före interventionen?  

3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras författarens bakgrund, definitioner av begrepp, teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning inom närliggande områden.  

Litteratur till teoriavsnittet hittades på GIHs biblioteks hemsida 

http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=233 samt Högskolans Dalarnas 

biblioteks hemsida http://www.du.se/sv/Bibliotek/. Tidigare forskning inom närliggande 

områden hittades på databaserna Sportdiscus, ERIC och Pubmed.  

 3.1. Författarens bakgrund 

Författaren till uppsatsen vars ålder är 32 år har spelat tennis i ca 20 år, varit tränare i ca 12 år 

och studerat idrottsvetenskap på universitet under 4 år. Under ca 10 års tid spelade författaren 

även regelbundet tävlingstennis på regional nivå. Således kan vi konstatera att författaren har 

en stor förförståelse inom området. Författaren jobbar fortfarande som tennistränare parallellt 

med studierna. 

http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=233
http://www.du.se/sv/Bibliotek/
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 3.2. Definitioner av begrepp 

Under detta avsnitt definieras olika begrepp som används i studien. I den mån det är möjligt 

har defintionerna tagits från vetenskapliga studier och tränarböcker. Vissa definitioner har 

dock stipulerats av författaren själv.  

 

Tennisslagen = De olika slagen inom tennis är Serve, Toppspin forehand, Toppspin backhand, 

Forehandslice, Backhandslice, Forehandvolley, Backhandvolley och Smash.  

De olika faserna i tennisslagen = Förberedelsefas (bild 1) då spelaren gör sig redo att utföra 

slaget. Detta följs av slagfasen (bild 2) då rackethastighet byggs upp som ska generera kraft i 

träff-fasen (bild 3). Avslutningsfasens (bild 4) syfte är att bromsa rotationen på ett för kroppen 

skonsamt sätt. I figur 1 nedan tas en toppad backhand som exempel för att visa tennisslagens 

olika faser. Samma principer gäller för samtliga tennisslag. (Elfgaard mfl, 2000) 

 

 

1. Tidig förberedelse               2.  Axel och höft mot nätet     3. Snabba rotation och        4. Fullfölj swingen 
                                                    och fötterna brett isär            muskelstegring ger effekt          

 Förberedelsefas bild 1         Slagfas bild 2              Träff-fas bild 3         Avslutningsfas bild 4 

Figur 1: De olika faserna i en toppspinn forehand. http://www.tennis.se/files/{B389A7AA-6B48-4E23-B84D-

ED099E7A9763}.pdf 

 

Olika fotställningar i tennisslagen = Bilden 1 och 3 i figur 2 visar en öppen fotställning medan 

bild 2 och 4 visar en rak fotställning. Öppen fotställning innebär i en forehand för en 

högerhänt spelare att höger ben är närmast bollen. En rak fotställning för en högerhänt spelare 

innebär att vänster ben ”möter” bollen. På backhandsidan gäller det omvända, de vill säga att i 

http://www.tennis.se/files/%7bB389A7AA-6B48-4E23-B84D-ED099E7A9763%7d.pdf
http://www.tennis.se/files/%7bB389A7AA-6B48-4E23-B84D-ED099E7A9763%7d.pdf
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en öppen fotställning är vänster ben närmast bollen för högerhänt spelare respektive höger ben 

i en rak fotställning. (Elliot, Reid & Crespo, 2003) 

       
        Bild 1                         Bild 2                              Bild 3                          Bild 4 
 _________________________________________________________ 
Figur 2: Öppen och rak fotställning för forehand och backhand toppspinn. 

http://images.google.se/images?hl=sv&q=open%20stance%20forehand&sa=N&tab=si 

 

Teknik = En grenspecifik koordinerad rörelse-sekvens vars syfte är att utveckla kraft (F) med 

ett visst prestationsmål som är beroende av individuella mentala och fysiologiska 

förutsättningar kopplade till de fysiska delkapaciterna uthållighet, rörlighet, styrka, snabbhet 

och koordination (främst anpassningsförmåga) där betydelsen av respektive delkapacitet 

är beroende av vilken rörelseuppgift man skall utföra och dess svårighetsgrad. (Författarens 

egen definition) 

 

Tröghetsmoment = Stort tröghetsmoment då kroppsdelar befinner sig långt från kroppens 

rotationsaxel. Litet tröghetsmoment då kroppsdelar befinner sig nära kroppens rotationsaxel. 

(Wirhed, 2002) 

 

Rotation = Stor kraft och litet tröghetsmoment innebär stor rotation. Om tröghetsmomentet 

ökas och kraften hålls konstant minskar rotationen. (Wirhed, 2002) 

 

Kvalitativ rörelseanalys = Ett helhetsbegrepp för en process med syfte att påverka en rörelse 

(se figur 3) Innefattar fyra steg vilka är förberedelse, observation, utvärdering/diagnos och 

praktisk instruktion (Elliot, Reid & Crespo, 2003).  

Förberedelse 

 

 

                     Praktisk instruktion                                               Observation 

 

 

Utvärdering/diagnos 

 
Figur 3: Modell över de olika stegen i den kvalitativa rörelseanalysen. (Elliot, Reid & Crespo, 2003. s. 141) 

 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/tennis/1/0/W/I/flavia-penetta-03-square-stance-forehand-backswing.jpg&imgrefurl=http://tennis.about.com/od/playersfemale/ss/flaviapennetta_3.htm&usg=__ZMi7AW6P-DDVXBp08X1ZLQjSQYs=&h=594&w=436&sz=31&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=8FNaVpdfyGP0OM:&tbnh=135&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dsquare%2Bstance%2Bforehand%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.midatlantic.usta.com/~/media/MIDATLANTIC/Media%2520Assets/2008/11/02/img_44_1612_7661.ashx%3Fw%3D600%26h%3D600&imgrefurl=http://www.midatlantic.usta.com/juniors/fullstory.sps%3Finewsid%3D6621614%26itype%3D1526&usg=__oOSA5M2d1o1Kkq_cnEQ-ErS61wI=&h=600&w=600&sz=324&hl=sv&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=r586apwsIXUprM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dsquare%2Bstance%2Bbackhand%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://z.about.com/d/tennis/1/0/2/H/jelena-jankovic-06.jpg&imgrefurl=http://tennis.about.com/od/playersfemale/ss/jankovicsbs_6.htm&usg=__6Tu2JCZiw6dDAfwaLMYKxhPgsMg=&h=594&w=387&sz=29&hl=sv&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=pyOgvXn46jKVVM:&tbnh=135&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dsquare%2Bstance%2Bbackhand%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.raquetesbrasil.com.br/profissionais/golpes/forehand/2006_04_17_open_stance_forehand.jpg&imgrefurl=http://www.raquetesbrasil.com.br/profissionais/golpes/sugestoesARB.html&usg=__LfVvZPJBhsUxpgrHpQ3G4X0Y4W0=&h=347&w=300&sz=55&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=rKAH4P-XWnAPpM:&tbnh=120&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dopen%2Bstance%2Bforehand%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.raquetesbrasil.com.br/profissionais/golpes/forehand/2006_04_17_open_stance_forehand.jpg&imgrefurl=http://www.raquetesbrasil.com.br/profissionais/golpes/sugestoesARB.html&usg=__LfVvZPJBhsUxpgrHpQ3G4X0Y4W0=&h=347&w=300&sz=55&hl=sv&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=rKAH4P-XWnAPpM:&tbnh=120&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dopen%2Bstance%2Bforehand%2Bpicture%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
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Dartfish Pro (4.0) = Datorbaserat rörelseanalysprogram som möjliggör att analysera teknik på 

ett analytiskt och pedagogiskt sätt. Se figur 4. 

 

 

Figur 4: Dartfish Pro (4.0). I det svarta fältet kan upptill 4 olika videofiler placeras brevid varandra. 

3.3. Teoretiska utgångspunkter 

Edmund Husserl, som var en av grundarna till det fenomenologiska synsättet, utgick från 

greklands tidiga filosofers (Sokrates) synsätt att vad som är rätt för en person inte behöver 

vara rätt för en annan. Husserl motsatte sig subjektiva värderingar och relativism som han 

menade inte var den definitiva sanningen utan sanningen ligger i hur människan (subjektet) 

uppfattar världen (objektet) om kring sig. Fenomenologin är således en filosofi som än mer en 

positivismen ifrågasätter sanningen och objektiviteten. Husserl, som kan förefalla likna en 

positivist, kastar samtidigt kritik mot positivismens undersökningar som enligt honom inte tar 

hänsyn till människans  rena medvetande. Forskningen de bedriver är till för att bekräfta deras 

teorier som är präglade av deras fördomar. Han anser att fenomenologin är den sanna 

positivismen (Bjurwill, 1995). I citatet nedan förklaras detta på ett bra sätt: 

 

”Innebär positivismen en absolut fördomsfri undersökning, för alla vetenskaper lika, av det positiva, dvs. det 

som vi kan fatta i sin ursprunglighet, då är vi de äkta positivisterna” (Bjurwill, 1995 s. 14) 
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Bjurwill (1995) menar vidare att det fenomenologiska synsättet, som ofta förknippas med 

hermeneutiken, egentligen ligger väldigt nära positivismen. Båda veteskapliga disiplinerna 

söker ju efter den objektiva sanningen eller inte? Verkligheten för en person kan ju vara helt 

annorlunda för en annan och således är både anhängare av positivismen och fenomenologin 

en del av verkligheten.  

 

Denna filosofi, att sanningen ligger i hur varje enskild individ uppfattar världen omkring sig, 

har varit författarens utgångspunkt i denna studie. När en tränare kommunicerar med sina 

aktiva och förmedlar feedback så påverkas denna process av hur de båda uppfattar fenomenet 

som tränas (tennis) och av deras fördomar kopplade till den rådande kontexten (tränarens och 

de aktivas vardag). Nedan presenteras de teoretiska utgångspunkter gällande kommunikation 

och feedback som använts i denna studie. 

 

Marton & Booth (2000)  beskriver i sin bok Om lärande olika studier av hur människor lär sig 

och löser problem på helt olika sätt. De tar fasta på fenomenografins idéer, vilka säger, att hur 

en människa erfar ett fenomen kan skilja sig mycket åt mellan olika individer. Pedagogen 

behöver därför ha förmågan att inta sin elevs perspektiv av vad denne uppfattar som 

nödvändigt att träna på för att lära sig färdigheten. Som tränare kan vi aldrig förstå en elev om 

vi inte förstår vad eleven erfar och att tränarens och elevens erfarande aldrig kan bli 

hundraprocentigt lika. En tränares framgång ligger således i att kunna förmedla ett budskap 

till sina elever där båda parter talar ”samma språk” eller i varje fall så nära som möjligt ett 

språk som båda förstår.   

 

En grundläggande kommunikationsmodell är Stuart Halls utvecklade basmodell som bygger 

på Shannon och Weavers modell från slutet av 1940 talet. I figur 5 nedan beskrivs modellen 

som består av en sändare som förmedlar ett budskap till en mottagare. Innan budskapet når 

mottagaren passerar det ett medium där ett ”brus” gör att budskapets innehåll och mening 

kommer att påverkas. De vill säga att den mening som sändaren vill förmedla kommer att anta 

den mening som mottagaren tolkar in (avkodning). Budskapet ger sedan en viss effekt. Denna 

effekt från mottagaren ger sedan feedback tillbaks till sändaren. Modellen tar upp budskapets 

fem betydelser: avsett budskap, sänt budskap, budskapet i sig, mottaget budskap och uppfattat 

budskap (Larsson, 2001). 
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Figur 5: Stuart Halls kommunikationsmodell. (Larsson, 2001 s. 40) 

 

Hargie (2007) presenterar i sin bok The handbook of communications skills en utveckling av 

Argyle´s modell för motoriska färdigheter. Modellen (se figur 6) tar upp kommunikation 

mellan två individer och att feedback kommer från oss själva (idrottaren) samt från 

interaktionen med en annan person (tränaren). Modellen anses kunna appliceras på såväl 

motoriska färdigheter som sociala färdigheter. Det tränaren och den aktiva tar in genom 

perceptionen medlar de med sig själva vilket då influeras av känslor, motivation och de 

målsättningar de har. Efter medlingen med sig själv följer en respons som påverkas av vilket 

mål dessa två individer har. Responsen, ofta i form av en instruktion av tränaren och en 

motorisk handling av den aktive, ger feedback till tränaren samt den aktiva idrottaren. I vissa 

fall är målsättningarna omöjliga att nå och nya formuleras då. Hur vi via perceptionen 

observerar andra sker i hög grad omedvetet och influeras av våra rådande kognitiva strukturer 

samt vårt känsloläge.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Modell över kommunikationen kopplat till inlärning av motoriska färdigheter. (Hargie, 2007 s. 40) 
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3.4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom tre olika områden som är kopplade till 

denna studie. Dessa är forskning inom kvalitativ rörelseanalys och biomekanik, forskning 

inom feedback samt forskning inom videofeedback och kommunikation.  

3.4.1. Forskning inom kvalitativ rörelseanalys och biomekanik 

Forskning avseende principerna för kvalitativ rörelseanalys och biomekanik kopplat till tennis 

är relativt väldokumenterat. Författaren har i detta avsnitt gjort ett urval av relevanta studier.  

I två review artiklar av Knudson (2006; 2007) sammanfattas de olika stegen i den kvalitativa 

rörelseanalysen och vad som skall fokuseras i respektive steg. I förberedelserna skall tränaren 

integrera beprövad erfarenhet, sin tennisspecifika kunskap och sin kunskap inom biomekanik. 

Med hjälp av detta delas de olika tekniska momenten upp i faser eller ”nyckelpunkter” som är 

kritiska för prestationen. Därefter genomförs en systematisk observation med ögat eller med 

hjälp av video. Knudson (2006) tar upp principerna för olika vinklar i förhållande till det som 

observeras som är att föredra vid videoanalys. Om vi vill ta reda på vilket avstånd från 

kroppen som bollen träffas är t.ex. filmning rakt bakom spelaren att föredra. Knudson & 

Shriver (2001) menar att det är optimalt att filma samma slag från olika vinklar då 

tennisslagen är tredimensiella. Vidare rekommendras en bildskärpa på 1/1000 av en sekund 

och en kamera som tar 30 bilder per sekund för att få tillräckligt skarpa bilder att analysera. I 

det tredje steget av den kvalitativa rörelseanalysen, utvärdering/diagnos, tar Knudson (2007) 

tennisserven som exempel. Han menar att vi där antingen utifrån en mental bild av serven 

eller utifrån biomekaniska principer försöker kartlägga styrkor och svagheter i servetekniken. 

De kan vara t.ex. tyngdöverföring mellan främre och bakre foten. De faktorer som anses vara 

betydande för prestationen samt anses vara realistiska att påverka blir sedan målet för 

förändring i det sista steget, nämligen den praktiska instruktionen. Knudson (2007) menar då 

att tränaren kan försöka använda sig av vissa instruktiva nyckelord och fraser som är lätta att 

förmedla på ett förståeligt sätt till den aktive. 

I boken Biomechanics of advanced tennis skriven av forskarna Elliot, Reid & Crespo (2003) 

talar de om sju olika parametrar som inverkar på rackethastigheten i träffögonblicket. Dessa 

är; användning av elastisk energi i stretch-shortening cyklen, under hur lång sträcka som 

rackethastigheten genereras, koordinationen av rörelsen, kopplingen mellan en linjär rörelse 

(Ft = mv) och en rotationsrörelse (H = Iῳ), styrka, power och uthållighet, racketens 
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Racket 
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Bålen 

Benen 

Normalkraft från underlag 

rörelsebana samt utrustningen (racket, senor). Knudson (2006) tar upp liknade parametrar som 

påverkar tekniken i olika tennisslag. Knudson tillägger att det måste råda en balans mellan 

rörelseutslag och stabilitet i tekniken. Detta innebär att spelaren lär sig koordinera principerna 

tröghetsmoment (I) och rotation (ῳ) på ett bra sätt.   

Elliot, Reid & Crespo (2003) tar vidare upp forskning som visat att ca 50% av rörelseenergin 

går förlorad om en kort paus på en sekund mellan stretch och shortening fasen i en rörelse 

uppstår. I boken refereras till forskning som visat att, i grundslagen, så roteras överkroppen 

mellan 200° och 260° från utgångspositionen i förberedelsefasen av slagen. Forskarna menar 

även att en ”cirkulär” tillbakadragning av racketen ökar tiden över vilken rackethastighet kan 

skapas. Därför är en sådan racketförberedelse att föredra istället för en ”rak” tillbakadragning 

av racketen om den kan koordineras på ett bra sätt. Kraftöverföringen i de olika tennisslagen 

följer en proximal till distal (ben, bål, arm och racket) muskelstegringsprincip (se figur 7). 

Den enda rörelse i lederna som sker väldigt sent i slagfasen är inåtrotation  av överarmen, 

pronation av underarmen och flektion av handleden i serve och forehand. Racketens 

rörelsebana (snett uppåt i förhållande till marken) vid genomförande av ett grundslag är för ett 

flackt slag  ≈ 25- 30°; toppat slag ≈ 35-45° 

och topspinn lobb ≈ 50-70°. I servar, som på 

elitnivå bedöms som flacka, har ofta bollen en 

spinn på över 1600rpm vilket visar att servar i 

princip aldrig slås helt utan skruv. Fotarbetet 

bestående av splitstep, frånskjut, sprint, 

korrigeringssteg, glidning (på grus) 

utfallssteg, överkorsningssteg och sidstep är 

en avgörande prestationsfaktor för elitspelare. 

De mest förekommande fotställningarna är rak 

och öppen fotställning. 

Gällande muskelstyrka har forskning visat att tennispelare behöver ha en kombination av 

styrka/power och uthållighet. Styrka för att undvika skador och power för att kunna rotera 

olika kroppsdelar i hög hastighet samt uthållighet för att kunna genomföra slagen med gott 

resultat över en hel match/turnering. Bålstyrka har visat sig vara avgörande för en bra slagfas 

samt för att undvika skador. Olika obalanser i muskelstyrka behöver även motverkas med 

hjälp av skadeförebyggande träning (Elliot, Reid & Crespo, 2003). 

Figur 7. Muskelstegringsprincipen i tennisslagen. 
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Många biomekaniska studier har gjorts på serven specifikt av vilka några presenteras nedan. 

En studie av två WTA- tennisspelares serveteknik, som vid studiens genomförade var rankade 

40 respektive 60 i världen, utfördes av López de Subijana & Navarro (2009). Tredimensionell 

videoteknik användes för att digitalisera muskelstegringsprincipen i spelarnas serveteknik. De 

vill säga hur rörelseenergi förs över från en kroppsdel till en annan. Även parametern 

hastighet registrerades. Båda spelarna fick genomföra 15 oskruvade servar. Resultaten visade 

att spelarnas sätt att överföra rörelseenergi från en kroppsdel till en annan skilde sig åt, främst 

beroende av skillnader mellan spelarnas rörlighet i utåtrotation i axelleden. Slutsatsen av detta 

är att tränare behöver vara medvetna om att olika spelare använder sig av de biomekaniska 

principerna på olika sätt för att generera hastighet på racketen i träffögonblicket. Det är därför 

viktigt att tränare tar hänsyn till individuella variationer i olika spelares teknik. Dock visade 

det sig att de nedre extremiteternas, främst fotledernas och knäts rörelser, var fundamentala 

för att uppnå hög hastighet för båda spelarna trots deras skilda tekniker. Fler forskare har med 

hjälp av vetenskapliga metoder försökt finna generella biomekaniska principer som är 

fundamentala för framgångsrikt servande hos toppspelare.  Durovic, Lozovina & Mrduljas 

(2008) analyserade 70 professionella ATP- tennisspelare med hjälp av tredimensionell 

videoteknik med syfte av att hitta elementara moment i servetekniken som var gemensamma 

för dessa spelare. Resultaten ledde fram till en biomekanisk modell av 8 olika moment i 

tekniken som skall uppfyllas för att generera maximal kraft, hastighet och kontroll i serven. 

Slutsatsen blev att en perfekt koordination (överförande av rörelseenergi enligt 

muskelstegringsprincipen) mellan dessa sekvenser under genomförandet av en serve leder till 

maximal prestation och minimerad risk för skada.  

3.4.2. Forskning inom feedback 

Forskning kring olika sätt att förmedla feedback är ett väl dokumenterat område inom 

idrottsvetenskapen. Rose & Christina (2006) sammanfattar de olika formerna av feedback i 

två huvudkategorier nämligen inre och yttre feedback. Inre feedback distribueras självständigt 

till utövaren via sensoriska receptorer (visuella, auditiva, proprioceptiva och vestibulära). Inre 

feedback ger information till utövaren om de olika kroppsdelarnas position i rummet vid t.ex. 

en volt i simhoppning. Yttre feedback distribueras till utövaren från en yttre källa vilket kan 

vara tränaren som ger feedback på tekniken eller klockan som visar tiden för ett hundrameters 

lopp. Yttre feedback delas in i två underkategorier vilka är, vetskap om resultatet (VR) och 

vetskap om utförandet (VU). VR är vilket utfall utförandet ledde till, till exempel att 
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basketbollen gick i korgen. VU är kvalitén på utförandet, till exempel att träffen i en 

tennisserve föregås av en kraftig pronation av underarmen. I figur 8 nedan visas en 

schematisk bild över de olika formerna av feedback.Tränare kan ge yttre feedback visuellt 

genom att visa sin adept med hjälp av exempelvis video (Ives, Straub & Shelley, 2002; Horn, 

mfl, 2007), verbalt genom att förklara med ord (Guadanoli, Holcomb & Davis, 2002; Van 

Wieringen mfl, 1989; Landin, Herbert & Cutton, 1989)  och kinestetiskt genom att hjälpa sin 

adept att få en ”känsla” för den korrekta rörelsen (Hanin, Korjus, Jouste & Baxter, 2002; 

Hanin & Hanina, 2009; Cutton & Landin, 2007). Som t.ex. Landin, Herbert & Cutton (1989) 

visade så ger tränare olika typer av feedback vilka påverkar varandra. Exempelvis så innebär 

informations-feedback från tränaren inte renodlad VR eller VU utan en kombination av dessa 

två. 

                                                               Feedback 

                     Inre feedback                                                       Yttre feedback 

                Via sensoriska receptorer                                  VR                              VU 

 

   Visuellt  Auditivt Proprioceptivt  Vestibulärt              

Figur 8: Schematisk bild över de olika formerna av feedback efter Rose & Christina (2006 s. 292.) 

Rose & Christina (2006) sammanfattar vidare hur yttre verbal feedback kan distribueras på 

olika sätt av tränaren. Tränaren kan ge informationsfeedback, positiv förstärkelse, negativ 

förstärkelse och motivationsfeedback. Informationsfeedback definieras som tränarens 

beskrivning till adepten angående en prestation. De vill säga utfallet av den motoriska 

handlingen, vilka delar som genomfördes korrekt/inkorrekt samt förslag på tekniska 

förbättringar och varför dessa skall genomföras. Positiv förstärkelse ges direkt efter en väl 

utförd prestation vars syfte är att handlingen skall upprepas på liknande sätt i framtiden. 

Negativ förstärkelse (straff) ges till en adept efter en icke önskvärd prestation. Till exempel 

upprepade misslyckade dripplingar i egen zon i hockey kan få konsekvensen att tränaren låter 

spelaren stanna på bänken (straff). Motivationsfeedback är oftast lika med positiv förstärkelse 

eller att tränaren klargör för eleven att denne har en positiv utvecklingskurva vilket fungerar 

som motivationshöjande (Rose & Christina, 2006). En alternativ form av feedback på 

utförandet är bandwidth feedback. Feedback distribueras då endast om utförandet faller 

utanför en acceptabel ram för vad som anses vara ett korrekt tekniskt utförande. Är utförandet 

inom ramen ges ingen feedback alls. Nedan presenteras en studie av den alternativa formen 
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bandwidth feedback kombinerad med frågor från tränaren på 24 simmare mellan 14-17 år 

med ett till tre års erfarenhet av tävlingssimning. Studien löpte över fyra månader där sju 

tvåtimmars träningar genomfördes varje vecka. Simmarna delades in i en grupp som fick 

bandwidth feedback och frågor från tränaren och en kontrollgrupp. Tränarna videofilmades 

sedan på två slumpmässigt utvalda träningar per vecka. Simmarna testades på 100, 200 och 

400 meter på träning och tävling samt på tekniska parametrar. Efter sex veckor genomfördes 

ett första test. Endast kontrollgruppen hade då förbättrat sina tider på tävling medan båda 

grupperna hade förbättrat sina tider på träning. Tio veckor senare genomfördes nya tester och 

då hade bandwidth feedbackgruppen förbättrat sina tider signifikant mer på tävling än 

kontrollgruppen samt även tekniken. Gällande tider på träning kunde ingen signifikant 

skillnad urskiljas mellan grupperna. Utifrån resultaten drar författarna slutsatsen att bandwidth 

feedback i kombination med bra frågor gällande tekniken till simmarna leder till en bättre 

kommunikation mellan tränare och adept samt stimulerar simmarna till ett aktivt självständigt 

lärande. Viktigt att notera är att en förbättrad prestation visar sig först på längre sikt vilket 

också resultaten från studien bekräftar (Chambers & Vickers, 2006). 

Viktiga faktorer för att feedback ska leda till förbättrad prestation är hur den formuleras samt 

att den är anpassad till en persons kunskapsnivå. Magill & Wood (1986) studerade feedback 

med syfte att ta reda på hur precis den skall vara för att ge bäst inlärningseffekt. Deltagarna 

delades upp i två grupper där båda grupperna skulle utföra en rörelse innefattande sex olika 

moment. Målet var att genomföra rörelsen under en bestämd tid. En grupp erhöll feedback med 

informationen om rörelsen hade utförts för snabbt eller för långsamt. Den andra gruppen erhöll 

förutom denna feedback även detaljerad feedback på hur mycket för snabbt respektive för 

långsamt rörelsen utförts i sekunder. Studien visade att i det tidiga inlärningsstadierna 

förbättrade sig båda grupperna lika mycket trots att en grupp fick mer detaljerad feedback. 

Under de senare inlärningsstadierna visade det sig dock att gruppen som fick mera detaljerad 

feedback förbättrade sig mer än gruppen som fick mindre detaljerad feedback. Forskarna drog 

då slutsatsen att i ett tidigt inlärningsstadie (nybörjare) skall feedbacken vara av mera generell 

karaktär. I ett senare inlärningsstadium (avancerad) är mera precis feedback att föredra. Detta 

beroende av att utövaren då har mera vetskap om hur utförandet skall ske och därmed kan ta 

till sig mera detaljerad information. Csikszentmihalyi & Jackson (2000) tar vidare upp hur 

viktigt det är att feedbacken läggs fram vid rätt tidpunkt. Skillnaden är mycket stor mellan 

olika individer och när de är mottagliga för feedback. Författarna menar att tränaren har en 

viktig uppgift att kunna läsa av elevens behov och när den vill ha feedback. Först då kan 
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feedbacken benämnas som effektiv. En grundprincip är även att feedback skall ges i så direkt 

anslutning som möjligt till en utförd rörelse (Schmidt & Wrisberg, 2000; Rose & Christina 

2006). 

Effekterna av andra typer av feedback är även relativt välutforskat. Viciana & Cervelló (2007) 

undersökte effekten av positiv respektive negativ feedback på 95 elever mellan 14-16 år under 

gymnastiklektioner. Det tittade på ett antal parametrar som hade med lärande, prestation och 

motivation till lärande att göra. Resultaten visade att positiv feedback gynnade glädjen och 

motivationen till att lära sig nya saker medan negativ feedback främjade ett 

prestationsorienterat klimat. Om båda typerna av feedback gavs så blev lärande klimatet något 

sämre men eleverna var då mindre uttråkade. I en studie på nybörjare i tennis av Cutton & 

Landin (2007) utvärderades effekterna av yttre feedback från tränare i form av VU och en 

självinlärningsstrategi. Självinlärningsstrategin innebär att spelaren får instruktioner om olika 

nyckelpunkter i tekniken som de tyst ska säga till sig själv när de tränar. Till exempel träff 

och slå igenom.  Studien visade att både VU från tränare samt självlärningsstrategin  

förbättrade inlärningen av en forehand. Självinlärningsstrategin fungerar även när inte yttre 

feedback i form av VU förmedlas till eleverna. Även Ziegler (1987) utvärderade den ovan 

beskriva självinlärningsstrategin på nybörjare där eleverna fick säga nyckelord till sig själva 

som förbered, studs och slå. Metoden gav även i denna studie positiva resultat på inlärningen.   

Forskning på tennistränare och deras sätt att förmedla feedback finns även dokumenterat om 

än i mindre omfattning. Landin, Herbert & Cutton (1989) genomförde en studie med syfte att 

analysera fyra professionella tränarens sätt att ge sina adepter yttre feedback och hur typen av 

feedback varierade utifrån vilken nivå (motionär, elit) deras adepter befann sig på. Två tränare 

tränade motionärer och två tränare tränade elitspelare. Samtliga tränare hade genomgått en 

utbildning med höga krav på kunskap inom sporten, lång erfarenhet av tennisspel och hög 

förmåga att visa samtliga slag med korrekt teknik. Tränarna videofilmades vid fyra skilda 

tillfällen och ett analysschema användes för att kategorisera de olika formerna av feedback. 

Två forskare genomförde kategoriseringen och 90 % interreliabilitet var ett krav. Tränarna för 

motionärer gav informationsfeedback (7,9%) mer sällan än tränarna för elitspelare (14,5%). 

Författarna menar att det kan konstateras att båda tränargrupperna ger relativt lite 

informationsfeedback trots att tidigare forskning visat på bra effekt för den typen av feedback. 

Studien visade således att en stor kunskap inom sporten, lång erfarenhet av tennisspel samt 

förmåga att visa samtliga slag med korrekt teknik hos tränarna inte är någon garanti för att en 
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tränare ger en optimal feedback i flertalet situationer till sina elever. En annan slutsats av 

studien var att feedback är en komplex process och att elittränarna gav mer detaljerad 

feedback än tränarna för motionärerna. 

3.4.3. Forskning inom videofeedback och kommunikation 

Studier av videofeedbackens effekter på lärande av teknik är ett område där kunskapsluckor 

behöver fyllas. Av de studier  som gjorts är de flesta gamla och resultaten är motstridiga vilket 

Miller & Gabbard (1988) konstaterar under sin genomgång av tidigare forskning på området. 

Detsamma konstaterar Rosé & Christina (2006) i avsnittet om feedback i boken A multilevel 

approach to the study of motor control and learning. Dagens digitala video och datorteknik 

möjliggör dock att använda videofeedback på ett helt nytt vis än tidigare. Moderna 

videoanalysprogram har en mängd funktioner som hjälper tränaren att framställa video på ett 

pedagogiskt vis för sina aktiva. I en rewiew artikel av Ives, Straub & Shelley (2002) 

sammanställer författarna forskning kring de digitala videoanalysprogrammens effekter på 

motivation, teknik och taktikutveckling, selektion av talang och kommunikation mellan 

tränare och aktiv. Slutsatsen de drar är att digital videoteknik och datorbaserade 

videoanalysprogram har gett tränare och aktiva ett värdefullt verktyg för att förbättra och 

utveckla idrottsliga prestationer. Författarna framhäver framförallt videoanalysens positiva 

effekter på motivationen samt kommunikationen mellan tränare och aktiva idrottare.  

Flera äldre studier på nybörjare bekräftar otydligheten i videofeedbackens effekter på 

lärandet. Miller & Gabbards (1988) resultat i sin studie av nybörjare som ska lära sig en 

tennisforehand visar att videofeedback inte ger någon nämndvärd positiv effekt på lärandet. 

Effekterna av yttre feedback från enbart en tennistränare och yttre feedback kombinerat med 

videofeedback till eleverna från en tränare utfördes där med hjälp av ett standardiserat tennis 

och tekniktest (Hewitt tennis achievement test). Det gick inte att statistiskt signifikant 

säkerställa att videofeedback ger bättre resultat på lärandet av en forehand. Dock visade  

empiriska bevis att videofeedback kan ha en positiv inverkan på lärandet av ett tennisslag. En 

annan studie av videofeedbackens effekter på nybörjare gjordes på en grupp kvinnor mellan 

19-22 år. Kvinnorna skulle där lära sig ett överarmskast med fel hand. En grupp fick enbart 

verbal feedback och den andra gruppen fick även feedback via video på utförandet. Resultaten 

mättes dels kvantitativt i form av kastets längd och kvalitativt i form av en teknikbedömning 

som utfördes av ett antal experter inom biomekanik. Inga signifikanta skillnader på 

ovanstående parametrar kunde urskiljas mellan grupperna efter en träningsperiod. Slutsatsen 
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är därmed att videofeedback till nybörjare kan vara överflödigt och snarare förvirra än hjälpa 

beroende av att nybörjaren får för mycket information att bearbeta. Författarna föreslår därför 

att verbal feedback är tillräckligt i tidiga inlärningsstadier. De rekommenderar istället 

demostrationsvideor som pedagogiskt instrument i dessa stadier i sina referat till tidigare 

forskning (Kernodle, Johnson & Arnold, 2001). En studie på detta område genomfördes av 

Horn, mfl. (2007). Visuella demonstrationers effekter på lärandet, i form av instruktiva 

videofilmer av ett backhandkast i baseball, utvärderades. I studien fick 16 nybörjare träna det 

aktuella kastet. Undersökningsdeltagarna delades in i två grupper, en grupp som fick titta på 

en videomodell av kastet plus fick verbal feedback och en grupp som bara fick verbal 

feedback. Resultaten visade att videodemostration ledde till att deltagarna snabbt efterliknade 

videomodellens koordinationsmönster vilket resulterade i längre kast. Kontrollgruppen visade 

ingen förändring i koordinationsmönster och kastlängd. Fynden från studien bekräftar att 

videodemostration kan verka som en effektiv inlärningsmetod för nybörjare som ska lära sig 

ett nytt koordinationsmönster.  

Guadanoli, Holcomb & Davis (2002) redovisar en studie där syftet har varit att ta reda på 

effektiviteten av videofeedback under inlärning av en golfsving. 30 frivilliga golfare mellan 

27-50 år med handicap från 7-16 ingick i studien. Dessa delas in i tre grupper, en grupp fick 

videofeedback, en grupp fick verbal feedback och en tredje grupp tränade självständigt utan 

instruktör. Ett förtest genomfördes och efter det tränade samtliga grupper fyra 90 

minuterspass. Detta följdes upp av ett eftertest som sedan efter två veckor föjdes upp av 

ytterliggare ett eftertest. Resultaten visade att båda grupperna som fick feedback vid första 

eftertestet presterade sämre jämfört med gruppen som inte fick någon feedback alls. Vid det 

andra eftertestet visade videofeedbackgruppen upp den signifikant största förbättringen av de 

tre grupperna följt av gruppen som fick verbal feedback. Detta gällade parametrarna distans, 

stabilitet och träffsäkerhet. Slutsatsen författarna drar är att feedback från instruktör ger bättre 

resultat än träning utan instruktör i ett längre perspektiv. Videofeedback leder dessutom till 

större förbättringar än enbart verbal feedback från en instruktör. Van Wieringen mfl. (1989) 

har gjort en liknade studie på tennis där effekten av videofeedback studerats. Tennisspelare 

med minst 2 års erfarenhet delades i likhet med studien på golf in i tre grupper, en 

videofeedbackgrupp, en grupp med traditionell träning och en kontrollgrupp. Varje grupp 

tränades 2 ggr/vecka i 5 veckor. Varje träningspass varade i 40 min. För 

videofeedbackgruppen ägnades sista 10 minuterna åt videoanalys av servar som genomförts 

under träningspasset med feedback från tränarna Den traditionella gruppen fick se på video av 
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grundslag och volleys av toppspelare. Tester genomfördes på serveplacering och hastighet. 

Resultaten visade att både videofeedbackgruppen och den traditionella gruppen förbättrade 

sig likvärdigt och signifikant mer än kontrollgruppen. Slutsatsen av studien är därmed att 

effekten av träning med hjälp av videofeedback inte ger större förbättringar på parametrarna 

serveplacering och hastighet än traditionell träning över en period av 5 veckor med 2 pass per 

vecka av 40 minuter.  

Tidigare forskning har visat att tränarens förmåga att kommunicera väl med sina aktiva är av 

avgörande betydelse för framgångsrik coaching vilket Lorimer & Jowett (2010) bekräftar i sitt 

avsnitt om tidigare forskning. I deras studie undersöktes 60 badminton tränares förmåga att 

läsa av känsloyttringar och tankar hos sina adpeter på ett korrekt vis. Alla tränarna fick titta på 

videoupptagningar av teknikträningar för en spelare med dennes tränare. De ombads uttala sig 

om vad spelaren kände och tänkte vid ett flertal situationer under träningen. Kontrollgruppen 

fick yttra sig om ovanstående utan att få feedback på om de tolkat spelaren i videon rätt. 

Experimentgruppen fick däremot feedback på om de tolkat spelaren i videon rätt. Båda 

gruppernas förmåga att läsa av känsloyttringar förbättrades av att se på videoupptagningar 

men experimentgruppen ökade sin förmåga signifikant mera än kontrollgruppen. Studien 

indikerar i likhet med tidigare forskning att en tränares kommunikationsförmåga är avgörande 

för framgångsrik coaching. Tränare som ställer de rätta frågorna får användbar feedback från 

sina adepter och har då också större chans att förstå deras behov. Genom att tränarna får 

feedback på om de uppfattat sina adepter korrekt ökar deras medvetenhet och således även 

deras förmåga att coacha med framgång. (Lorimer & Jowett, 2010) 

Efter en noggrann sökning på databaser hittades ett fåtal fallstudier som studerat 

kommunikationens betydelse för lärande av teknik. En fallstudie av två olympiska friidrottare 

med syfte att ta reda på effekten av en metod för snabb teknikkorrigering genomfördes av 

Hanin, Korjus, Jouste & Baxter (2002). Metoden byggar på att athleten blir medveten om hur 

det känns när den felaktiga tekniken utförs och hur det känns när den korrekta tekniken utförs. 

För att skapa denna ”känsla” hos athleten hjälpte författarna tränaren med att genomföra 

metoden. Första steget var att skapa motivation för en förändring hos athleten. Därefter 

genomfördes en analys av tekniken och videofilmningar av prestationer med felaktig teknik 

presenterades för athleten. Därefter genomfördes ett träningstillfälle på 90 minuter då den nya 

tekniken tränades in. En detaljerad plan för hur metoden skulle tillämpas av tränaren och 

athleten under de kommande två veckorna delades ut. Efter två veckor gjordes en uppföljning. 
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Resultaten visade att korrekt utförda prestationer på såväl träning som tävling ökade med ca 

80% jämfört med innan metoden för snabb teknikförbättring använts. För att uppnå lyckat 

resultat med modellen drog forskarna slutsatsen att athleten måste ta eget ansvar för sitt 

lärande och förstå vad som ska förändras. Tränaren måste dessutom ha en förmåga att 

identifiera teknikproblemet samt kunna visa och förklara den korrekta tekniken för athleten. 

Hanin & Hanina (2009) presenterar i en vetenskaplig rapport en utvärdering av en liknade 

metod för teknikförbättring hos elitathleter som i föregående studie. Huvudsyftet med 

metoden är att athleten skall skatta kvalitéen på sin prestation och sedan jämföra detta med 

den egentliga prestationen genom att titta på en videoupptagning av samma prestation. På så 

vis kan tränare och athlet gemensamt bli medvetna om olika ”nyckelpunkter” i tekniken som 

är av avgörande betydelse för prestationen. I utvärderingen presenteras en fallstudie av en 

simhoppare med teknikproblem. Med hjälp av metoden lyckas simhopparen bli medveten om 

bålstabilitetens betydelse för prestationen i ett simhopp och förbättrar efter det sina resultat 

avsevärt. En konsekvens av detta var även att kommunikationen mellan tränare och athlet 

blev bättre. Metoden kan även användas i förenklad form på tävlingsidrottare som ej befinner 

sig på elitnivå. Citat nedan visar hur en simtränare, med framgång, använt sig av en förenklad 

metod för teknikförbättring utan videofeedback: 

” I´m also using the ICC.chaining with a larger group of up to 15 swimmers (age from 16 to 26). I have a brief 

meeting with the swimmers where I ask their opinions about the key element of a particular technique (for 

instance, a stroke). Then we discuss their ideas and create one common list of elements to work with. Then the 

swimmers will enter the pool and start training the technique chain according to the list focusing on one selected 

element. The method is fast and brings many good results: It improves the interaction between the coach and 

swimmers, the coach will get to know how well the swimmers know about the technical elements. And it also 

gives younger swimmers a chance to learn from the older swimmers. This method is also very fast…” (Hanin & 

Hanina, 2009. s. 87) 

Som citat beskriver så är syftet med metoden att öka medvetenheten hos atleterna genom att 

tränarna ställer de rätta frågorna till dessa. Slutsatsen av utvärderingen är att metoden för 

teknikförbättring utvecklar en holistisk optimal rörelseteknik och är användbar på såväl 

elitidrottare som tävlingsidrottare på olika nivåer.  

En annan framgångsrik metod med syfte att skapa en mera öppen atmosfär för 

kommunication mellan tränare och athleter, samt mellan athleter inom laget presenteras i en 

vetenskaplig rapport av Dale & Wrisberg (1996). I fallstudien beskrivs ett volleyboll-lag som 

just avslutat ett dålig säsong. Laget får delta i ett program där en idrottspsykolog konsulteras 
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med uppgiften att i inledningsskedet ha möten med lagets spelare och tränaren enskilt. I 

samband med mötena diskuteras det vilka egenskaper som spelarna anser vara viktiga hos en 

bra volleybollspelare, en bra tränare samt vilka egenskaper som kännetecknar ett bra lag. 

Utifrån detta skapar idrottspsykologen ett skattningsformulär där samtliga spelare får skatta 

sin egen förmåga som volleybollspelare, tränarens förmåga och lagets förmåga på ett antal 

parametrar. Tränaren får sedan skatta samma förmågor hos sig själv samt för spelarna och 

laget som helhet. Resultaten av skattningen visade att det fanns skillnader mellan spelarnas 

och tränarens uppfattningar om vilka saker som inte fungerar väl och behöver förbättras. En 

övergripade orsak till problemet var att spelarna upplevde att tränaren saknade förmåga att 

kommunicera sitt budskap på ett tydligt vis till sina spelare trots att han var mycket engagerad 

som ledare och kunnig inom volleyboll. Idrottspsykologen genomförde därefter ett antal 

möten tillsammans med samtliga spelare och tränaren där de diskuterade problemen utifrån 

resultaten av skattningsformulären. Insatsen medförde, efter en utvärdering, till en öppnare 

atmosvär för kommunikation samt till att flera parametrar förbättrades för såväl individuella 

spelare som tränaren samt för laget som helhet.  

4. Metod 

Under kommande metodavsnitt beskrivs urvalet av undersökningsdeltagare, studiens 

genomförande samt reliabilitet och validitet. Sist i avsnittet berörs studiens bortfall och etiska 

överväganden. 

4.1. Urval 

Två manliga heltidsarbetande tränare och en kvinnlig respektive manlig elitjunior på nationell 

nivå har utgjort det empiriska underlaget i studien. I tabell 1 nedan presenteras 

bakgrundsfakta för tränarna och spelarna. Tränare B och båda spelarna hade relativt lite eller 

ingen erfarenhet av videobaserad kvalititiv rörelseanalys innan forskningsprojektet. Tränare A 

har relativt mycket erfarenhet av videobaserad kvalitativ videoanalys från sin utbildning och 

tidigare jobb. Tränarna kontaktades muntligt och informerades om studiens syfte. Båda 

tränarna gav sitt medgivande till att delta i studien. Spelarna som medverkade i studien valdes 

ut av tränarna. Tränarna och spelarna fick ta del av ett informationsbrev där studien 

presenterades samt att all data kommer att behandlas konfidiciellt och att deltagadet sker på 

frivilliga premisser (se bilaga 1). Studien som har karaktären av en fallstudie genomfördes i 

en tennisklubb i mellansverige. Klubben har ca 800 medlemmar och ca 350 juniorer i 
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organiserad träningsverksamhet varav ca 40-50 stycken tävlar aktivt. Klubben har 3 

heltidsanställda tränare. Två av dessa är de tränare som medverkat i studien.   

Tabell 1: Beskrivning av undersökningsdeltagarna. 
Tränare Ålder Kön Idrott Utbildning År som tränare på heltid

Tränare A 27 Man Tennis TK 1, 2, 3 och GIHs Tränarprogram 9 år

Tränare B 38 Man Tennis TK 1, 2, 3 och 4. 12 år

Spelare Ålder Kön Idrott Aktuell nationell ranking År som tävlingsspelare

Spelare A 17 Kvinna Tennis F17 8e plats i Sverige 6 år

Spelare B 18 Man Tennis P18 13e plats i Sverige 7 år

 

TK1sista steget i den lägre tränarutbildningen. TK2, 3 och 4. Yrkesutbildning för tennistränare
1
. 

GIHs Tränarprogram högskoleutbildning för tränare i stockholm
2
 

 

Urvalet av försökspersoner till studien gjordes enligt en kombination av principerna för 

bekvämlighetsurval och handplockat urval. Hassmén & Hassmén (2008) beskriver 

bekvämlighetsurval som ett enkelt, effektivt och ekonomiskt sätt att relativt snabbt få tag på 

undersökningspersoner till en studie. Nackdelen med denna typ av urval är att gruppen inte 

blir representativ för en population. Hassmén & Hassmén (2008) talar vidare om så kallade 

”intensiva” handplockade urval. Detta görs när syftet är att få fram så rik och fyllig 

information som möjligt om ett fenomen. Med tanke på att denna studie är en fallstudie vars 

syfte inte är att uttala sig generellt om en större population bedömde författaren denna 

urvalsmetod som lämplig.  

4.2. Genomförande 

Genomförandet har delats upp i tre underrubriker; datainsamlingsmetoder, tillvägagångssätt 

och analysmetod.  

4.2.1. Datainsamlingsmetoder 

De metoder som har använts för att samla in data till det empiriska underlaget är kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer (Gratton & Jones, 2004). För mer detaljerad beskrivning av hur 

datainsamlingen genomförts se rubrik 4.2.3.  

 

                                                           

 

1
 För beskrivning av utbildningsmaterial hänvisas till http://iof3.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=7293 & 

Elfgaard mfl. (2000) Tränarkurs 2, Elanders Skogs Grafiska, Malmö.  

2
 http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=284 
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Gratton & Jones (2004) menar vidare att den kvalitativa intervjun är lämplig då forskaren vill 

ta reda på frågor som varför och hur om ett fenomen. Intervju är även lämplig då syftet är att 

samla in mer heltäckande och djupgående information från en mindre undersökningsgrupp.  

 

I denna undersökning bedömdes denna insamlingsmetod som relevant för att besvara syftet 

och frågeställningarna som är av kvalitativ karaktär. Forskaren eftersträvade även att komma 

under ytan och samla in heltäckande och djupgående information om det studerade 

fenomenet.  

 

Observation i form av videofilmning har genomförts för att samla in visuellt material av 

tävlingsspelarnas teknik. Detta för att kunna genomföra den videobaserade kvalitativa 

rörelseanalysen
3
 med hjälp av Dartfish Pro (4.0). Intervjuerna har sedan varit metoden för att 

utvärdera den kvalitativa videobaserade rörelseanalysens effekter på tränare och spelare som 

beskrivs i syftet. I samband med intervjun fick även undersökningsdeltagarna besvara ett 

skattningsformulär avseende olika parametrar rörande tennistekniken. Således har en viss 

kombination av intervju, observation och enkät förekommit. Tanken med metodtriangulering 

är enligt Hassmén & Hassmén (2008) att ge forskaren ett bredare och djupare perspektiv av 

det undersökta. De vill säga att empiriskt material av samma fenomen samlas in med olika 

metoder vilket kan medföra att forskaren kommer närmare sanningen än om endast en metod 

använts.  

4.2.2. Tillvägagångssätt 

Innan inerventionen; förberedelse, observation och utvärdering/diagnos. 

Innan intervention genomfördes en observation med hjälp av en Panasonic NVMX500EG 

filmkamera på en annan klubb. Tävlingsjuniorer i klubben spelade då träningsmatcher som 

filmades. Detta enligt Knudson & Shriver (2001) som menar att observation av teknik skall 

genomföras i matchlika situationer. Filmningen var en pilotstudie då forskaren fick lära sig 

videokameran och dess olika inställningar för skärpa, samt vilka vinklar som är bra att filma 

ifrån. Filmsekvenserna användes sedan av forskaren för att lära sig att genomföra kvalitativ 

rörelseanalys med hjälp av analysprogrammet Dart Fish Pro (4.0). Ett annat syfte med 

                                                           

 

3
  Se avsnitt 3.1. Definitioner av begrepp. 
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filmningen var även att få kunskap om teknik. Detta i enlighet med Knudson & Morrison 

(2002) som tar upp vikten av att ha kunskap om sporten, de aktiva spelarna och effektiv 

instruktion innan en kvalitativ rörelseanalys genomförs.  

 

Två pilotintervjuer genomfördes även på en annan tennisklubb. En intervju med en tränare 

och en intervju med en spelare som tränaren var ansvarig för. Syftet med pilotintervjuerna var 

att forskaren skulle få kunskap och erfarenhet av kvalitativa intervjuer och därmed få mera 

tillförlitlig data samt att utvärdera och eventuellt justera intervjufrågorna. 

 

Därefter kontaktades tränarna och dessa fick då välja ut vilka två elitspelare från klubbens 

juniorverksamhet som skulle delta i studien. I nästa steg genomfördes de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna med tränarna och de två utvalda tävlingsspelarna enligt 

intervjumallar i bilaga 2 och 4. Intervjuerna varade i ca 30 minuter och spelades in med 

bandspelare. Gratton & Jones (2004 s.145) påpekar vikten av att den som blir intervjuad skall 

känna sig trygg i miljön och att inga störningsmoment skall förekomma. 

Undersökningsdeltagarna fick därför välja plats och tid för intervjuerna. Syftet med 

intervjuerna var att ta reda på tränarnas och spelarnas tidigare erfarenheter av videobaserad 

kvalitativ rörelseanalys. Vidare var syftet att ta reda på tränarnas syn på optimal teknik och 

vilka tekniska moment de anser att respektive spelare behöver förbättra. Spelarna intervjuades 

också med syfte att ta reda på deras syn på optimal teknik och vilka tekniska moment de 

behöver förbättra. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan tränarnas och spelarnas 

uppfattning på dessa områden. Intervjun avslutades även med att alla undersökningsdeltagare 

fick fylla i ett skattningsformulär (se bilaga 6) vilket även Dale & Wrisberg (1996) tillämpar i 

en fallstudie av liknande karaktär som denna. I formuläret fick tränarna skatta tekniken på 

olika slag och fotarbetesteknik hos respektive spelare. Spelarna fick sedan skatta samma 

parametrar som tränarna. Efter interventionen genomfördes intervjuer igen för att kunna 

besvara studiens syfte.  

 

Efter intervjuerna kontaktades tränarna av forskaren. Tränarna ombads då beskriva för 

forskaren vilka tekniska moment de ville fokusera på hos de utvalda elitjuniorerna under 

interventionen. Tränarna förde då en diskussion med spelarna och kom fram till att båda 

spelarna skulle jobba med tekniken på serve och topspinn forehand under interventionen. 

Forskaren föreslog då att filma en träningsmatch mellan dessa två spelare då fokus skulle 

ligga på att filma just dessa moment. Efter att filmningen (Panasonic NVMX500EG 
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användes) genomförts fick tränarna tillsammans med forskaren genomföra en biomekanisk 

utvärdering/diagnos av spelarnas teknik med hjälp av Dart Fish Pro (4.0). Innan analysen hade 

forskaren redigerat videomaterialet och hittat klipp som var kopplade till de tekniska moment 

som tränarna ville skulle fokuseras under interventionen. Analysen fokuserade på att hitta 

vissa nyckelpunkter i tekniken där förbättring kan göras och även jämföra detta med 

elitspelares teknik. Elliot, Reid & Crespos (2003 s.158) analysschema i något förenklad form 

användes som mall för utvärdering/diagnos (se bilaga 7).     

 

I programvaran till Dart Fish Pro (4.0) ingår ett flertal funktioner som möjliggör att  

pedagogiskt visa olika nyckelpunkter i tekniken som är bra och som kan förbättras. Se figur 5 

som är ett exempel på hur programmet kan användas för att jämföra servetekniken mellan två 

olika spelare.  

 

Under interventionen; praktisk instruktion. 

Interventionen bestod av 8 träningstillfällen av ca 90 minuter under en period på fyra veckor. 

På grund av stundande utomhussäsong fick sista träningstillfället ställas in. Således 

genomfördes sammanlagt 7 träningstillfällen av ca 90 minuter. I bilaga 8 beskrivs varje 

träningstillfälle kortfattat.  

 

Den biomekaniska utvärderingen/diagnosen av spelarnas teknik i Dartfish Pro (4.0) användes 

av tränarna som utgångspunkt och olika nyckelpunkter i tekniken visades visuellt för spelarna 

i analysprogrammet. En Laptop kopplad till en videokamera (Panasonic NVMX500EG) med 

Dart Fish Pro (4.0) fanns även att tillgå under samtliga träningspass. Spelarna kunde då få 

direkt feedback på sitt tekniska utförande i visuell form.  

 

Träningarna ingick i tennisklubbens ordinarie träningsverksamhet varför fler spelare var 

närvarande under vissa träningstillfällen. Detta var dock ett medvetet val av forskaren då 

tanken med studien även är att utvärdera hur Dart Fish Pro (4.0) kan användas i tränarnas 

naturliga miljö och inte i en experimentiell situation.  

 

Efter interventionen; utvärdering av projektet som helhet. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer, utifrån samma principer som innan interventionen, 

genomfördes med tränarna och de två elitjuniorerna (se bilaga 3 och 5). Genom denna metod 

kunde studiens huvudsakliga syfte besvaras, nämligen hur videobaserad kvalitativ 

rörelseanalys påverkar tekniken samt feedback/kommunikation mellan tränare och spelare. 
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Detta genom att svaren från intervjuerna och skattningsformuläret före respektive efter 

interventionen då kunde jämföras.  

4.2.3. Analysmetod 

Intervjuerna spelades in och skrevs ut för hand. Författaren läste därefter igenom intervjuerna 

ett flertal tillfällen. Därefter skapades huvudkategorier och underkategorier utifrån de olika 

frågeställningarna. All data av intresse för att besvara studiens syfte kodades sedan in under 

respektive kategori för hand och skrevs ut i ett worddokument. Den kategoriserade rådatan 

sammanställdes sedan i tabeller. Därefter sammanfattades rådatan i löpande text och citat av 

relevans för studiens syfte och frågeställning lyftes fram i resultatdelen. I diskussionen 

tolkades sedan resultaten med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och jämfördes även 

med tidigare forskning. Datan från skattningsformuläret bearbetades i exel och presenterades i 

stabeldiagram. 

Filmsekvenserna av spelare A och B i match samt träning med fokus på teknik bearbetades i 

Dart Fish Pro (4.0). Ett urval av filmsekvenser gjordes som forskaren bedömde som relevanta 

för den biomekaniska analysen utifrån de önskemål som tränarna och spelarna framfört till 

forskaren. I den biomekaniska analysen användes teknikanalysshemat (se bilaga 7) för att 

göra en kartläggning av möjliga förbättringsområden. Teknikanalyser löpte sedan som en röd 

tråd genom hela interventionen. Tränarna fick då utbildning dels i hur de kan använda 

programmet och dels hur videobaserad kvalitativ rörelseanalys med Dart Fish Pro (4.0) kan 

genomföras. 

4.3. Reliabilitet och validitet 

Om vi ser till mätmetodernas tillförlitlighet och studiens upplägg kan vi konstatera att det är 

en mängd olika parametrar som påverkar detta. Undersökningsdeltagarnas och forskarens 

bakgrund, förförståelse, motivation, ålder, erfarenhet och syfte för att nämna några saker. 

Centralt är forskarens erfarenhet av metoderna kvalitativ videobaserad rörelseanalys och 

kvalitativ intervju. Forskaren som genomfört denna studie har relativt liten erfarenhet av dessa 

metoder. Risken finns då att forskaren inte är tillräckligt insatt och erfaren i de aspekter som 

enligt Kvale (1997), Gratton & Jones (2004) och Hassmén & Hassmén (2008) påverkar 

kvalitativa intervjuers och observationers tillförlitlighet. Bland annat tar dessa författare upp 

begrepp som intern och extern reliabilitet i kvalitativ forskning, observatörens effekt på 

undersökningsdeltagarna, ledande frågor och intervjuarens neutralitet under 
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intervjusituationen, tolkning och kodning av insamlad data mm. Alla nämnda effekter har 

beaktats av forskaren genom att genomföra pilotintervjuer samt en pilotintervention med 

kvalitativ videobaserad rörelseanalys i Dartfish Pro (4.0). Trots detta är det i kvalitativ 

forskning nästintill omöjligt att förhålla sig helt objektiv till undersökningsgruppen och 

tolkningen av den insamlade datan vilket forskaren varit medveten om.  

 

Forskarens förförståelse vad gäller undersökningens naturliga miljö är stor. Som nämnt i 

tidigare avsnitt har forskaren jobbat som tränare i många år, dock ej i denna klubb. Detta kan 

naturligtvis vara både en fördel och en nackdel för reliabiliteten. En stor förförståelse kan leda 

till förutfattade meningar om undersökningsgruppen, kontexten och det undersökta fenomenet 

vilket påverkar forskarens objektivitet. Å andra sidan kan detta vara en styrka då det medför 

att forskaren kan dra korrekta slutsatser angående det empiriska materialet. Speciellt med 

tanke på att fenomenet kvalitativ rörelseanalys enligt Knudson & Morrison (2002) samt 

Knudson (2006; 2007) förutsätter mångårig erfarenhet av idrotten och tränarskap.  

 

Den kvantitativa delen som berör den biomekaniska utvärderingens/diagnosens reliabilitet och 

validitet vilar på vetenskaplig grund utifrån Knudson (2006; 2007), Knudson & Shriver 

(2001), Knudson & Morrison (2002) Elliot, Reid & Crespo (2003). De kvantitativa studier av 

biomekanisk analys av olika tennisslag som tas med i forskningsläget och forskarens samt 

tränarnas erfarenhet av tennis, tränarskap samt universitetsstudier bidrar även till den 

biomekaniska analysens reliabilitet och validitet.  

 

Reliabiliteten påverkar ju i sin tur validiteten, att det undersökta i största möjliga mån speglar 

de fenomen och variabler som vi syftade att undersöka. (Kvale, 1997 s.215). 

Undersökningens validitet kommer att bedömas utifrån de fyra aspekter som Hassmén & 

Hassmén (2008) menar bestämmer en kvalitativ undersöknings validitet, nämligen 

trovärdigheten, stabiliteten, neutraliteten och överförbarheten. Trovärdigheten i 

undersökningsmetoden har forskaren försökt höja genom att använda sig av sin erfarenhet, 

teorier, tidigare forskning, andra tennistränare, lärare på kursen och handledare. Utifrån denna 

bakgrund har metoden växt fram och forskaren lämnar det vidare till läsaren att bedöma dess 

trovärdighet i en vidare bemärkelse. Detta avsnitt är även ett sätt att höja trovärdigheten 

genom att argumentera för undersöknings reliabilitet och validitet samt vilka parametrar som 

påverkar detta. Även viss form av metodtriangulering har tillämpats för att höja 

trovärdigheten. Angående undersökningens giltighet i ett längre tidsperspektiv har detta 
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påverkats av valet av litteratur. Genom att forskaren tagit del av både nya och gamla studier 

inom liknade områden samt använt sig av metoder för kvalitativ rörelseanalys som hör till 

framtiden och utvärderat detta är förhoppningen att dess stabilitet skall bestå en viss tid 

framöver. Neutraliteten har beaktats i form av att forskaren har tagit hjälp av en handledare, 

och andra tränare vid analys av intervjuer och observationer av teknik. Överförbarheten av 

undersökningen till andra grupper i en annan miljö har höjts genom att datainsamlingen och 

interventionen tagit plats i sin naturliga miljö. Förhoppningen är därför att den kvalitativa 

videobaserade rörelseanalysen som metod skall vara tillämpbar i andra tennisklubbar i 

Sverige. Dock är undersökningsgruppen liten varför generaliserbarheten av 

undersökningsresultaten måste betraktas som låg. En annan kategori av tränare och aktiva, till 

exempel nybörjare eller proffesionella spelare, kanske hade lett till andra resultat avseende 

videobaserad kvalitativ rörelseanalys effekter på kommunikation och feedback.  

4.4. Bortfall 

Med tanke på att studien är en fallstudie med endast fyra undersökningsdeltagare har varje 

bortfall väldigt stor inverkan på resultaten av studien. Bortfall försöktes därför undvikas 

genom att låta tränarna och spelarna ta del av ett informationsbrev innan studiens start för att 

klargöra var studien innebär och vad som förväntas av undersökningsdeltagarna (se bilaga 1). 

Trots detta förekom bortfall från träningstillfällena. Tränare A deltog på fem av sju 

träningspass medan tränare B deltog på fyra av sju träningspass. Spelare A deltog på samtliga 

sju pass medan spelare B deltog på sex av sju träningspass. Ett pass av  de åtta planerade fall 

även bort på grund av stundade tävlingssäsong.  

4.5. Etiska överväganden 

Etiska överväganden har inte varit något problem då studien inte berör några känsliga ämnen. 

Undersökningsdeltagarna har meddelats (i informationsbrevet) om att all information kommer 

att behandlas konfidiciellt och att de utan förklaring kan avbryta sitt deltagande utan krav på 

motivering. Forskaren har även tagit del av Högskolans Dalarnas etiska nämnds dokument. 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från studien. Varje frågeställning har ett eget ansnitt och i 

slutat av resultatgenomgången presenteras en utvärdering av interventionen. 
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5.1. Förutsättningar innan interventionen 

Tränarna nämnde båda under intervjuerna före interventionen att spelare A och B är mycket 

mottagliga för teknisk träning. De sa även att båda är mycket motiverade för att delta i 

interventionen. Tränare B menar att spelare A inte har full koll på vilka tekniska moment hon 

behöver förbättra medan spelare B är mera klar på denna punkt. Tränare A säger att spelare B 

ibland har en tendens att bli alltför resultatorienterad vilket kan medföra att han är lite 

kortsiktig i sitt tänkande jämfört med andra spelare.  

5.2. Vad anser tränarna vara optimal teknik samt vilka tekniska moment 

anser de att respektive spelare behöver förbättra före respektive efter 

interventionen? 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från frågeställning 1. Presenterat dels i tabell 2 

men även i löpande text och citat. 

Tabell 2: Sammanställning av svar från intervjuer före och efter interventionen angående frågeställning 1. 

Rådata Rådata Underkategorier Kategorier Frågeställning 1

Optimal teknik = Funktionell, förmåga att 

situationsanpassa, taktiskt verktyg, 

individanpassad, bygga på enkla biomekaniska 

principer.

Spelare A styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.           

Svagheter = Saknar effekt i slag, taktik.                

Spelare B styrkor = Backhand                                

Svagheter = Koordinationsproblem                            

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Spelare A serve = Mer spinn, väldigt flack.         

Forehand = Stretch shortening effekt underarm, 

saknar effekt/snärt, dra igenom hela vägen.        

Backhand = Stängd fotställning, förberedelse, dra 

igenom hela vägen.

Spelare B serve = Muskelstegring, träff.             

Forehand = Muskelstegring, benarbete, 

avslutning slå igenom mer.                                   

Backhand = Bra teknisk men saknar topspinn  

Tennisslagen

Optimal teknik = Funktionell, individanpassad, 

förmåga att situationsanpassa, komplett.

Spelare A styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.       

Svagheter = Effekt/släpp i slag, taktik                 

Spelare B styrkor = Bra effekt och backhand     

Svagheter = Ingen tyngd i slag, benarbete             

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Spelare A serve = Mer spinn och skruv              

Forehand = Mer effekt, bättre träff, små 

justeringar genom hela swingen.                           

Backhand = Bra teknik.            

Spelare B serve = Mera jobb med kroppen.       

Forehand = Träff långt från kroppen, jobbar för 

mycket med arm, träff och avslutning förbättra.  

Backhand = Fin träff men lite för flack, 

avslutningen kan förbättras.

Tennisslagen

Optimal teknik = Samma syn som innan, lägger 

till vikten av hur viktigt det är att få se slag i slow 

motion för att se vad som verkligen händer. 

Spelare A styrkor = Samma som innan                

Svagheter = Samma som innan, förbättrat effekt                             

Spelare B styrkor = Forehand starkare nu annars 

lika som innan.                                             

Svagheter = Samma som innan.

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Spelare A serve = För tidigt upp i power 

position, fokus på detta och att jobba med 

inåtrotation och handled i träff                             

Forehand = Tydligt att det är dålig förberedelse 

som leder till dålig effekt och snärt.                     

Backhand = Samma som innan

Spelare B serve = Mycket mera medveten om att 

han behöver jobba mer med benen i 

förberedelsefas för bättre muskelstegring.                                                        

Forehand = Förändra högerarmens position för 

bättre rotation, tydligare hur benen ska jobba.      

Backhand = Samma som innan.

Tennisslagen

Optimal teknik = Samma som innan, ingen 

förändring.

Spelare A styrkor = Samma som innan.               

Svagheter = Samma som innan, förbättrat effekt 

Spelare B styrkor = Backhand. Forehand kommit 

ikapp.                                                                  

Svagheter = Serve/foreh benarbete.

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Spelare A serve = För tidigt upp i powerläge, 

avslutning behöver fortfarande förbättras.         

Forehand = Tränare osäker men effekt samt 

förberedelse och avslutning behöver förbättras 

Backhand = Samma som innan.

Spelare B serve = Mer tydligt att frånskjut 

behöver förbättras, även för spelaren.                 

Forehand = Tränare osäker men avslutning 

behöver förbättras.                                                  

Backhand = Samma som innan.

Tennisslagen
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Båda tränarna var bekanta med begreppet optimal teknik innan interventionen och kunde ge 

fullständiga och detaljerade svar på frågan.  

Både tränare A och B menar före interventionen att en optimal teknik skall vara funktionell, 

individanpassad och att tekniken skall kunna anpassas till olika taktiska situationer i spelet. 

Tränare A nämner även att den ska bygga på enkla biomekaniska regler snarare än att 

spelaren skall försöka utföra någon exakt rörelse. Tränare B menar även att tekniken skall 

vara komplett vilket innebär att det inte ska finnas ett ”hål” i spelet där man blir sårbar. Efter 

interventionen har ingen av tränarna ändrat sin syn på optimal teknik. Tränare A lägger dock 

till hur viktigt det är att se slag i slow motion för att se vad som verkligen händer vilket 

beskrivs bra i nedanstående citat från intervjutillfälle efter intervention: 

”Jag kan inte känna att min syn på optimal teknik har förändrats, det kan jag inte säga…däremot så blir det 

varje gång man jobbar med videokamera, man jobbar med Dartfish eller liknade program så blir…får man ju 

alltid den här aha upplevelsen hur otroligt viktigt det är att man kan titta på slag i slow motion eller så här 

frame by frame för och verkligen se vad det är som händer då jag tycker det är otroligt svårt att se dom sakerna 

i realtid så att säga.” 

Citat från intervjutillfälle 2 med tränare A.  

Av citat att döma verkar det som att videoanalysen ändå haft en viss inverkan på tränare As 

syn på optimal teknik.  

När det gäller spelare As styrkor och svagheter ser vi i tabell 2 att båda tränarna är relativt 

eniga i sin uppfattning. De säger båda att spelare As styrkor är bra fotarbete, bra fysik och att 

hon är bollsäker. Tränare A lägger dessutom till att hon har fin volley medan tränare B menar 

att hon har bra teknik i backhand och serve. Angående svagheterna säger båda tränarna att 

spelare A saknar effekt i sina slag och ibland använder sig av en felaktig taktik. Efter 

interventionen har tränarnas syn på styrkor och svagheter för spelare A och B inte förändrats.  

Ser vi till de tekniska moment som spelarna behöver förbättra menar båda tränarna, före 

interventionen att spelare A behöver få mera spinn och  skruv i sin serve. Gällade spelare Bs 

serve pratar båda tränarna om att spelaren behöver jobba bättre med kroppen/benen även om 

de uttrycker sig lite olika. Tränare A talar även om att spelare B ”faller bort från träffen” i 

serven och då förlorar en hel del ”rörelseenergi”.  

Efter interventionen har båda tränarna fått en ”aha upplevelse” angående serven hos spelare A 

vilket kan ses i följande utdrag från intervjun efter interventionen med tränare A.  
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F: Om vi tar samma sak när det gäller spelare A, var det nån aha grej där? 

TA:  Ja, där var det ju verkligen serven…öhhh…hur otroligt länge hon ligger stilla med racketen, att hon tog 

upp sin slagarm i power position otroligt tidigt…… 

Utdrag från intervjutillfälle 2 med tränare A. 

Båda tränarna nämner dessutom hur denna detalj i förberedelsen av serven gjort att spelare A 

nu kan slå servar med mera spinn vilket hon inte kunde före interventionen. De menar trots 

detta att spelaren fortfarande behöver förbättra inåtrotation och handledsarbete i serven för 

mera effekt och spinn.  

Angående spelare Bs serve ser vi i tabell 2 att båda tränarna säger att han är mer medveten om 

hur han ska jobba med benen och göra ett frånskjut från underlaget. Nedanstående utdrag ur 

intervjun med tränare B beskriver detta på ett bra sätt: 

F: Okej…mmmm…spelare B då samma sak där….öhhh…har din syn på vad som är optimal teknik för spelare B 

blivit tydligare? 

TB: Jag missade ju jätteforehanden…hehehe..det passet som tränare A hade…öhh…jag har sett mer serve efter 

det…bara att spelare B var inte alls med på tåget där innan med serven. 

F: Nej. 

TB: Där har ju han verkligen liksom…ja med frånskjut och steget…han har ju liksom blivit observant tack vare 

videon…tack vare Dartfish…så att jag tycker där är vi också närmare dit vi vill komma…. 

Utdrag från intervjutillfälle 2 med tränare B. 

Tränare A lägger till att bättre benarbete också medfört att spelare B ej ”faller bort från 

träffen” längre.  

I forehand för spelare A talar båda tränarna före interventionen om att förberedelsen behöver 

förbättras. Tränare A är mer tydlig och talar om att stretch shortening effekt saknas i 

förberedelsen medan tränare B nämner förberedelsen men menar att det behöver göras små 

justeringar genom hela swingen. I tabel1 2 ser vi att båda är överens om att spelare A behöver 

få mera effekt i forehand. Gällande spelare Bs forehand menar tränare A att spelaren har 

svårigheter att koordinera ben och överkropp ihop samt att avslutningen är konstig och att han 

behöver swinga igenom mera. Tränare B tar upp att träffen ligger för långt från kroppen och 

att spelare B därför får jobba för mycket med armen samt att avslutningsfasen behöver 

förbättras.  

Efter interventionen talar tränare A fortfarande om att förberedelsen och stretch shortening 

effekten behöver förbättras i forehand för spelare A. Nämner även att detta nu är otroligt 



 

 

34 

mycket tydligare både för honom och spelare A. Gällande spelare Bs forehand talar tränare A 

om ett ”nytt fynd” med hjälp av Dartfish. Han beskriver där hur spelaren jobbar med den fria 

högerarmen böjd i förberedelsen av slaget. Detta hindrar enligt tränare B rotationen i slaget. 

Talar även om att nackdelarna med dålig koordination mellan ben, överkropp och hur det nu 

blivit tydligare både för honom som tränare och för spelaren. Tränare B är osäker gällande 

båda spelarnas forehand då han medger att han på grund av tidsbrist inte kunnat delta på de 

träningar då de jobbat med forehand. Tar dock upp förberedelse och problem att skapa effekt 

för spelare A och för spelare B talar han om avslutningen som behöver förbättras. 

Båda tränarna anger att deras syn på vad som behöver förbättras i backhand inte förändrats 

under interventionen.  

5.3. Vad anser spelarna vara optimal teknik samt vilka tekniska moment 

anser sig spelaren i fråga behöva förbättra före respektive efter 

interventionen? 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från frågeställning 2. Presenterat dels i tabell 3 

men även i löpande text och citat. 

Tabell 3: Sammanställning av svar från intervjuer före och efter intervention angående frågeställning 2. 

Rådata Underkategorier Kategorier Frågeställning 2

Optimal teknik = Röra sig bra på banan, slagmässigt kan ej förklara.                                                                                                                                                                                                  

Styrkor = Serve och forehand.                                                 

Svagheter = Slice, förbättra träff och effekt i slag, bli mer nogrann

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Serve = Öka hastighet och placering.                                                       

Forehand = Öka hastighet och placering.                                               

Backhand = Nämnde inget i intervju

Tennisslagen

Optimal teknik = Ha kontroll, bollsäker, komplett teknik, bra serve 

och forehand                                                                                            

Styrkor = Backhand bra tekniskt, stabil, bollsnål, bra tanke             

Svagheter = Forehand, svag, bättre nu men vill utveckla.

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Serve = Viktigt slag, i övrigt nämnde inte serven.                                

Forehand = Träff långt från kropp, slå igenom bättre, jobba med 

benen och inte bara med armen.                                                            

Backhand = Behöver lita på den och inte bli passiv i den på match

Tennisslagen

Optimal teknik = Förändrats, ser mer enkelt ut nu, insikt om små 

detaljer i tekniken.                                                                                                 

Styrkor  = Serve och forehand som kan bli ännu bättre                                         

Svagheter = Samma som innan, mer medveten om problem

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Serve = Bättre förberedelsefas, ej "powerläge" för tidigt, racket i 

rörelse hela tiden, blivit tydligare för henne och förbättrats.              

Forehand = Bättre förberedelsefas, racket i rörelse hela tiden.           

Backhand = Kan tänka lika där som på forehand vilket hjälper.

Tennisslagen

Optimal teknik = Samma som innan men blivit mycket tydligare, 

medveten om hur det ser ut nu och detaljer.                                        

Styrkor = Backhand, tvekar dock lite denna gång.                             

Svagheter = Forehand kan bli bättre.

Optimal teknik  styrkor/ 

svagheter

Serve = Träffen, kasta upp lite högre och trycka ifrån med benen.   

Forehand = Tydligare att han behöver jobba mer med benen, slå 

igenom bättre, högerarm jobba annorlunda för bättre rotation.       

Backhand = Egentligen bästa slag, måste lite på den.

Tennisslagen
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Som vi ser i tabell 3 ovan har det skett en vis förändring av deras syn på optimal teknik och 

vilka tekniska moment de behöver förbättra efter jämfört med före interventionen. Båda 

spelarna var ej bekanta med begreppet optimal teknik och vad det innefattade innan 

interventionen.  

Efter förklaring menade spelare A att optimal teknik är att ha bra fotarbete och röra sig bra på 

banan. Spelare As tränare hade enligt henne samma uppfattning om optimal teknik som hon. 

Hon kunde inte beskriva vad som kännetecknar ett optimalt tennisslag. Vid intervjutillfälle 

efter interventionen svarade spelare A att hennes syn på optimal teknik förändrats men hon 

kunde ej förklara detta på ett tydligt sätt. Hon menade att det nu ser mycket enklare ut och att 

hon fått insikt om små detaljer  i tekniken som hon inte var bekant med innan interventionen. 

Hon hade inte ändrat sin uppfattning om vilka hennes styrkor respektive svagheter var trots 

interventionen. Dock menade hon att interventionen hade hjälpt henne att förstå vikten av att 

förbättra både sina styrkor och svagheter samt gjort henne mottaglig för att förändra sin 

teknik.  

Angående de tekniska moment som behöver förbättras var spelare A, innan interventionen, 

väldigt fåordig i sina förklaringar vilket vi kan se i tabell 3. Detta beskrivs bra i följande 

utdrag ur en intervju med spelaren före interventionen: 

F: Okej…öhhh..dom här sakerna som du är bra på, hur tror du att du skulle kunna göra dom ännu bättre 

kanske, på vilket sätt? 

S: Det är bara att nöta. 

F: Det är bara att nöta. 

S: Ja, ja..det är inget man riktigt tänker på…har man en bra…så vill man bara kanske…öka hastigheten, öka 

placeringen…ja. 

Utdrag från intervjutillfälle 1 med spelare A. 

Efter interventionen ser vi i tabell 3 att spelare A är mycket mera detaljerad i sina förklaringar 

av vad hon behöver förbättra. Hon beskriver vilken del av slagen serve och forehand hon kan 

utveckla och att det blivit tydligare för henne. Nedan följer ett utdrag ur intervjun efter 

interventionen där hon beskriver förberedelsen i serve och forehand: 

F: Hur ska en bra förberedelse vara om vi tar serven då? 

S: Ja inte gå upp i ”powerläge” för tidigt utan att….så att racket är i rörelse hela tiden, så att det blir inga stopp 

på vägen. 

F: Okej. 
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S: Och det är samma sak i forehanden då så att racket ska vara i rörelse för att då ska man tydligen få ut 

maximal fart i bollen. 

Utdrag från intervjutillfälle 2 med spelare A. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att spelare A genom interventionen blivit mer insatt i vad 

som kännetecknar optimal teknik. Hon har även blivit mera klar över vilka tekniska moment 

hon behöver förbättra och kan beskriva detta på ett mera tydligt sätt.  

Spelare Bs syn på optimal teknik före interventionen var att ha kontroll och slå bollen över nät 

fler gånger än motståndaren. En toppspelare måste ha en bra serve eller bra forehand och 

dessutom vara komplett. Med komplett menade han att kunna alla slag och inte ha några stora 

svagheter och även några styrkor i sitt spel. Hans tränares syn på optimal teknik var enligt 

honom att det är viktigt att kunna slå ute i hörnen och att komma ”rätt till bollen”. Vid 

intervju efter interventionen sa spelare B vid upprepade tillfällen att det blivit mycket 

tydligare för honom vad optimal teknik är nu jämfört med innan interventionen. Även vid 

detta intervjutillfälle nämnde han att optimal teknik är att ha kontroll, vara komplett och ha en 

bra serve eller forehand. Fick även nya insikter om sin egen optimala teknik och tekniska 

detaljer som skiljer sig från proffsspelare. Således verkar hans uppfattning inte ha ändrats utan 

snarare blivit tydligare för honom. Spelare B menar att backhand är hans styrka i spelet både 

före och efter interventionen och att forehand är svagare och behöver förbättras. Dock 

förekommer en viss tvekan i hans svar vilket kan ses i nedanstående utdrag ur intervjun före 

interventionen: 

F: Ja, ja förstår…mmm…intressant…öhh..vad tror du om vi tar dom här sakern som du är bra på då..öhh….hur 

skulle du kunna…hur ska du göra för att göra dom ännu bättre så det blir liksom? Har du några tankar kring 

det? 

S: Ja jag gillar ju min forehand mycket och många….mitt bästa slag är ju backhand egentligen..men just när 

man står där på match så blir man lite passiv i den men på träning slår man igenom man kan attackera och kan 

göra allt möjligt med den och då gäller det väl bara att man litar mer liksom på sin backhand liksom.. 

F: Ja. 

S: Så man inte bara står och duttar eller nånting…eftersom alla andra säger att det är mitt bästa slag…så det 

gäller och inse det också och jobba med de slagen som jag egentligen tycker är mina bästa slag… 

Utdrag från intervjutillfälle 1 med spelare B. 

Det är tydligt att spelare B är lite ambivalent i sina svar angående styrkor och svagheter i sitt 

spel. Detta är även fallet vid intervjutillfälle 2 efter interventionen. I figur 10, på sidan 39, där 
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han skattat sina slag såväl före som efter kan vi även se att han skattat sin forehand högre än 

sin backhand båda gångerna trots att han säger att backhand är hans styrka och forehand hans 

svaghet.   

I sin beskrivning av vilka tekniska moment han behöver förbättra vid intervju före 

interventionen är spelare B ganska detaljerad i sin beskrivning. I forehand beskriver han att 

träffen är för långt från kroppen och hur han fångar racketen med sin fria arm vilket gör att 

avslutningen av slaget bromsas upp. Han säger också att han behöver använda benen mer i sin 

forehand. Angående backhand menar han att alla andra säger att det är hans bästa slag och att 

han bara behöver lita på den så att han inte blir för ”passiv” i match. Vad som kan förbättras i 

serven nämns dock inte denna intervju. Vid intervju efter intervention beskriver han dock 

tydligt att han behöver kasta upp bollen lite högre och trycka ifrån med benen för att förbättra 

träffen i serven. Gällande forehanden nämner han att det blivit mycket tydligare för honom att 

han måste ta mer hjälp av benen och inte slå med raka ben. Även tydligare att han behöver slå 

igenom bättre. Beskriver även hur videoanalysen fått honom att bli medveten om hur han ska 

jobba annorlunda med den fria högerarmen i forehand. När det gäller backhand nämner han 

inga nya saker som inte togs upp i intervju före interventionen.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det blivit tydligare för spelare B vad optimal 

teknik innebär och vilka tekniska moment han behöver förbättra. Dock har synen inte 

förändrats nämnvärt vilket beskrivs i texten ovan samt i tabell 3. Detta gäller dock inte serven 

där spelare B förändrat sin syn och blivit medveten om vilka tekniska moment han behöver 

förbättra. 

5.4. Har tränarna uppfattat några tekniska förbättringar hos spelarna samt 

har spelarna uppfattat att de utvecklat sin teknik under interventionen? 

Nedan presenteras tränarnas och spelarnas svar på frågeställning 3 i löpande text, citat samt i 

figur 9 och 10.  

Både tränare och spelare är eniga om att interventionen har påverkat tekniken positivt. 

Spelarna ger flera exempel på tekniska förbättringar och tränarna bekräftar detta. Dock 

framhäver spelarna mer tydligt än tränarna hur de upplever att deras teknik blivit bättre. Båda 

spelarna säger också att de blivit mer medvetna om vad de behöver förbättra i sin teknik nu 

jämfört med innan interventionen.  
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Angående spelare As teknik framhäver både tränarna och hon själv att hon fått bättre 

förberedelse och därmed skruv och snärt i serven. Tränare A beskriver det i nedanstående 

citat: 

 ”…nu kan hon ju faktiskt slå servar med spinn….asså att hon får mera rotation i sin serve…och det har ju hon 

inte riktigt kunnat göra så mycket tidigare…att nu slår hon ju servar där det tydligt är….eh ja rotation på 

bollen…förut har hon ju haft en väldigt platt serve…öh…så att det är ju en sak som förbättrats under den här 

perioden…” 

TA om spelare As serve. 

Tränarna och spelare A är också överens om att forehanden blivit bättre snärt och effekt i. 

Spelare A säger själv att den ökade medvetenheten om sin teknik gör att hon känner sig 

lugnare och mera trygg på banan. Hon tycker även att förbättringarna kommit väldigt snabbt 

vilket hon beskriver nedan: 

”…man tror att man gör väldigt stor ändring…det känns som det men sen så kanske det inte ger några riktiga 

resultat..men efter nu när vi har filmat och sånt där så har det gått hur fort som helst känns det som…att man 

har lärt sig det väldigt fort för att man har hunnit se sig själv hela tiden…” 

SA om sin tekniska utveckling. 

När det gäller spelare Bs teknik är båda tränarna överens om att han förbättrat frånskjutet med 

benen i serven. Tränare A framhäver även att spelare B förbättrat sin teknik i forehand och då 

framförallt benarbetet och hur den fria armen i forehand jobbar under slaget. Tränare B är 

också tydlig med att beskriva hur interventionen har uppnått sitt mål vilket beskrivs i 

nedanstående citat: 

”…projektet känner jag att de….på så sätt är en succé…jag känner att dom grejerna som vi ville använda det 

här projektet till har vi kommit underfund med och förbättrat…sen självklart kan man ju jobba vidare med 

samtliga slag ändå…men jag känner nog mer att…okej nu har vi faktiskt nått..inte målet men vi har fått en klar 

förbättring på dom här slagen….” 

TB om både spelare A och Bs teknik. 

Spelare B beskriver hur han nu uppfattar och förstår vad tränaren menar i sina instruktioner 

vilket påverkat hans teknik positivt. Ett exempel på detta i citatet nedan är hur han beskriver 

att det blivit mycket tydligare för honom hur han ska jobba med benen i sin forehand: 

”…Så tycker jag att jag ser mycket tydligare att jag måste ta mycket mera hjälp av benen och liksom kunna 

ställa in mig rätt och tajma bollen liksom…” 
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SB om sin forehand. 

0

1

2

3

4

5

6

7

T1 T2 S1 T1 T2 S1

Före Efter

Serve

Forehand topspinn

Backhand topspinn

 

Figur 9: Tränare A och Bs skattning av spelare A teknik samt spelare As egen skattning före såväl som efter 

interventionen. 

I figur 9 och 10 ser vi resultaten från skattningsformuläret som besvarades av 

undersökningsdeltagarna i samband med intervjutillfälle 1 och 2. Eftersom tränarna valde att 

jobba främst med serve och grundslag med topspinn valde författaren att presentera resultaten 

för endast dessa slag. Som vi kan se i figur 9 och 10 så skattar tränare såväl som spelare 

samtliga dessa slag högre efter interventionen jämfört med före.  
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Figur 10: Tränare A och Bs skattning av spelare Bs  teknik samt spelare Bs egen skattning före såväl som efter 

interventionen. 
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5.5. Har tränarnas och spelarnas uppfattningar om optimal teknik och 

vilka tekniska moment de behöver förbättra blivit mer eller mindre 

samstämmiga efter jämfört med före interventionen? 

Tabell 4: Jämförelse av tränarnas och spelare As svar angående optimal teknik och tekniska moment som 

behöver förbättras före respektive efter interventionen 

Kategorier Tränare A Tränare B Spelare A

Optimal teknik 

före

Optimal teknik = Funktionell, förmåga att 

situationsanpassa, taktiskt verktyg, 

individanpassad, bygga på enkla 

biomekaniska principer.

Optimal teknik = Funktionell, 

individanpassad, förmåga att 

situationsanpassa, komplett.

Optimal teknik = Röra sig bra på banan, 

slagmässigt kan ej förklara. 

Optimal teknik 

efter

Optimal teknik = Funktionell, förmåga att 

situationsanpassa, taktiskt verktyg, 

individanpassad, bygga på enkla 

biomekaniska principer.

Optimal teknik = Funktionell, 

individanpassad, förmåga att 

situationsanpassa, komplett.

Optimal teknik = Förändrats, ser mer 

enkelt ut nu, insikt om små detaljer i 

tekniken.  

Styrkor/ svagheter 

före

Styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.           

Svagheter = Saknar effekt i slag, taktik.   

Styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.       

Svagheter = Effekt/släpp i slag, taktik   

Styrkor = Serve och forehand.                                                 

Svagheter = Slice, förbättra träff och 

effekt i slag, bli mer nogrann

Styrkor/ svagheter 

efter

Styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.           

Svagheter = Saknar effekt även om det 

blivit bättre, i slag, taktik.   

Styrkor = Bra fotarbete, bra fysik.       

Svagheter = Effekt/släpp i slag även om 

det blivit bättre, taktik   

Styrkor  = Serve och forehand som kan 

bli ännu bättre.                                         

Svagheter = Förbättra träff och effekt, 

mer medveten om problem nu.

Serve före Mer spinn, väldigt flack. Mer spinn och skruv Öka hastighet och placering. 

Serve efter
För tidigt upp i power position, fokus på 

detta och att jobba med inåtrotation och 

handled i träff.

För tidigt upp i powerläge, avslutning 

behöver fortfarande förbättras. 

Bättre förberedelsefas, ej "powerläge" för 

tidigt, racket i rörelse hela tiden, blivit 

tydligare för henne och förbättrats. 

Forehand före
Stretch shortening effekt underarm, 

saknar effekt/snärt, dra igenom hela 

vägen. 

Mer effekt, bättre träff, små justeringar 

genom hela swingen. 
Öka hastighet och placering.  

Forehand efter
Tydligt att det är dålig förberedelse som 

leder till dålig effekt och snärt. 

Tränare osäker men effekt samt 

förberedelse och avslutning behöver 

förbättras

Bättre förberedelsefas, racket i rörelse 

hela tiden.

 

I tabell 4 ser vi tränarnas och spelare As svar angående optimal teknik och vilka tekniska 

moment som behöver förbättras före respektive efter interventionen. Gällande optimal teknik 

är tränarna eniga i sin uppfattning såväl före som efter interventionen. Spelare A ger ett mera 

genomtänkt svar vid intervjutillfälle B. I tabell 5 kan vi se att även spelare B ger ett lite mera 

genomtänkt svar vid intervjutillfälle 2. Båda spelarna säger vid detta tillfälle att de är mer 

medvetna om vad optimal teknik innebär även om deras svar skiljer sig lite åt.  

Gällade styrkor/svagheter är det ingen större skillnad mellan intervjutillfällena både vad gäller 

tränarnas och spelare As svar om vi tittar i tabell 4. En viss skillnad kan dock urskiljas i 

spelare As svar som menar att hon nu blivit mera medveten om att hon kan förbättra träff och 

effekt i serve och forehand. Vi kan även se att tränarnas syn på vilka moment hon behöver 

förbättra i serve och forehand är mer samstämmiga efter interventionen jämfört med före. 

Dock verkar tränare B vara lite osäker i sina svar vid intervjutillfälle 2 vilket han medger och 
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förklarar med att han ej kunnat delta på samtliga moment under interventionen till skillnad 

från tränare A.  

I tabell 5 som berör spelare B kan vi se en viss förvirring hos både tränarna och spelaren 

gällande om det är backhand eller forehand som är hans bästa slag efter interventionen. 

Gällande serve kan vi se att båda tränarna och spelare B är mer samstämmiga i sina svar efter 

jämfört med före interventionen. När det gäller forehand är tränare A och spelare A mer eniga 

efter interventionen medan tränare A är osäker i sitt svar av samma anledning som beskrivs i 

föregående stycke.  

Tabell 5: Jämförelse av tränarnas och spelare Bs svar angående optimal teknik och tekniska moment som 

behöver förbättras före respektive efter interventionen. 

Kategorier Tränare A Tränare B Spelare B

Optimal teknik 

före

Optimal teknik = Funktionell, förmåga att 

situationsanpassa, taktiskt verktyg, 

individanpassad, bygga på enkla 

biomekaniska principer.

Optimal teknik = Funktionell, 

individanpassad, förmåga att 

situationsanpassa, komplett.

Ha kontroll, bollsäker, komplett teknik, 

bra serve och forehand.    

Optimal teknik 

efter

Optimal teknik = Funktionell, förmåga att 

situationsanpassa, taktiskt verktyg, 

individanpassad, bygga på enkla 

biomekaniska principer.

Optimal teknik = Funktionell, 

individanpassad, förmåga att 

situationsanpassa, komplett.

Ha kontroll, bollsäker, komplett teknik, 

bra serve och forehand. Mycket tydligare 

och mer medveten om detaljer.   

Styrkor/ svagheter 

före

Styrkor = Backhand                                

Svagheter = Koordinationsproblem, ben, 

bål, överkropp. 

Styrkor = Bra effekt och backhand     

Svagheter = Ingen tyngd i slag, benarbete 

Styrkor = Backhand bra tekniskt, stabil, 

bollsnål, bra tanke                      

Svagheter = Forehand, svag, bättre nu 

men vill utveckla.

Styrkor/ svagheter 

efter

Styrkor =  Forehand bättre nu. Backhand                                    

Svagheter = Koordinationsproblem men 

blivit bättre, tar mer hjälp från ben 

Styrkor = Backhand. Forehand kommit 

ikapp.                                                                  

Svagheter = Serve/forehand benarbete.

Styrkor = Backhand, tvekar dock lite 

denna gång.                                                 

Svagheter = Forehand kan bli bättre.

Serve före Muskelstegring, träff. Mera jobb med kroppen. Viktigt slag, i övrigt nämnde inte serven. 

Serve efter
Mycket mera medveten om att han 

behöver jobba mer med benen i 

förberedelsefas för bättre muskelstegring. 

Mer tydligt att frånskjut behöver 

förbättras, även för spelaren.  

Träffen, kasta upp lite högre och trycka 

ifrån med benen. 

Forehand före
Muskelstegring, benarbete, avslutning slå 

igenom mer.  

Träff långt från kroppen, jobbar för 

mycket med arm, träff och avslutning 

förbättra. 

Träff långt från kropp, slå igenom bättre, 

jobba med benen och inte bara med 

armen. 

Forehand efter
Förändra högerarmens position för bättre 

rotation, tydligare hur benen ska jobba.  

Tränare osäker men avslutning behöver 

förbättras.  

Tydligare att han behöver jobba mer med 

benen, slå igenom bättre, högerarm jobba 

annorlunda för bättre rotation. 
 

5.6. Utvärdering  

I detta avsnitt presenteras de tankar som tränarna och spelarna tog upp angående metodik vid 

videobaserad kvalitativ rörelseanalys samt en utvärdering av interventionen.   

5.6.1. Metodik vid teknikträning 

Båda tränarna menar att det är bra om spelarna själva får välja vilket slag eller moment som 

behöver förbättras. Tränare A menar att då en tränare säger åt spelaren att man ska jobba med 

ett visst slag så kan spelaren lätt uppfatta det som kritik vilket beskrivs i nedanstående citat: 
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”….att spelarna själva får en fundering på vilket slag vi ska filma och dom fick be om vilken vinkel vi skulle ha, 

just för att det blir så att säga spelaren som driver själva utvecklingen…annars kan det lätt bli så att jag säger 

att din backhand är så dålig…vi måste ändra på din backhand nu ska vi här och det kan vara en grej som sänker 

motivationen för att spelaren kan uppfatta att vi gör det här för att slaget är dåligt….” 

TA om metodik vid videoanalys. 

Tränarna menar att det snarare handlar om att vägleda spelaren än att säga åt spelaren vad den 

ska göra och att videoanalys då är ett bra hjälpmedel. Ytterliggare ett citat från tränare B 

beskriver hans uppfattning om att det är viktigt att inte ”överanalysera slag” utan att snarare se 

videoanalysen som en komplement som kan användas vid valda tillfällen: 

”….man står där och putsar nån millimeter hit och nån millimeter dit….och så kör man nästan så hela 

tiden…öhhh…du vet man kör 2-3 sådana pass i veckan…då tror jag…då blir man en världsmästare på att 

analysera…asså spelaren själv tror jag får nästen för mycket tankar…” 

TB om metodik vid videoanalys. 

Tränarna tycker att en kombination av direkt feedback där spelaren får se sig själv och att 

spela in slagen för att titta i slow motion är en bra metodik när Dartfish (4.0) används på 

banan. Spelarna var även positiv till denna metodik. Spelare A förklarar även att hon 

utvecklat ett tankesätt för att förbättra sin teknik medan spelare B nämner att hans nya 

metodik är nogrannhet. Alla undersökningsdeltagare gillar även att Dartfish (4.0) möjliggör 

att se en spelares teknik från olika vinklar och jämföra den men en annan proffsspelare.  

5.6.2. Utvärdering av interventionen  

Samtliga undersökningsdeltagare svarade vid intervjutillfälle 2 att de var mycket positivt 

inställda till videobaserad kvalitativ rörelseanalys och hur interventionen genomförts. Både 

tränarna och spelarna hoppas att de ska kunna jobba mer kontinuerligt med videoanalys i 

framtiden. Tränarna nämner att den begränsande faktorn är att ha tid och ekonomiska resurser. 

Detta då metoden, för att vara effektiv på elitspelare, kräver två tränare på banan samtidigt 

och helst endast en eller två spelare åt gången.  

Båda tränarna tycker en av de absolut bästa sakerna med videoanalys är att det förbättrar 

kommunikationen mellan spelare och tränare. Även spelarna framhävde detta i intervjuerna. 

Undersökningsdeltagarna var även överens om att metoden höjt deras motivation för att jobba 

med teknikträning. Tränare B nämnde även att spelarna blir mer mottagliga för tekniska 

förbättringar när de får se sig själva. Det kan även vara ett sätt att höja självförtroendet hos 
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spelaren genom att visa saker i tekniken som är bra hos spelaren. Samtliga framhäver även 

videoanalysens positiva effekter på tekniken och att det förtydligat samt bekräftat tankar de 

haft angående teknik. Samtliga är även överens om att videoanalys kan ge bra resultat på en 

relativt kort tidsperiod.  

6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

Interventionsstudien föregicks av relativt mycket förberedelser i form av pilotintervju, 

pilotfilmningar och träning av att använda Dartfish Pro (4.0) olika funktioner. Detta var ett 

försök av författaren att höja studiens reliabilitet och validitet. Möjligtvis hade det varit bra att 

genomföra fler pilotintervjuer. Det optimala hade varit att genomföra en intervjutillfälle 1 

med efterföljande träningspass med Dartfish Pro (4.0) följt av en intervjutillfälle 2. Detta för 

att testa intervjufrågorna även för intervjutillfälle 2. Dock var det ej genomförbart på grund av 

tidsbrist och svårighet att hitta lämpliga försökspersoner för detta.  

Författaren la ner mycket tid på att lära sig Dartfish Pro (4.0) funktioner. Detta arbete 

kombinerades med teknikanalyser utifrån ett biomekaniskt perspektiv med hjälp från de 

studier som presenteras under avsnittet om tidigare forskning. Detta visade sig var av stort 

värde när interventionen startade. Det blev tack vare detta arbete lättare att vägleda tränarna i 

hur de skulle använda programmet och dess olika funktioner på ett effektivt sätt. Det var även 

ett lyckat val att genomföra intervjuer innan interventionen för att kartlägga möjliga 

förbättringsområden hos spelarna. Alla dessa förberedelser planerades utifrån Knudson & 

Morrison (2002) som menar att det är viktigt att ha kunskap om sporten, de aktiva spelarna 

och effektiv instruktion innan en kvalitativ rörelseanalys genomförs.  

Förfilmningen av spelare A och B genomfördes under en träningsmatch enligt 

rekommendation från Knudson & Shriver (2001) som menar att teknik skall observeras i 

matchlika situationer. Detta var uppskattat av tränarna som menade att tekniken ofta skiljer 

sig mellan match och träning. Att kunna visa spelarna hur det verkligen ser ut var därför 

uppskattat. Optimalt hade naturligtvis varit att filma en riktig match men tyvärr gavs ej 

tillfälle till detta.  

Själva interventionen stördes delvis av att framförallt tränare B var väldigt upptagen av andra 

arbetsuppgifter. Tränare A var även borta vid två träningspass men hade mera tid att engagera 
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sig. Spelarna hade båda bra närvaro och verkade väldigt motiverade att delta så mycket som 

möjligt. Troligtvis hade dock tränare Bs svar vid intervjutillfälle 2 varit mer pålitliga om han 

deltagit i fler moment under interventionen. Dock bedömer författaren resultaten som 

intressanta trots att detta problem uppstod. Att fler spelare var närvarande vid några 

träningspass bör inte ha påverkat resultaten från intervjuerna nämnvärt. Dels för att dessa 

spelare fick agera relativt självständigt under passen och för att intervjuerna genomfördes 

enskilt med varje undersökningsdeltagare.  

Studiens reliabilitet bör ses som relativt låg då metoden påverkas av ett flertal parametrar 

utom forskarens kontroll. Exempel på detta är undersökningsdeltagarnas förförståelse, 

motivation och kunskaper inom tennis. Tränare A har ju till exempel genomgått en 

universitetsutbildning i tränarskap vilket inte tränare B har. Tränare B har dock mera 

erfarenhet som tränare. Detta medför att de i viss grad uttrycker sig på olika sätt och använder 

olika termer vilket kan göra att deras svar i intervjuerna tolkas på olika sätt trots att de menar 

samma sak. Även spelarnas svar påverkades säkerligen av deras ovana av att delta i ett 

forskningsprojekt vilket ibland kunde märkas under intervjuerna då det verkade lite oroliga 

över att ge fel svar på vissa frågor. Säkerligen upplevde tränarna detta också och påverkades 

av forskarens närvaro under interventionen.  

Ett sätt att höja reliabiliteten hade varit att testa den externa respektive interna reliabiliten 

vilket dock inte rymdes inom tidsramen. Skattningsformulären var även ett försök att höga 

reliabiliteten genom att undersökningsdeltagarnas svar i intervjuerna kunde jämföras mot 

svaren i dessa. Resultaten från såväl intervjuerna som skattningsformulären visade liknade 

tendenser vilket kan ses som en styrka. Forskaren har i största möjliga mån försökt undvika 

ledande frågor och att avslöja alltför mycket om studiens syfte. Undersökningsdeltagarna 

nöjde sig med förklaringen att studiens syfte var att utvärdera Dartfish Pro (4.0) effekter på 

teknikträning. 

Validiteten var i vissa avseenden svår att påverka då undersökningsdeltagarna hade en 

tendens att ”sväva iväg” i sina svar under intervjuerna. Detta påverkades säkerligen även av 

forskarens begränsade erfarenhet av kvalitativa intervjuer. Med mer erfarenhet hade forskaren 

kunnat avstyra detta på ett bättre sätt utan att det påverkat svaren. Dock bör tillägas att det 

stora arbete som författaren lagt ner på förberedelser före interventionen bör ha påverkat 

studiens validitet positivt.  
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Under träningspassen visade det sig att metoden där Dartfish Pro (4.0) användes för att ge 

direktfeedback i kombination med att visa videoklipp i slow motion blev uppskattad av 

spelarna. Även tränarna nämnde i intervjuerna att denna metod gav bra resultat. Tanken var 

dock att tränarna skulle haft lite mera tid att självständigt göra teknikanalyser i programmet. 

Speciellt gällde det tränare B som nästan inte fick någon tid alls över till att jobba med 

programmet mellan träningspassen. Detta kan ha påverkat deras svar i intervjuerna. Kanske 

hade det gjort fler nya upptäckter om teknik om det fått mera tid för den kvalitativa 

rörelseanalysens tredje steg, nämligen utvärdering/diagnos. Detta kanske i sin tur även 

påverkat spelarnas syn på teknik och deras tekniska utveckling under interventionen. 

En intressant frågeställning är hurvida effekten på spelarnas teknik hade uteblivit eller inte om 

interventionen gjorts genomförts utan Dartfish Pro (4.0). Bara själva saken att deras teknik 

fokuseras under fyra veckor och att en utomstående person i form av författaren finns på plats 

kan ju ha haft stor inverkan. Detta är ytterliggare ett argument till att en kontrollgrupp är 

nödvändig för att höga studiens reliabilitet och validitet.  

6.2. Resultatdiskussion 

Om vi ser till svaren i intervjerna kan det tolkas som att tränarna inte förändrat sin syn på 

optimal teknik efter jämfört med före interventionen. Båda tog upp hur viktigt det är att 

tekniken är funktionell och anpassad till individens speciella förutsättningar. Detta i likhet 

med López de Subijana & Navarros (2009) studie av WTA-spelares serveteknik som menar 

att tränaren behöver ta hänsyn till individuella variationer i spelares teknik. Båda tränarna 

antyder även att det finns vissa biomekaniska principer i tekniken som är gemensamma för 

alla spelare. Tränare A är särskilt tydlig med att förklara detta. Han är även insatt i 

biomekaniska begrepp som muskelstegring och tröghetsmoment vilka Elliot, Reid & Crespo 

(2003) tar upp som förklaring till hur spelare skapar rackethastighet.  Även Durovic, Lozovina 

& Mrduljas (2008) pratar om olika elementära moment i serven som är gemensamma för de 

70 ATP-spelare som deltog i deras studie. Tränarna är även tydliga med att förklara att det 

egentligen inte finns något rätt eller fel i den optimala tekniken om spelaren utnyttjar de 

biomekaniska principerna på ett för honom optimalt sätt: 

”….jag gillar ju om man tar….att spelare som Jim Courier kan bli världsetta och Rafael Nadal med hans 

forehand..dom tror jag inte kommer fram om tränare tänker på optimal teknik att det ska se ut på ett visst 

sätt….”  

TB om optimal teknik. 
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Vi kan här se likheter i hur Bjurwill (1995) beskriver Edmund Husserls tankesätt att den 

definitiva sanningen ligger i hur människan uppfattar världen omkring sig. Det 

fenomenologiska synsättet ifrågasätter ju rådande uppfattningar om vad som är rätt och fel. 

Kanske är tennisstjärnorna i citatet ovan skapare av nya alternativa tankesätt att betrakta 

fenomenet tennis? De har utifrån sin egna uppfattning av vad tennis är skapat ett nytt sätt att 

spela tennis på. Enligt fenomenologin är alla människor mer eller mindre präglade av 

fördomar. Kanske är en tennistränares viktigaste uppgift att vara fördomsfri och uppmuntra 

nya alternativa lösningar på problem? Marton & Booth (2000) beskriver fenomenografi som 

en lära som tar fasta på just detta, att olika människor löser samma problem på helt olika sätt. 

Detta får naturligtvis stora konsekvenser på lärandet. I intervjuerna för denna studie ser vi att 

tränarnas och spelarnas svar på vad som kännetecknar optimal teknik skiljer sig åt. En möjlig 

tanke är då att tränarna och spelarna använder två olika språk för att tala om samma sak. I 

Marton & Booth (2000) talas det om pedagogens förmåga att inta sin elevs perspektiv och 

förstå hur spelaren uppfattar färdigheten som skall tränas. Medvetenhet om detta är troligtvis 

viktigt för att lyckas väl i sitt tränarskap.  

Om vi jämför tränarnas och spelarnas svar på optimal teknik före respektive efter 

interventionen kan vi se en tendens till att spelarnas svar närmat sig tränarnas efter 

interventionen. Visserligen beskriver de fortfarande inte optimal teknik på samma sätt som 

tränarna men svaren tyder på en ökad förståelse. Både spelare A och B säger vid 

indervjutillfälle 2 att det blivit tydligare för dem vad optimal teknik är och att de fått insikt om 

fler detaljer i tekniken. Vi kan även se klara tendenser till att spelarna blivit mer medvetna om 

vilka tekniska moment de behöver förbättra i sitt spel. Spelare A som nämner ”powerläget” i 

förberedelsen av serven och spelare B att den ”fria armen” i forehand skall jobba på ett annat 

sätt är två exempel på detta. Denna medvetenhet gör att tränarna nu känner att spelarna ”är 

med på tåget” och förstår vad de vill förmedla till dem. Liknande effekter kunde även 

urskiljas i studierna av Hanin, Korjus, Jouste & Baxter (2002) och Hanin & Hanina (2009) där 

video användes för att skapa förståelse mellan tränare och adept. Att både tränare och deras 

aktiva skaper en gemensam förståelse för ett fenomen är en grundförutsättning för en bra 

kommunikation. Bra kommunikation är i sin tur, enligt Lorimer & Jowett (2010) och Dale & 

Wrisberg (1996), en bra indikator på framgångsrik coaching.   

Författarens tolkning av svaren i tabell 4 och 5 är att tränarna och spelarna närmat sig 

varandra i sin syn på teknik. Speciellt gäller det detaljer i tekniken i forehand och serve om vi 
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tittar närmare på tabell 4 och 5. Tränarna anger där liknade svar som spelarna vilket inte var 

fallet före interventionen då svaren skiljde sig ganska mycket åt. Larssons (2002) tolkning av 

Stuart Halls basmodell för kommunikation (se figur 5 s. 12) visar att det sända budskapet 

påverkas av ett ”brus” som gör att mottagaren uppfattar budskapet annorlunda. Rimligtvis var 

”bruset” större före interventionen jämfört med efter beroende av deras skilda uppfattningar 

om teknik. De vill säga att ju mer liknade uppfattning tränare och spelare har desto mindre 

”brus” vilket leder till bättre kommunikation. Både tränarna och spelarna i interventionen 

framhävde att Dartfish Pro (4,0) både bekräftat, förändrat och förtydligat deras uppfattningar 

om teknik. Hargies (2007) tolkning av Argyles modell (se figur 6 s. 12) för kommunikation är 

en möjlig förklaring till att Dartfish Pro (4,0) verkar har hjälpt att skapa gemensam förståelse 

mellan tränarna och spelarna i interventionen. Genom Dartfish Pro (4.0) hjälp har spelarna 

kunnat observera sig själva och se det som tränarna ser vilket gör att feedbacken som tränaren 

ger blir mer förståelig:  

”…om till exempel en tränare säger nånting man borde tänka på….så försöker man göra det…fast det blir 

liksom ändå inte rätt och då ser man det så mycket tydligare sen på filmen att…att man inte gjorde rätt asså 

förstår du att man inte gjorde rätt liksom man ser det liksom från ett annat perspektiv liksom…” 

SB om videoanalys. 

Citatet av spelare B beskriver hur han kan använda sin perception för att observera sig själv 

med videoanalysens hjälp. Relaterat till Argylés modell får det konsekvensen att både 

tränaren och spelaren noterar samma bilder med perceptionen. Responsen av tränaren i form 

av en instruktion till spelaren och responsen av spelaren i form av den motoriska handlingen 

blir då förhoppningsvis mera samstämmiga. Även deras målsättningar blir då mera 

samstämmiga vilket troligtvis gör att feedbacken mellan tränare och spelare fungerar bättre. 

Exempelvis blir det lättare för tränaren att ge det som Rose & Christina (2006) benämner 

informationsfeedback och motivationsfeedback. Detta beroende av att tränaren nu kan visa 

visuellt för spelaren vad han menar och även visa vilka förbättringar spelaren gjort för att höja 

dennes motivation.  

Undersökningsdeltagarna påpekade just vikten av att kunna se detaljer i tekniken. De menade 

att interventionen hjälpt dem mycket på detta plan och att Dartfish Pro (4.0) var ett perfekt 

verktyg för detta ändamål.  Magill & Woods (1986) studie visade att detaljerad feedback är 

lämplig då utövaren är avancerad vilket går att relatera till denna intervention. Spelarna är 

elitsatsande och således mycket avancerade tennisspelare. Alla undersökningsdeltagare 
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menade även att möjligheten till direktfeedback med Dartfish Pro (4.0) var ett mycket bra 

hjälpmedel för att utveckla tekniken. Detta går att jämföras med tidigare studier av Schmidt & 

Wrisberg (2000) samt Rose & Christina (2006) som visat att ett villkor för effektiv feedback 

är att den förmedlas så direkt som möjligt. Tränarna menade även att det är viktigt att de 

snarare vägleder spelaren med frågor än att ge spelaren färdiga lösningar. Chambers & 

Vickers (2006) kom till liknande slutsatser i sin studie av tävlingssimmare. Tränarna nämner 

även att teknikutveckling inte är en rätlinjig process och att feedback skall ges vid rätt tillfälle. 

Detta bekräftas av Csikszentmihalyi & Jackson (2000) riktlinjer för feedback. Nämligen att 

tränarens förmåga att kunna läsa av elevens behov samt vilken tidpunkt de är mottagliga för 

feedback är avgörande för dess effekt.  

Om vi tittar i tabell 2-5 ser vi att tränarna förändrat sina svar i mycket lägre grad än spelarna. 

En möjlig förklaring till detta är att tränarna har en mycket högre förförståelse om teknik än 

spelarna. Deras syn är i högre grad präglad av övertygelse kombinerad med stort 

tenniskunnande vilket gör att Dartfish Pro (4.0) inte haft lika stor effekt på dem som på 

spelarna. Dock fick även tränarna vissa ”aha upplevelser”. En förklaring till detta kan vara att 

tränarna kan se yttre feedback i form av VU (vetskap om utförande) i slow motion. VR 

(vetskap om resultat) är mycket lättare att se i normal hastighet, till exempel spelaren slog ett 

serveess. Dock är det svårt för människoögat att uppfatta VU i realtid: 

”…däremot så blir det varje gång man jobbar med videokamera, man jobbar med Dartfish eller liknade 

program så blir…får man ju alltid den här aha upplevelsen hur otroligt viktigt det är att man kan titta på slag i 

slow motion eller så här frame by frame för och verkligen se vad det är som händer då jag tycker det är otroligt 

svårt att se dom sakerna i realtid så att säga….” 

TA om hur videoanalys hjälper honom att uppfatta teknik. 

Detta citat bekräftar hur svårt det är att se saker utan att titta i ”slow motion”. Att tränare får 

denna möjlighet gör även att deras uppfattning av fenomenet tennisteknik kan bli mera 

samstämmigt. Fenomenologins idé, att alla människor uppfattar omvärlden på olika sätt som 

Bjurwill (1995) beskriver den, kan delvis överbryggas med hjälp av modern video och 

datorteknik.  

Tidigare studier av videoanalysens effekter på teknik har gett motstridiga svar. De studier som 

gjorts på tennis (Miller & Gabbards, 1988; Van Wieringen mfl, 1989) har inte kunnat bevisa 

att videoanalys förbättrar lärandet av tennisteknik. Dock har en studie på golf (Guadanoli, 
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Holcomb & Davis, 2002) visat att video har positiva effekter på lärandet av en golfswing. 

Flera studier (Ives, Straub & Shelley, 2002; Hanin, Korjus, Jouste & Baxter, 2002; Hanin & 

Hanina, 2009) visar dock att kommunikationen förbättras genom videoanalys.  

Även denna interventionsstudie saknar empiriska bevis för att tekniken har förbättrats genom 

videoanalys. Särskilt med tanke på avsaknanden av kontrollgrupp samt att forskarens 

tolkningar av undersökningsdeltagarnas svar definitivt inte är tillräckligt för att kunna 

fastställa något kausalt samband. Dock framhäver såväl spelarna själva som deras tränare att 

interventionen har lett till klara förbättringar i tekniken. Se vi till citaten och 

sammanställningen av skattningsformulären i avsnitt 5.4. är det tydligt att samtliga uppfattat 

att tekniken på forehand och serve har förbättras som följd av den videobaserade kvalitativa 

rörelseanalysen. Samtliga är även väldigt positiva till arbetssättet och att det skapat motivation 

för att jobba med teknikträning. I en intervention av detta slag är inte heller syftet att kunna 

bevisa att videoanalys leder till förbättrad teknik eller prestation. Målet har istället varit att 

skapa förståelse mellan tränare och spelare i deras naturliga miljö. Detta har enligt min och 

undersökningsdeltagarnas åsikt uppfyllts. Att detta sedan, enligt undersökningsdeltagarnas 

uppfattning, lett till en teknikförbättring hos spelarna är en ”bonus” och en indikation på att 

metoden fungerar. Spelare A tar även upp att hon med hjälp av att få se sig själv på video har 

lärt sig att tänka på ett visst sätt: 

”….som jag sa att nu när jag har sett mig själv spela så då vet jag liksom hur det ser ut så då behöver jag bara 

jobba på det…men om vi inte hade filmat så hade jag varit tvungen att gå runt och undra hur det ser ut plus att 

tänka på vad jag gör….” 

SA om hur hon förändrat sitt tankesätt angående sin teknik. 

Citatet visar tydligt hur spelare A nu känner sig tryggare och vet hur hon ska tänka på banan. 

Även spelare B verkar ha blivit tryggare med sin teknik genom att få se sig själv på video: 

”….innan liksom jag trodde faktiskt….när det var första gången man trodde tekniken såg lite…man vet inte hur 

det känns eftersom man hade…asså hur den ser ut när man aldrig har sett den….och då kan man tro så här jag 

vet inte hur det ser ut egentligen…det kanske ser jättefult ut…bara men det ser ju bra ut som det är liksom….” 

SB om sin teknik efter interventionen. 

Detta citat kan tolkas som att spelare B nu är mera säker på sig själv och inte lika självkritisk. 

Exemplet visar att videoanalysens syfte ibland även kan vara att göra klart för en spelare att 
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deras teknik är bra och att det inte behöver göras några justeringar. Ett sätt att höja spelarens 

självförtroende.  

6.3. Slutsatser och förslag på vidare forskning 

Slutsatsen av interventionsstudien är att kommunikation/feedback mellan tränare och spelare 

utvecklats i positiv riktning med hjälp av videoanalys. Undersökningsgruppen upplever att 

videobaserad kvalitativ rörelseanalys med hjälp av Dartfish Pro (4.0) är ett mycket bra 

hjälpmedel i detta avseende. Detta bekräftas även i resultatdelen som visar att tränarnas och 

spelarnas uppfattningar om teknik är mer samstämmiga efter interventionen jämfört med före 

denna. Studien visar även tydliga indikationer på att tekniska moment hos elitsatsade 

tennisjuniorer kan förbättras på en relativt kort tidsperiod med hjälp av videobaserad 

kvalitativ rörelsenalys med Dartfish Pro (4.0). 

Detta område är relativt outforskat troligen på grund av dess komplexitet vilket medför 

svårigheter att skapa en tillförlitlig undersökningsmetod. Det är även mycket tids och 

resurskrävande att genomföra studier av detta slag. Dock är området mycket intressant att 

utforska vidare, speciellt med tanke på den nya video och datorteknikens möjligheter till att 

hjälpa elitidrottare att uttveckla sin teknik. Fler studier med som löper över längre tid och med 

kontrollgrupp är ett ämne för framtida forskning. Tennis är troligen en intressant sport för 

denna typ av forskning då den har en lång tradition av metoder för teknikutveckling som kan 

behöva utvärderas och moderniseras. Dessutom är sporten geografiskt väl utbredd och har 

stora ekonomiska resurser internationellt sett. Om medel går att få vore det av stort värde att 

uttveckla metoder för teknikutveckling inom svensk tennis för att åter placera Sverige som en 

ledande tennisnation. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till tränarna i undersökningsgruppen. 

 

Hej tränare!! 

 

Jag genomför en studie där jag utvärderar videoanalysens effekter på tekniken inom tennis. 

Studien är ett examensarbete i pedagogik med idrottsinrikting under våren 2010. Studien är 

även ett samarbete med Svenska Tennisförbundet och skall användas i det nya 

utbildningsmaterialet. Jag söker två tennistränare och två seriöst satsande tävlingsjuniorer (14-

18år) till studien. Ni tränare ombeds välja ut två spelare som ni tränar till studien som enligt er 

uppfattning skulle vara intressanta och ha nytta av att delta i studien. Studien omfattar en 

intervju på ca 30 minuter med er tränare och spelarna följt av 5 veckors träning 2 pass/vecka i 

ordinarie träningsverksamhet där jag kommer att filma er. Efter intervjuerna är även tanken 

att era två spelare ska filmas i en träningsmatch. Detta följs sedan upp av en teknikanalys där 

vi gemensamt (spelarna medverkar ej på detta moment) sätter oss in i videoanalysprogrammet 

Dart Fish Pro (4.0). Varje träningspass avslutas med en gemensam diskussion kring teknik där 

dagens videoklipp analyseras. Efter träningsperioden följs det upp av ytterliggare en intervju 

för utvärdering av projektet. Ni själva väljer plats och tid för intervjuerna enligt föreslagna 

tider nedan. Deltagandet är frivilligt men för studiens resultat är det viktigt att samtliga 

fullföljer studien varför de som väljer att delta ska ha för avsikt att medverka under samtliga 

moment.  

 

All data kommer att behandlas konfidiciellt varvid alla undersökningsdeltagares anonymitet 

försäkras.  

 

Min förhoppning är att vi alla ska lära oss mycket av studien. Ett stort tack på förhand till er 

undersökningsdeltagare.  

 

Med Vänlig Hälsning.      Frej Hallgren, student högskolan Dalarna.  

  

 

Val av spelare som ska delta i studien:  

 

Spelare 1. Namn_______________________________Ålder__________ Ranking_________ 
 

Spelare 2. Namn_______________________________Ålder__________ Ranking_________ 

 

Intervjuomgång 1 tränare. Förslagsvis ons, tors (fre) 5-7 maj.  

 

Föreslå tid och plats___________________________________________________________ 

 

Intervjuomgång 1 spelare. Förslagsvis ons, tors (fre) 5-7 maj. 

 

Be dem föreslå tid och plats_____________________________________________________ 

  

Maila eller ge denna till mig när ni är klara… 
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Bilaga 2: Intervjumall till tränare för intervjutillfälle 1. 

 

Bakgrund 

- Ålder? Yrke/utbildning? 

- Antal år de spelat tennis? 

- Antal år de jobbat som tränare? 

Erfarenhet av videoanalys 

- Hur mycket erfarenhet har du av videoanalys sen tidigare?  

- Har du då använt dig av Dart Fish eller annat datorbaserat rörelseanalysprogram? 

Optimal teknik 

- Vad är optimal teknik för dig? 

- Vad anser du vara en optimal teknik för spelare 1? Varför? 

- Vad anser du vara optimal teknik för spelare 2? Varför? 

o    Bra fotarbete, kraft, kontroll, precision, skonsam mot kroppen. 

Behov hos respektive spelare 

- Kan du peka på någon specifik detalj som spelare 1 är bra på? Varför? 

- Kan du peka på någon specifik detalj som spelare 1 kan förbättra?  

- Varför och hur ska spelaren förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor?  

- Är spelaren motiverad? Vet han vad som krävs? 

 

- Kan du peka på någon specifik detalj som spelare 2 är bra på? Varför?  

- Kan du peka på någon specifik detalj som spelare 2 kan förbättra?  

- Varför och hur ska spelaren förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor?  

- Är spelaren motiverad? Vet han vad som krävs? 

 

o    Specifikt slag: Serve, forehand, backhand, volley, smash 

o    Specifikt tekniskt moment: Fotarbete (splitstep) Förberedelsefas, slagfas, träff fas och 

avslutningsfas. (Förklara begrepp om det behövs) 

Avslutning 

- Har du något att tillägga på temat videoanalys och teknik eller några frågor till mig? 

- Vilka förväntningar har du på projektet? 

- Som avslutning ber jag dig fylla i detta skattningsformulär anseende några moment på 

tekniken för respektive spelare. 

Bilaga 3: Intervjumall till tränare för intervjutillfälle 2. 
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Uppfattning av projektet 

- Hur har du upplevt projektet som helhet? 

- Hur har du upplevt att användandet av Dart Fish fungerat? Varför? 

- Hur kommer du jobba med videoanalys i framtiden? Dart Fish? 

- Hur tror du spelarna uppfattat projektet? 

Optimal teknik  

- Har din syn på optimal teknik påverkats något under projekttiden? 

- Har din syn på vad som är optimal teknik för spelare 1 påverkats? Varför? 

- Har din syn på vad som är optimal teknik för spelare 2 påverkats? Varför? 

 

o    Bra fotarbete, kraft, kontroll, precision, skonsam mot kroppen. 

Behov hos respektive spelare  

      -     Har din syn på vad spelare 1 är bra på påverkats under projekttiden? Varför?  

- Har din syn på vad spelare 1 behöver förbättra påverkats under projekttiden? Varför? 

- Hur anser du nu att spelare 1 ska förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor?  

- Upplever du att spelaren är mer eller mindre medveten om sin teknik nu jämfört med 

innan projektet ? Vet de vad som krävs? Är de motiverade? 

 

- Har din syn på vad spelare 2 är bra på påverkats under projekttiden? Varför? 

- Har din syn på vad spelare 2 behöver förbättra påverkats under projekttiden? Varför? 

- Hur anser du nu att spelare 2 ska förbättra sina svagheter och utveckla sina styrkor?  

- Upplever du att spelaren är mer eller mindre medveten om sin teknik nu jämfört med 

innan projektet ? Vet de vad som krävs? Är de motiverade? 

 

o    Specifikt slag: Serve, forehand, backhand, volley, smash 

o    Specifikt tekniskt moment: Fotarbete (splitstep) Förberedelsefas, slagfas, träff fas och 

avslutningsfas. (Förklara begrepp om det behövs) 

Avslutning 

- Har du något att tillägga på temat videoanalys och teknik eller några frågor till mig? 

- Sammanfattningsvis har projektet upplevt dina förväntningar? 

- Som avslutning ber jag dig fylla i samma skattningsformulär som tidigare. 
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Bilaga 4: Intervjumall till spelare för intervjutillfälle 1. 

 

Bakgrund 

- Ålder? Sysselsättning? 

- Antal år de spelat tennis? 

- Antal år de tävlat i tennis? 

- Målsättning? 

 

Erfarenhet av videoanalys 

- Hur mycket erfarenhet har du av videoanalys, filmning sen tidigare? 

- Har dina tränare använt sig av Dart Fish eller annat datorbaserat 

rörelseanalysprogram? 

 

Optimal teknik 

- Vad är optimal teknik för dig? 

- Vad anser dina tränare vara optimal teknik för dig? 

o    Bra fotarbete, kraft, kontroll, precision, skonsam mot kroppen. 

 

Behov hos respektive spelare 

- Kan du peka på någon specifik detalj som du är bra på? Varför? 

- Kan du peka på någon specifik detalj som du kan förbättra? Varför?  

- Hur ska du förbättra dessa detaljer? Hur ska du utveckla dina styrkor? 

- Är du motiverad att göra detta? Vad krävs av dig? 

o    Specifikt slag Serve, forehand, backhand, volley, smash 

o    Specifikt tekniskt moment: Fotarbete (splitstep), förberedelsefas, slagfas, träff fas och 

avslutningsfas. (Förklara begrepp om det behövs) 

 

Avslutning 

- Har du något att tillägga på temat videoanalys och teknik eller några frågor till mig? 

- Vilka förväntningar har du på projektet? 

- Som avslutning ber jag dig fylla i detta skattningsformulär anseende några moment på 

din teknik. 
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Bilaga 5: Intervjumall till spelare för intervjutillfälle 2. 

 

Uppfattning av projektet 

- Hur har du upplevt projektet som helhet? 

- Hur har du upplevt att användandet av Dart Fish fungerat? Varför? 

- Hoppas du att dina tränare ska jobba med videoanalys i framtiden? Dart Fish? 

- Hur tror du tränarna uppfattat projektet? 

 

Optimal teknik  

- Har din syn på optimal teknik påverkats något under projekttiden? 

- Har din syn på vad som är optimal teknik för dig som spelare påverkats? Varför? 

o    Bra fotarbete, kraft, kontroll, precision, skonsam mot kroppen. 

 

Behov hos respektive spelare  

      -    Har din syn på specifika moment du är bra på påverkats under projekttiden? Varför? 

- Har din syn på specifika moment du behöver förbättra påverkats under projekttiden? 

Varför? 

- Hur ska du förbättra dessa detaljer? Hur ska du utveckla dina styrkor? 

- Har du blivit mer eller mindre medveten om hur du ska förbättra dina svagheter och 

utveckla dina styrkor nu jämfört med innan projektet?  

- Hur motiverad är du att göra detta nu? Vad krävs av dig? 

 

o    Specifikt slag: Serve, forehand, backhand, volley, smash 

o    Specifikt tekniskt moment: Fotarbete (splitstep) Förberedelsefas, slagfas, träff fas och 

avslutningsfas. (Förklara begrepp om det behövs) 

 

Avslutning 

- Har du något att tillägga på temat videoanalys och teknik eller några frågor till mig? 

- Sammanfattningsvis har projektet upplevt dina förväntningar? 

Som avslutning ber jag dig fylla i samma skattningsformulär som tidigare.  
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Bilaga 6: Skattningsformulär av olika parametrar i tekniken 

 

Skatta de olika momenten i tekniken på en skala 1 till 10. Ringa in en siffra som stämmer 

överens med din uppfattning 

 

              1 = Stort behov av förbättring 

              10 = Optimalt (Världsklass) 

 

Serve.                               1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Forehand topspin.            1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Backhand topspin.           1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Forehand slice.                 1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Backhand slice.                1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

                 Servereturer.                    1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Forehand volley.              1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Backhand volley.             1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Smash.                              1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

Fotarbete.                         1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

 

                 Förmåga att situations-    1      2       3      4      5     6      7      8      9      10 

                 anpassa tekniken. 
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Bilaga 7: Analysschema teknik. (Modifierad version av Elliot, Reid & Crespo, 2003) 

Moment Serve Smash

Topspin   

forehand

Forehand 

slice

Dubbelfattad 

backhand

Enhands 

backhand

Backhand   

slice

Forehand 

volley

Backhand 

volley

Förberedelse

Grepp

Split step

Fotställning

Racketförberedelse

Uppkast

Koordination två armar

Knäflektion

Separationsvinkel bål/höft

Rak backswing

Cirkulär backswing

Position av fri arm

Kroppskontroll

Slagfas

Vertikalarbete, frånskjut

Horisontalförflyttning

Höftrotation

Axel över axel 

Utåtrotation i axelled

Fria armens rörelse

Rackets rörelsebana och vinkel

Armbågens flektion/extension

Överarmens pronation

Inåtrotation i axelled

Racket/kropp (tröghetsmmoment)

Handleds flektion/extension

Tyngdöverföring, kinetisk kedja

Balans

Träff fas

Höjd och kroppsläge

Huvudets position

Vinkel mellan arm och överkropp

Rackets rörelsebana och vinkel

Avslutningsfas

Position där fot landar

Inåtrotation i axelled

Bålrotation

Racketavslutning

Återgång till utgångsposition

Balans  
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Bilaga 8: Beskrivning av de olika träningstillfällena 

 

Träningstillfälle 1 (17/5 -2010) 

Direktfeedback till spelarna. Forskaren filmar topspinn forehand på spelare B och både 

topspinn forehand och backhand på spelare A. Avslutar träningen med serve och diskussion 

kring analyser i Dartfish Pro (4.0). Efter passet en snabb genomgång med tränare B hur 

Dartfish Pro (4.0) fungerar. Skickar filmklipp till spelarna och tränarna som de kan titta 

självständigt på i lugn och ro. 

 

Träningstillfälle 2 (24/5 -2010) 

Träningen genomförs denna gång inomhus. Spelarna får på detta pass spela matchspel och 

därefter visas olika matchsituationer i Dartfish Pro (4.0). Vi konstaterar att det ibland är svårt 

att få med hela spelet och banan när man vill visa spelaren taktiska moment. Forskaren 

förklarar för tränaren att vi framledes i denna intervention ska fokusera på den tekniska 

aspekten. Avslutar passet med att diskutera hur vi ska jobba vid nästa träningstillfälle. Tränare 

A och spelare B är ej närvarande på detta pass. 

 

Träningspass 3 (28/5 -2010) 

Filming av topspinn forehand på direktiv av tränarna. Börjar med att filma en träningsmodell 

med bollkorg och därefter filmar vi slaget i en normal spelsituation från baslinjen. Filmar från 

olika vinklar. Forskaren tar upp vissa teman kring teknik med spelarna och tränarna som vilar 

på forskning inom biomekanik kring tennis. Avslutar med att återigen filma serven från 4 

olika vinklar. Tränare A ej närvarande. 

 

Träningspass 4 (31/5 -2010) 

Spelarna får själva ge önskemål om hur vi ska filma och jobba med Dartfish (4.0) Båda väljer 

att jobba vidare med toppspinn forehand. Vi filmar och från de vinklar de vill och de får 

direktfeedback Dartfish Pro (4.0) och från tränaren. Videoklippen spelas upp såväl i normal 

hastighet som i slow motion. Tränare B ej närvarande. 
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Träningstillfälle 5 (1/6 -2010) 

Filmning av approach/volley/smash. Spelarna får visuell direktfeedback i Dartfish Pro (4.0) 

och diskuterar sin teknik med tränaren. Videoklippen spelas upp såväl i normal hastighet som 

i slow motion. Samma dag har jag genomgång med tränare 1 av Dartfish Pro (4.0) och 

tränaren får göra egna analyser till nästa träningstillfälle. Analysen skickas även till spelarna i 

form av ett filmklipp. Tränare B är ej närvarande. 

 

Träningstillfälle 6 (4/6 -2010) 

Passet inleds med att tränare 1 går igenom sina analyser av spelarna från föregående 

träningstillfälle. Därefter följer olika träningsmodeller där toppspinn forehand tränas och 

spelarna får direktfeedback i Dartfish Pro (4.0)  samt från tränaren. Videoklippen spelas upp 

såväl i normal hastighet som i slow motion. Tränare B ej närvarande.  

 

Träningstillfälle 7 (7/6 -2010) 

Forskaren filmar serven från 2 olika vinklar. Spelarna får direktfeedback i Dartfish Pro (4.0) 

samt från tränaren. Videoklippen spelas upp såväl i normal hastighet som i slow motion. Tider 

bokas in för de avslutande intervjuerna.  

 


