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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare 

undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige.  

 Som frågeställningar har följande valts ut: 

1. Vad lockar människor att utöva padel?  

2. Vilka utövar padel? 

3. Vad har padel att erbjuda den samtida rörelsekulturen och skolämnet idrott och hälsa i 

Sverige? 

Metod 

Uppsatsen har använt sig av en kvalitativ intervjustudie där intervjuer tog plats med 6 

padelutövare i en medelstor stad i Sverige. Intervjuerna utgick ifrån semistrukturerade 

intervjufrågor som gav möjlighet att formulera frågorna på lite annorlunda sätt beroende på 

vad deltagaren svarade. Dessa frågor var förberedda och strukturerade i olika teman. Urvalet 

till deltagarna i intervjuerna gjordes med hjälp av ett strategiskt urval. 

Resultat 

Enligt resultatet har padel ett flertal egenskaper som visat sig tidigare haft stor betydelse i en 

sports framväxt. Samtidigt uppkommer även olikheter och eventuella hinder. Resultatet visar 

att padel erbjuder det svenska folket en god motionsmiljö då sporten är social och har en bred 

kravnivå. I stort sätt alla kan spela padel då den inte kräver hög fysisk ansträngning på 

motionärsnivå samtidigt som padel kräver hög ansträngning på elitnivå.  

Slutsats 

Studien ger en fördjupad vetenskap kring ämnet då alla deltagare var väl insatta i ämnet och 

gav utförliga svar. Tydliga kopplingar till bakgrunden från andra sporter ger förståelse för 

varför padel anses vara den snabbast växande sporten i Sverige 2016. Dels genom att padel 

upplevs vara en mycket social sport vilket det svenska folket lägger stor vikt på den sociala 

faktorn vid val av sport. Men främst att man upplever att man är bra på sporten relativt fort.  
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1 Inledning 

För att en sport ska kunna utvecklas och spridas krävs det utövare. Padel är en ny sport i 

Sverige som har fått lite uppmärksamhet. Det finns väldigt lite forskning och det är en sport 

som vi vet lite om. Däremot vet vi mer om vad som krävs för att en idrott ska kunna etableras 

i ett kort men även ett längre perspektiv. (Wijk 2010) 

I denna studie kommer intresset vara riktigat mot vad padel har att erbjuda den samtida 

rörelsekulturen och om padel skulle kunna utövas i skolan. Genom att uppmärksamma denna 

nya sport kanske lärare eller andra intresserade med hjälp av uppsatsen kan få upp ögonen för 

en sport som kan utmana flera sinnen hos utövaren. 

Därför är det en fördel om en systematisk studie av padelns möjligheter att etablera sig som 

sport görs. studie kring padel finnas. En undersökning kommer därför att genomföras där 

padel undersöks utifrån vad det är och vad det har att erbjuda människor i sitt idrottsutövande.  

Genom kvalitativa intervjuer kommer information att samlas för att sedan analyseras och 

disskuteras för att få svar på de frågeställningar som ställts i uppsatsen.  

Det finns begränsat med forskning kring padel sedan tidigare och därför har kunskaper om 

andra idrotters framväxt under de senaste decennierna varit värdefulla för arbetet med studien. 

I genomgången av tidigare forskning har vi tittat på vad som krävs och hur dessa sporter har 

lyckats. De två sporterna som kommer att jämföras med padelns framväxt är innebandy och 

snowboard vilka också är relativt unga sporter i Sverige.  

Dessa två sporter kommer att tematiseras och jämföras utifrån fem teman för att lättare kunna 

hitta likheter eller skillnader att jämföra med padel. De fem teman kommer utgå från: 

historiskt framväxt, vilka utövar padel, hur sporten etablerades i Sverige, materialet för att 

kunna utöva sporten och till slut hur den är en del av skolans idrottsämne.  

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare 

undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige 

För att en sport ska ha potential att växa i en nation krävs det en kombination av olika 

faktorer. Dessa faktorer är olika från nation till nation då kultur och andra förhållanden kan ha 

stor påverkan. I Sverige är den sociala aspekten viktig i valet av idrott. Ju mer social sporten 

är desto mer tilltalar den det svenska folket. (Wijk 2010) 
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2 Bakgrund 

Eftersom det finns begränsad tidigare forskning om sporten padel vill vi förklara vad sporten 

är och hur den spelas med bland annat regler, utrustning och spelplan.  

Platsen för den exakta uppkomsten av sporten padel som spelas idag är oklar men den tros ha 

uppkommit på 1970-talet i Acapulco, Mexiko. Enrique Corcuera grundade sporten och fick 

hjälp att sprida den vidare till bland annat Spanien av den spanska prinsen Alfonso de 

Hohenlohe. Sporten blev genast populär bland de välbärgade i Spanien och sportprofilers 

utövande av sporten gjorde att folket blev intresserade och tog efter. Dessförinnan har 

varianter av sporten spelats på brittiska kryssningsfartyg under 1920-talet. Den 12 juli 1991 i 

Madrid grundades den internationella padel federationen (IPF). (Padeltennis 2016) 

Organisationen bildades genom att representanter från de stora padelnationerna Spanien, 

Argentina och Uruguay samlades för att tillsammans hjälpas åt att sträva efter samma mål, 

vilket var att främja padel i alla former runt om i världen. I januari 2016 uppgick antalet 

medlemmar i federationen till 26, dessa förbund har i sin tur olika antal klubbar. (Padelfip 

2016) 

I Sverige finns det 18 klubbar som är lokaliserade på olika platser i landet. Förbunden 

anordnar bland annat tävlingar och har både nationella och internationella rankingsystem som 

går att ta del av på de olika förbundens hemsidor. Det finns även spelare som får möjligheten 

att representera sitt land i olika mästerskap både på herr- och dam-sidan. Däremot får Svenska 

Padelförbundet inget ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet då organisationen inte är 

ansluten till förbundet. (Svenska Padelförbundet 2016)  

IPF står för övervakning av padelsporten och dess ledning i alla medlemsländer. Detta är den 

absolut största och mest inflytelserika organisationen som dessutom har mest att säga till om 

vid utövande av padel. Enligt de stadgar som IPF har satt upp är språket som används inom 

sporten och officiell kommunikation både engelsk och spansk. Huvudkontoret ligger i enighet 

med generalförsamlingens beslut i Madrid. För att gå med i IPF får det max vara ett förbund 

per nation som då måste lyda under IPF:s regler och bestämmelser. Regler och bestämmelser 

stiftas i generalförsamlingen där medlemmar från alla de olika förbunden har sin representant. 

Padel är en racketsport precis som tennis och squash. För att utöva sporten behöver spelarna 

ett padelracket som är väldigt karakteristiskt för just padel plus en boll som är väldigt lik en 

tennisboll. (European Padel Federation 2013) 
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2.1 Padelplanen 

Spelplanen ser ut på följande sätt:  

 

Bild 1. Bilden är tagen från den internationella padelorganisationens regelbok, sida 5 och linjerna är angivna i meter. 

 

Planen är 10 meter bred och 20 meter lång, delad på mitten genom ett nät som mäter 10 meter 

på bredden och 0,88 meter på höjden. På båda sidor finns det servelinjer, dessa ligger 6.95 

meter parallellt ifrån nätet. Området är dessutom delat med en central servelinje för att 

urskilja vilken serveruta bollen får träffa. Spelarna ska slå bollen över nätet som består av små 

öglor av syntetiskt fiber som sitter tätt intill varandra så att inte bollarna ska gå igenom.  

Padelplanen är helt inhägnad och själva inhägnaden består av olika material. Längs planens 

ändar måste väggarna runt planen vara 4 meter hög, varav 3 meter består av ett material (ofta 

glas) som gör att spelarna ska kunna slå bollen i det och få en likformig studs. Dessutom ska 

det vara 1 meter av metallstängsel över det tidigare materialet. Metallstängslet ska vara 

tillverkat av metalltråd som ska ha en så pass hård spänning att bollen ska kunna studsa på 

det. Höjden på spelplanen måste vara minst 6 meter så att inte bollen tar i något föremål vid 

spel. (International Padel Federation 2008, s.7 f)  
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Bild 2. Padelbanansstruktur. Bilden är tagen från den internationella padelorganisationens regelbok, sida 5 och måttenheten 

är i meter. 

 

Långsidorna består av stegväggytor, även de av glas eller annat material som gör att bollen får 

en likformig studs. Det första steget är 3 meter långt och 2 meter högt medan det andra steget 

är 2 meter långt och 2 meter högt. Resterande inhängning av planen upp till mellan 3-4 meter 

utgörs av metallstängsel. (International Padel Federation 2008, s.8) 

 

Bild 3 Padelplan sedd från sidan. Bilden är tagen från den internationella padelorganisationens regelbok, sida 8 och 

måttenheten är i meter. 

Underlaget på planen kan bestå av olika material, vanligast är betong, cement, syntetiskt 

material eller konstgräs. Något underlagen ska ha gemensamt är att de ska bidra till en 

regelbunden studs och avleda vattenansamlingar från planen. De tillåtna färgerna på 

underlaget är blå, grön eller terrakotta. (International Padel Federation 2008, s.10) 

2.2 Padelbollen 

Bollen ska vara gjord av gummi, färger för officiellt spel är gul eller vit, men kan vid träning 

även ha andra färger. Diametern på bollen ska ligga mellan 6,35–6,77 centimeter och vikten 

mellan 56-59,4 gram. Skillnaden mellan en padelboll och en tennisboll är hur mycket gas som 
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bollen innehåller då padelbollen har något mindre för att inte studsa lika mycket som 

tennisbollen. (International Padel Federation  2008, s.15)  

2.3 Padelracket  

En racket består av två delar, huvud och handtag. Den totala längden på ett padelracket får 

max vara 45,5 centimeter, den totala bredden 26 centimeter och huvudets tjocklek får inte 

överskrida 3,8 centimeter. En padelracket består inte av strängar som till exempel tennis och 

squash. Ett padelrack är gjort av kompositmaterial där slagytan har hål som går rakt igenom. 

På grund av att man har ett kompositmaterial istället för strängar blir kraften i bollträffen inte 

lika hård. Träffytan på padelracket kan vara antingen slät eller något skrovlig. Det finns i 

huvudsak tre olika former på racket; runt-, dropp- och diamantformat. Längst ner på 

handtaget sitter det en säkerhetsband som utövaren trär runt handleden som är obligatoriskt, 

för att förhindra olyckor. (International Padel Federation  2008, s. 16) 

 

Bild 4. Runt padelracket och padelboll. Bild tagen av Christoffer Åkerman Sandberg 

2.4 Spelregler 

En enkel slantsingling bestämmer vilket lag som ska får börja serva eller om vinnaren av 

slantsinglingen hellre väljer vilken sida laget vill börja på.  

Spelarna inleder matchen med att en i laget servar från höger sida av den centrala servelinjen, 

nästa poäng servas bollen från vänster sida och så vidare. Bollen ska slås över nätet och träffa 

rutan eller linjen på diagonalt motsatt sida innan mottagaren kan returnera bollen. Spelarna 

har precis som i tennis två servar och träffar bollen nätet innan rutan går serven om.  
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För att serven ska räknas måste spelaren studsa bollen bakom servelinjen, spelaren måste 

sedan slå en underhandsserve vilket menas att racket inte får träffa bollen över höften. 

Linjerna på planen är endast i bruk vid serve. Precis som i tennis räknar man poäng i både 

game och set. Den första poängen i varje gem är 15 sedan följer 30, 40 och när den fjärde 

poängen vinns, vinner spelarna gemet. Om båda lagen uppnår 40 poäng blir det lika och den 

som vinner nästkommande poäng får fördel och har möjlighet att vinna gemet om man vinner 

nästkommande poäng. Ett set vinns när ett lag vunnit 6 gem, alternativt 6 gem plus ett ”tie 

break” om båda lagen kommer upp till 6 gem i samma set. Ett ”tie break” består av 7 möjliga 

poäng där man måste vinna med minst två poängs marginal, annars fortsätter lagen spela tills 

det sker. (International Padel Federation 2008, s.18 f)  

En match spelas bäst av 3 eller 5 set vilket betyder att ett lag måste vinna 2 respektive 3 set 

för att vinna matchen. Bollen får aldrig gå i väggarna innan den studsar i marken på 

motståndarens planhalva, däremot får spelare använda sig av väggen på egen planhalva för att 

få över bollen till motståndarna. Studsar bollen två gånger i marken hos något av lagen eller 

träffar någon av spelarna är poängen förlorad. Lagen skall byta sidor efter första, tredje och 

varje följande udda gem i varje set, samt efter varje set. (International Padel Federation 2008) 

3 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk baseras på ett antal faktorer för idrotters framgång som 

diskuteras av Wijk. (2010) 

3.1 En idrott växer fram 

För att en idrott ska kunna spridas brukar det talas om olika faktorer som gör det möjligt. 

Transport-och kommunikationsmöjligheter har en vital del i hur sporten lyckas nå ut till 

personer på olika platser. Dessutom måste den idrott som sprids ha en mottaglighet och 

mottagare som är redo att ta till sig idrotten. (Morril 1988, s7.) 

För att en sport ska ha potential att växa i en nation krävs det en kombination av olika 

faktorer. Dessa faktorer är olika från nation till nation då kultur och väderförhållanden samt 

andra faktorer kan ha stor påverkan. Wijk (2010) menar att en sport som har en tydlig 

strukturell förändring och markanta utvecklingskurvor har stor potential att etablera sig och 

bli en del av nationen. Sedan krävs det att media visar både TV sändningar av mästerskap och 

dagstidningars rubriker på förstasidan vilket kan hjälpa till att skapa ett intresse för en specifik 

sport. Media kan hjälpa till att locka en stor publik då de lätt kan nå ut till många människor. 
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Det har visat sig viktigt att ha duktiga idrottsutövare att se upp till och mästerskap att följa för 

att skapa drömmar om att vem som helst kan bli en professionell utövare. (Wijk 2010, s.16 ff)  

Ökat samhällsstöd från bland annat kommuner är viktigt för idrotters tillväxt där både 

ekonomiska bidrag och markupplåtelser gör det lättare att bygga idrottsliga arenor där det 

funnits behov. Dessutom inomhusarenor vilka gör det möjligt för utövare att utöva idrotter 

året runt. Tillgången till material och spelplan i skolan har även det en bidragande effekt till 

att vissa sporter blir populära då elever lätt kan fatta tycke för sporten. Detta gäller även andra 

platser som i bostadsområden där anläggningar för olika idrotter kan byggas. (Wijk 2010, 

s.18)   

För att olika idrottsförbund ska kunna nå ut till så många som möjligt med sin idrott måste de 

jobba aktivt med att marknadsföra idrotten. Evenemang har visat sig fungera bra där 

potentiella framtida utövare fått testa på sporten för att se om de fattar tycke för den idrotten.  

Något som varit viktigt för idrottsutövare i Sverige har varit den svenska idrottsmodellen där 

lokala idrottsföreningar styr med en grund från en folkrörelsetradition. Detta bland annat tack 

vare ekonomiska bidrag från kommunerna men också därför att de flesta idrottsföreningar och 

klubbar i Sveriges idrottsrörelse har etablering varit öppna för landets alla medborgare. (Wijk 

2010, s.21 ff)   

Det kan finnas många olika orsaker till varför en idrott blir framgångrik i ett land och lockar 

utövare. En viktig aspekt är att bryta sociala klassmönstret i vissa sporter som tidigare inte 

tilltalat människor ur olika klasser. Om sporten lyckas med att bryta ett mönster där den 

sociala klassen inte längre spelar någon roll så har sporten många potentiella utövare. Dessa 

utövare har tidigare inte varit aktuella för sporten då de inte har varit accepterade. (Wijk 2010, 

s.16-18) Wijk menar även att i Sverige är den sociala aspekten viktig i valet av idrott. Ju mer 

social sporten är desto mer tilltalar den det svenska folket. (Wijk 2010) 

Många av Wijks begrepp kommer att ligga till grund för diskussionen senare i denna uppsats. 

De begreppen är: Markupplåtelser, Ökat samhällstöd, Marknadsföring av idrotten och 

Mediapådrag. 

4 Forskningsläge 

I detta avsnitt kommer det att beskrivas hur två sporter vuxit fram och etablerat sig i Sverige. 

Detta för att det är avsaknad av tidigare forskning kring det området som denna studie- 

handlar om. Därför riktas fokus mer åt att ta reda på hur andra sporter har lyckats etablera sig 

inom olika teman. De sporter som valts är innebandy och snowboard på grund av att de har 
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vuxit fram under modern tid. Dessa två för att få aspekter på hur de lyckats på kort respektive 

längre tid.  

4.1 Historisk framväxt 

4.1.1 Snowboard 

Snowboardens historia drar sig tillbaka till tidigt 1900-tal i Waikiki där en brädsport 

uppkommit då befolkningen på en bräda tämjde vågorna.( Kampion & Brown 1998) Surfing 

som det kallades spred sig till Kalifornien och därefter uppkom skateboarden efter att 

surfbrädan fått hjul. Skateboarden kom till Sverige med sin charm och tillhörande klädstil och 

slog igenom med profilen Tony Hawk i spetsen med sina trick som fick folk att häpna. 

(Gyllenberg 1996)  

I bland annat Sverige var det svårt att åka skateboard året runt med tanke på 

väderförhållandena större delen av året. Därför tog det inte lång tid innan en ny variant av 

bräda utvecklats för vintersäsongen. I och med det uppkom den första snowboarden som utan 

hjul var ett hjälpmedel för att ta sig ned i skidbackarna. (Skateboard-specialtidningen för 

actionsport 1978, s.5) 

4.1.2 Innebandy 

Idrotter har spridit sig på många olika sätt, bland annat med hjälp av handelsrutter och 

människor som både immigrerar och emigrerar. Mediala verktyg för spridning samt både 

administration och byråkrati har länge spelat en viktig roll. Under 60-talet i USA börjades det 

med raka plastklubbor att spelas ”floor hockey”. Varianten blev ingen succé. Det skulle 

krävas en omgjord böjd variant av plastklubban och ett besök i Nederländerna av en grupp 

svenskar som köpte med sig flertalet klubbor hem för att spela och så småningom sprida 

sporten. Tillgängligheten på material som bland annat klubbor skulle visa sig viktig för 

spridningen. (Ljunggren 2013, s.7)  

Politiken i Sverige på 40-talet var väldigt inriktad på att medborgarna skulle fostras till goda 

fritidsutövare när arbetstiderna blev kortare. Kommunerna inrättade nämnder vilka gav bidrag 

till idrottsverksamheten och på 70-talet med en betydande ungdomssatsningen. (Andersson 

1993, s.10 f) Innebandy kommer från ishockeyn och bandyn som i sin tur kommer från gamla 

folklekar, dessa folklekar var ofta tuffa och oorganiserade. Det var inga riktiga regler som 

reglerade hur många som fick vara med och spela och hur stor planen skulle se ut, det var ofta 
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regionala skillnader på hur spelet såg ut. Hand i hand med industrialiseringen kom också ett 

mer ordnat sätt att utföra lekarna med regler, förd statistik och byråkrati.  

4.2 Materialets betydelse 

4.2.1 Snowboard 

Anledningen till att brädorna var relativt dyra var dels för att utbudet var så pass litet att det 

helt enkelt var svårt att få tag i en bräda. Utbudet var väldigt begränsat till en början men när 

det väl började blomma växte efterfrågan. Även modifierade brädor för barn och ungdomar 

växte fram som var en plastbräda med ett snöre som åkaren höll i. Detta var ett enklare sätt att 

träna själv i både skidbackar och mindre backar i närområdet. (Skateboard-specialtidningen 

för actionsport 1978, s.5) 

4.2.2 Innebandy 

Till en början importerades klubborna men sedan startades en svensktillverkning av 

klubbmärket ”Unihoc”. Företaget såg en chans i att tjäna pangar och underlätta åtkomsten av 

den ökande efterfrågan på klubbor till den snabbt växande sporten. I och med att det blev 

lättare att få tag på material började klubbor köpas in till bland annat skolor, fritidsgårdar och 

amatörklubbar och spreds på det viset. (Ljunggren 2013, s.7) Det är en relativt billig sport då 

man endast behöver köpa en klubba och ett par inneskor samt motionskläder. (Fasth 1996, s. 

18) 

4.3 Sporternas utövare 

4.3.1 Snowboard 

Sporten attraherade till största del ungdomar och i största grad män men intresset spreds 

snabbt även bland kvinnor och år 2003/03 var det 55 % män och 45 % kvinnor som åkte 

snowboard. Sporten lockade många utövare på grund av kreativiteten som kommer med 

sporten, det är väldigt fritt och lekfullt med få regler som styr utövaren. (Bäckström 2005, 

s.39 f) De enda regler som finns på friluftsnivå är Svenska Skidanläggningars Organisations 

regler för utfärdsåkning av olika slag som även inkluderar snowboardåkare. (SLAO 2016) 

Till en början var snowboard något av en överklassport då snowboardbrädan var dyr och att 

åka upp till fjällen ansågs vara en friluftsaktivitet för medel- och överklassen. Men i och med 

detta fanns det snabbt guider på hur personer billigt och enkelt kunde snickra ihop en egen 
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bräda, som förvisso inte höll samma klass som de riktiga brädorna men var betydligt billigare. 

(Uppåt väggarna 1984, s. 12-13.) 

4.3.2 Innebandy 

I början spelades innebandy ofta på skolgården eller andra mindre planer med små mål vilket 

var ett enkelt sätt som motionslek att kunna spela lite var som helst. En grupp spelare fick 

1978 tillåtelse att spela i gymnastiksalen på en av skolorna där de började spela tre mot tre 

utan några fastställda regler vilket resulterade i ett tufft spel. Året där på grundades 

elitinnebandy som det då kallades vilket idag är innebandy. Elitinnebandy använde sig för 

första gången av stora planer med bänkar som sarg och målvakter i stora målburar. Även 

regler hade utformats för det nya spelet. (Fasth 1996, s.10) 

Innebandy har inte som ishockey och fotboll ett arv från som en sport som enbart varit till för 

män, Det har haft en stor betydelse för spridningen och expansionen att sporten kunnat 

attrahera både kvinnor och män redan från början. VM spelas vartannat år för kvinnor och 

män samtidigt som att det förekommer mixade lag på juniornivå. Innebandy blev snabbt 

populärt i några små orter så som Sala, Fagersta och Mariestad och en teori som kan förklara 

detta skulle kunna vara konkurrenssituationen. Innebandyn fick ett fäste i de samhällen där 

konkurerande vintersporter så som bandy, ishockey och handboll inte haft en särskilt stark 

position. På dessa ställen fanns det då relativt sett större tillgång på idrottshallar, ledare och 

ungdomar som letade efter en rolig och lättillgänglig idrott att utöva. (Ljunggren 2013, s.8)  

Innebandy är en social sport som många fritidsmotionärer i båda kön och olika åldrar utövar 

för att träffas och ha roligt samtidigt som de rör på sig. Innebandy är precis som hockey en 

sport med många anfall och målchanser vilket ofta gör att utövare fastnar för den händelserika 

sporten. Sporten skapades en gång av studenter och tilltalar särskilt ungdomar med dj musik 

vid avblåsningar och pauser samt en avslappnad stämning med olika klädstilar är accepterat. 

(Fasth 1996, s. 18)  

4.4 Etablering av idrotterna i Sverige 

4.4.1 Snowboard 

Snowboardförbundet blev 1992 en kommitté inom svenska skidförbundet.  Detta innebar 

statliga bidrag då skidförbundet tillhörde Riksidrottsförbundet som delar ut ekonomiskt bidrag 

till alla sina organisationer. Under sportens utveckling från surfbrädan till snowboarden har 

det varit ett pådrag ifrån media. Folk kunde läsa om sporten och dess profiler och samtidigt se 
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bilder på utvecklingen i olika tidskrifter. I och med media pådraget har sporten lätt kunnat 

spridas och när snowboarden sedan blev en olympisk gren kunde flera miljoner se sporten på 

TV.( Bäckström 2005, s. 28-42) 

4.4.2 Innebandy 

Redan 1981 bildades Svenska Innebandyförbundet och så tidigt som 1985 blev det invalt i 

Riksidrottsförbundet. Detta skulle komma att spela en stor roll för satsningarna på idrotten. I 

och med inträdet i Riksidrottsförbundet kunde Svenska Innebandyförbundet få ekonomiskt 

stöd. Dessutom börjades det arrangeras Svenska mästerskap i innebandy från och med 1982 

och VM från 1996 vilket gav extra marknadsföring för sporten och medlemsantalet fortsatte 

att stiga. Antalet licensierade spelare 1982 var 500 medan antalet ökat 34 år senare till 

126 443 år 2016. (Fasth 1996, s.7)  

4.5 En del av skolans idrottsämne 

4.5.1 Snowboard 

Snowboard är en sport där utövaren behöver en backe med snö och rätt material med bräda 

och skor för att kunna åka. Sporten är därför väldigt säsongsberoende i Sverige och fungerar 

egentligen bara när det är kallt och snön har lagt sig på marken. De flesta skolor har ingen 

snowboardbacke i närheten och därför blir det ofta till ett projekt att ta sig till en. Den 

ekonomiska frågan är även den ett hinder för att erbjuda snowboardåkning i skolan. Men det 

finns skolor som erbjuder snowboard under särskilda dagar på året såsom friluftsdagar. Skolor 

erbjuder ofta eleverna att under vårterminen åka till någon backe för att kunna testa på att 

utöva snowboardåkning. (Vallaskolan 2013) Detta är förstås en kostnad för antingen skolan 

eller eleverna vilket genast gör det mer problematiskt när det i dagens skolor inte är tillåtet att 

arrangera kostnadsbelagda aktiviteter. Dessutom är det olika långt att ta sig till 

snowboardbackar beroende på var geografiskt i landet skolan ligger. Elever i de flesta skolor 

kan förbereda sig för snowboardåkning i en slags progression där eleven utgår ifrån vad en 

snowboardåkare bör träna på för att klara av att ta sig ner i backen. Dessa övningar består 

bland annat av vanligt förekommande övningar i skolundervisningen så som akrobatisk 

träning, trampolin och balansträning men även gym och konditionsträning. Sedan 1993 har 

Malungs-Sälens gymnasieskola funnits, vilken erbjuder eleverna att utöva bland annat 

snowboard under lektionstid flera gånger i veckan. (Malung-Sälens gymnasieskola 2015) 
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Generellt sett är det dock få elever som får lära sig att åka snowboard genom skolans 

verksamhet. 

4.5.2 Innebandy 

Innebandy har blivit ett alternativ till hockey och bandy som går att spela utan skridskor och 

inne i gymnastiksalen eller ute på skolgården. Gymnastiksal är standard i de svenska skolorna 

även om vissa är större än andra. Dessutom går det bra att ändra på regler och spelplan för 

innebandy i skolan då de flesta skolor inte har sarg och en fullstor plan för spel sex mot sex. 

Innebandy är en bekväm sport då utövarna slipper bära runt på stora väskor fulla med 

utrustning. Det finns dessutom många övningar och modifikationer av spelet med ändringar 

av bland annat regler som idrottslärare kan använda sig av vilket gör innebandy till en väldigt 

enkel sport för idrottslärare att använda sig av. Sporten i sig är relativt enkel att lära sig, även 

om utövaren inte spelat tidigare går det att hänga med i spelet. Det var tidigt skolor som 

vågade beställa in innebandyklubbor och bollar för att många elever hade slutat att närvara 

under idrottstimmarna i skolan. Det i sin tur har lett till att i princip alla skolor har 

innebandyklubbor som eleverna kan använda sig av för att spela sporten. (Fasth 1996, s. 8 f.)  

Det är vanligt att skolor lånar ut sina gymnastiksalar till ungdomar på fritidsgårdar som vill 

spela innebandy och detta har hjälpt till i spridningen av sporten. (Ljungren 2013, s. 9.)   

4.6 Sammanfattning av forskningsläge 

Bakgrunden till denna studie pekar på att en sport har olika teman att förhålla sig till när det 

kommer till sportens framväxt. Vad gäller något moderna sporter så pekar det på att den 

sociala faktorn är något som betraktas vara attraktivt. Även kostnaderna runt sporten har stor 

betydelse på hur och var en sport växer fram. Medians uppmärksammande är för många 

sporter viktig för att nå ut till så många som möjligt, detta gäller även padelsporten. Kända 

profiler som visar upp sig inom sporten lyckas ofta dra ögonen till sig från potentiella 

framtida utövare. Precis som när TV sänder matcher och mästerskap inom en sport och på så 

sätt uppmärksammar sporten. Alla sporter behöver någon form av spelplan eller plats för 

utövande därför är det viktigt att bland annat kommuner och organisationer bidrar med 

ekonomiska medel för markupplåtelser och byggnationer dådet tillkommer fler platser där 

utövande är möjligt. Skolan når ut till många ungdomar vilket gör att sporter lätt kan spridas 

på grund av att elever testat på sporten under idrottstimmen.    
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare 

undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige. Som frågeställningar har 

följande valts ut: 

1. Vad lockar människor att utöva padel?  

2. Vilka utövar padel? 

3. Vad har padel att erbjuda den samtida rörelsekulturen och skolämnet idrott och hälsa i 

Sverige? 

6 Metod 

6.1 Metodval 

För att få underlag till denna uppsats har en kvalitativ intervjustudie genomförts. En 

intervjustudie används för att få en eller flera individers upplevelser och åsikter. Intervjuer är 

dessutom en av de vanligaste metoderna att använda sig av vid kvalitativa studier. En viktig 

del i att göra intervjuer är att få möjlighet att ställa följdfrågor (Ahrne & Svensson 2014, s. 36 

f.) Det som var avgörande för valet av metod var att en kvalitativ intervjustudie kan skaffa 

information om hur de intervjuade upplever padel och att intervjuarna kan ge friare svar än 

under en kvantitativ enkätstudie. (Bryman 2011, s. 419) 

I studien har det ingått sex personer varav en är kvinna och fem män. Med tanke på de frågor 

som uppsatsen ska besvara ansågs det att en kvalitativ intervjustudie var passande då den ger 

mer utförliga svar än en kvantitativ studie. Det viktiga för studien var att få de intervjuades 

synpunkter om sporten och inte bara enkla svar.  

I intervjustudier finns det en intervjuare som kan hjälpa respondenten om denna skulle ha 

problem att till exempel förstå en fråga till skillnad från en enkätstudie där vissa frågor kanske 

inte besvaras om de inte förstås. Däremot kan en intervjuareffekt uppstå i känsliga och mer 

personliga ämnen då respondenten av någon anledning inte vågar eller vill svara helt ärligt på 

alla frågor. Men då ämnet i denna studie inte är särskilt känsligt då respondenterna berättar 

om deras åsikter angående padelsporten. Dessutom tenderar bortfallen i studier med enkäter 

bli större än i intervjustudier. (Bryman 2011, s. 229-231) 
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6.2 Urval 

För att få tag på informanter gjordes ett strategiskt urval. Detta urval gjordes då vi önskade att 

hitta personer som hade kunskap inom forskningsområdet. I och med detta kommer de 

intervjuade att kunna svara utförligt på de frågor som ställdes under intervjun. (Bryman 2011, 

s.434) 

För att få tag på personer som antagligen har mycket åsikter om padel och därigenom kan ge 

utförliga svar på intervjufrågor skickades informationsbrev ut till utvalda grupper av 

individer. Informationsbreven som berättade lite kortfattat om studien lades upp i en 

facebookgrupp för padelspelare i en medelstor stad i Sverige (se bilaga 1). Dessutom togs 

kontakt med padelcenterägaren genom mail för att få hans åsikter som ägare och spelare. 

Ägaren hjälpte även till att skaffa deltagare till studien då det var svag återkoppling i den 

facebookgrupp för padelspelare dit informationsbrevet skickats. 

I undersökningen deltog sex personer varav fem män och en kvinna. Av dessa personer var 

alla utövare men en av männen var även ägare till ett padelcenter i en medelstor svensk stad. 

Det var viktigt att få tag på informanter som hade mycket att berätta om sporten och kunde ge 

utförliga svar på de frågor som ställdes. Då det är en relativt ny sport i Sverige behövdes 

informanter med god kunskap inom sporten, därför blev urvalet den grupp av personer som 

har spelat padel tidigare. Ett målinritriktat urval innebär att personer väljs ut efter de 

forskningsmål studien har. (Bryman 2011, s.392) 

6.3 Genomförande 

Personerna intervjuades på samma padelcentrum i en medelstor svensk stad i samband med 

utövandet av sporten för att få så bra och direkta svar som möjligt. Intervjuerna var cirka 30 

minuter långa och tog plats runt ett bord bredvid centercourten. Det var en lugn miljö med 

något inslag av en dov gallerträff från rummet bredvid med de andra planera. Under 

intervjuerna satt båda författarna med men det var en som höll intervjun. Den andra satt 

bredvid och observerade, vilket medförde en ökad reliabilitet. . (Patel & Davidson 2013, 

s.104)   Samma frågeformulär användes vid alla intervjuer. Dock förelåg en viss frihet i att 

inte behöva följa formuläret till punkt och pricka. Skulle deltagaren redan ha besvarat en fråga 

gavs friheten då att antingen anpassa frågan till mer passande följdfråga för att få utförligare 

svar eller att helt enkelt inte behöva ställa frågan. Med detta har studien en låg grad av 

standardisering och en låg grad av strukturering. (Patel & Davidson 2013, s 75) 
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Innan de riktiga intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att se hur deltagare kan reagera 

på frågorna och om eventuella följdfrågor kunde komma fram. De intervjufrågor som 

konstruerades var noga utvalda för att stämma överens med både syfte och frågeställning i 

uppsatsen. (se bilaga 2).  

De personer som blev intervjuade valde alla att medverka fullt ut. En deltagare som var 

tillfrågad om att delta var dock tvungen att ställa in. Hänsyn behövdes ta till att det är få 

personer som spelar padel, därför var kriterierna  inte  högre än att deltagaren spelat padel 

minst ett par gånger. Det var svårt att få tag i deltagare från facebookgruppen då många kan 

tänkas ha bråttom hem efter träningen eller inte vill boka upp sig på något. Detta ledde till att 

deltagare frågades direkt på plats och med hjälp av ägaren som gärna vill att det skrivs om 

sporten. 

6.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Det är viktigt att försäkra sig om att det finns en överensstämmelse mellan resultatet och de 

uppfattningar som den intervjuade har om ämnet vilket skapar tillförlitlighet. (Bryman 2011, 

s.353) Denna uppsats har på många grunder en god tillförlitlighet. För att alla ska ha samma 

förutsättningar att svara på intervjufrågorna användes samma frågor till alla deltagare. Miljön 

vid intervjuerna var den samma och frågorna som ställdes var enkelt formulerade och kunde 

förklaras vid eventuella oklarheter. Om någon började prata om annat än det aktuella ämnet 

styrdes dem in på frågan igen. Frågorna har noga blivit utvalda för att stämma överens med 

både syfte och frågeställningar i uppsatsen.  

Deltagarna under studien fick vara anonyma vilket i många fall kan resultera i att de vågar 

uttala sig mer om ämnet. 

6.5 Bearbetning och analys 

De intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av en diktafon och har sammanställts i 

text och de citat som använts har valts ut för att styrka och hjälpa till att besvara 

frågeställningen i uppsatsen. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lägga fokus på ämnet 

och dynamiken i intervjuen. Därefter transkriberade den andre skribenten ordagrant samma 

dag de intervjuer som genomförts under förmiddagen. Under transkriberingen omformades 

det muntliga språket som den intervjuade uttryckte till skriftspråk. (Kvale & Brinkman 2014 

s.217 ff) För att underlätta i transkriberingen användes en mediaspelare som kunde sänka 

tempot för att underlätta omvandlingen från tal till skrift. 
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Analysen gick till så att båda skribenter träffades och gick över materialet och tematiserade de 

större teman som var relevanta för studien. Först lästes intervjuerna igenom för att upptäcka 

teman och underteman hos dessa. Sedan togs ett antal citat ut som skulle kunna stärka 

resultatet.  (Kvale & Brinkman 2014 s. 234)  

7 Etiska överväganden 

Deltagarna blev informerade om de villkoren för deltagande i studien. Både i 

informationsbrevet som sändes ut och innan intervjun började blev deltagarna informerade 

om att anonymitet utlovas samt att deras namn kommer att fingeras. Det innebär bland annat 

att deltagarna visste om att det är frivilligt att bli intervjuad samt att deltagaren kan avbryta 

intervjun när som helst om personen så önskar. (Vetenskapsrådet 2002, s.7)  

De intervjuer som genomfördes i studien är inspelade och både ljudfilerna och de 

transkriberade intervjuerna förvaras på en dators hårddisk hemma hos en av skribenterna. 

Detta för att utomstående individer inte ska kunna ta del av dessa uppgifter. (Vetenskapsrådet 

2002, s.12) 

De insamlade uppgifterna kommer användas till studien vilka de är ämnade till och inte till 

några icke vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2002, s.14) 

8 Resultat 

Under analysen av resultatet har teman vuxit fram där intressanta åsikter och egenskaper hos 

sporten dykt upp. Inom dessa sex teman som tagits fram kommer även underteman att 

presenteras och utvecklas. Detta för att få en bättre förståelse av vad padel är och huruvida 

padel har möjlighet att etablera sig som en del av rörelsekulturen i och inom ämnet idrott och 

hälsa i Sverige.  

I resultatet har deltagarna i denna studie tilldelats namnen Sven, Sten, Hildegard, Hilerius, 

Bertil och Alfred.  

8.1 Det lockande med padel 

Frågan som var en av de viktigaste för studien var att ta reda på vad som var lockande med 

sporten. En återkommande faktor var snabbheten i spelet. Då planen verkar upplevas som 

förhållandevis liten av deltagarna går det snabbt mellan bollarna och antal kontakter med 

bollen blir många på kort tid även fast själva bollen och springsträckan inte behöver gå 

speciellt fort.  Bollen går långsammare, dels på grund av racket som är lite dämpande dels på 
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grund av att bollen får studsa i väggen. Bertil menar att spelet bjuder in till en andra chans att 

ta bollen och det ger en känsla av att spelet går långsammare. ”Man antingen tar den på volley 

eller låta den ta i vägg och få en till chans. du kan missa en smash men ändå hinna ta den för 

du låter den studsa och ta i väggen”. Trots detta upplever majoriteten av deltagarna att en 

match spelas på relativt kort tid och att om ett sällskap på fyra eller fler personer spelar padel 

kan flera matcher spelas med olika eller blandade lag. 

I och med att planen är liten menar deltagarna att spelet blir det väldigt socialt. Något som 

tilltalade alla deltagarna var just det sociala med den lilla planen och med fyra utövare på den 

ytan blir det mycket taktiksnack och skämtsamma psykningar i dessa intima förhållanden. 

Hildegard tycker att ”Det är en väldigt social sport. Det är en liten plan och man är nära både 

med och motspelare som gör det väldigt socialt”. Med tanke på att sporten inte är speciellt 

fysiskt krävande på motionsnivå anses padel vara en bra fritidsaktivitet för alla åldrar och kan 

därför även ses som en familjeaktivitet där utövarens ålder eller fysiska förmåga inte har 

någon större betydelse. En av deltagarna drar en parallell med beach volleyboll, just att man 

kommer varandra nära och att det ofta är musik igång som ger en social känsla av att man 

befinner sig i en miljö där man utövar en idrott mer för gemenskapen än för tävlingsmoment.  

Med tanke på att padel är en ny sport har den något nytt att erbjuda utövaren. Det ville visa 

sig vara studsen i väggen som var det mest lockande. Det ska ge en liknande känsla till 

squashen men med nätet blir det ett annat tänk. Studsarna i väggen gör sporten mer intressant 

och taktiken med slagen skapar en helt ny upplevelse. ”Det är viktigare att slå löst men ha lite 

känsla[…]” säger Sven. Väggarna ger en unik känsla och skapar annorlunda moment, till 

exempel då bollen kan slås mot egen vägg över till motståndarna. Väggarna fungerar inte 

alltid enbart som något positivt. Studsen i gallret runt planen kan medföra ojämna studsar 

vilket kan leda till att vissa bollar avgörs lite av slumpen hur bollen studsar i gallret. 

Deltagarna tycker att studsarna kan vara kluriga att lära sig behärska, det var enligt en 

deltagare väldigt lätt att springa ifrån bollen innan man lärde sig vart bollen studsar och 

istället förflyttar sig dit bollen är på väg istället för att följa efter den.  

En faktor till att utövare i början vill komma tillbaka är att de väldigt fort lär sig behärska 

sporten och hittar en nivå där de får till ett spel. Padel är en bra nybörjarsport och ger en 

känsla av att man är bra på sporten efter ett pass. Det nämns att det endast tar närmare 10 

minuter innan en utövare som aldrig förut spelat padel har lärt sig behärska sporten tillräckligt 

för att kunna få till ett spel. ”Utvecklingskurvan är så påtaglig i början. Men det tar heller 

aldrig slut.” säger Bertil angående hur snabbt som man lär sig behärska sporten. Man behöver 
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egentligen inte någon tidigare racketerfarenhet för att snabbt lära sig, enligt Hilerius ser han 

utövare utan tidigare erfarenhet som nästan från ingen stans helt plötsligt kommer på hur det 

fungerar och därefter blir de snabbt bara bättre och bättre.  

Något som alla deltagare var överens om var att det inte krävs mycket för att kunna utöva 

sporten på motionsnivå, men för att bli riktigt duktig och utmana på de högra nivåerna krävs 

det väldigt mycket träning. Framförallt krävs det samarbete och kommunikation mellan 

lagspelarna för att få till ett bra spel. Hilerius säger ”vi har ett par killar här som inte är några 

större bollbegåvningar, men däremot har de spelat mycket tillsammans och då lär man sig 

varandra” och menar att man har mycket vunnet i att hitta en partner man trivs att spela med. 

Sedan tycker deltagarna att det krävs en viss snabbhet för att hinna upp bollar vare sig bollen 

studsar i gallret, glaset eller för att snabbt hinna fram på en smash. Vid nätspel krävs även en 

snabb reaktionsförmåga då man kommer väldigt nära motspelarna. Även en viss kvickhet kan 

vara avgörande då större sidoförflyttningar kan ske på kortare tid.  

I och med att det är en bollsport krävs det bollkänsla. I padel skiljer det sig något då styrkan i 

slagen inte har lika stor betydelse som i andra racketsporter. Racket upplevs ha en dämpande 

effekt då det är svårt att få kraften som behövs samtidigt som bollen i vilket fall oftast studsar 

tillbaka. I padel kan det vara mer effektivt att ha känsla och slå lösare bollar dit man vill ha 

dem istället för att ta i och slå förbi sin motståndare. Det krävs även en del känsla i 

handlederna när en volley ska tas emot och slås tillbaka då det är lätt att man slår för hårt och 

att bollen då blir för lång. En fördel här har dock utövare med tidigare erfarenhet av annan 

racketsport då känslan i handlederna och racket är något lika. Samtidigt lyfter Sven att det 

liknar i större grad strandtennis teknikmässigt. ”Lättare slag och man behöver inte så mycket 

teknik egentligen för att få över bollen.”  

Även om man har bollkänsla är det inte nyckeln till framgång. Med bollkänslan krävs också 

en viss smarthet för att kunna använda bollkänslan på rätt sätt. Det gäller att kunna överlista 

motståndaren och enligt Sven är det smartare att slå mot hörnen och gallret än att bara gå på 

kraft och slå rakt för då studsar den bara tillbaka. ”Det är viktigare att slå löst men ha lite 

känsla för, eh, känsla i händer på nå sätt med hörn och hur den studsar mot väggar.”  Med 

detta i åtanke gör det att tjejer och killar lätt kan spela med varandra och att det inte blir någon 

skillnad då smartheten spelar stor roll i sporten.  

För att lyckas stå emot en listig motståndare gäller det att man kan förstå sig på spelet och 

bollens studsar. Spelförståelsen är minst lika viktig som snabbhet och smarthet då man tjänar 

otroligt mycket på att vara på rätt plats där man täcker störst yta. Det nämns att åldern inte har 



19 

  

någon större betydelse och det grundas främst på spelförståelsen ifall man skulle brista i 

någon annan faktor. Spelförståelsen hjälper till mycket i att avgöra vart bollen kommer att 

hamna och vad motståndaren gör i olika situationer så att man kan ligga ett steg före. 

Padel har en god egenskap i att man inte behöver någon tidigare erfarenhet för att snabbt 

kunna bli väldigt duktig. Även fast en utövare tidigare har spelat likanden sporter som till 

exempel tennis har utövaren i början en liten fördel men den blir snabbt markant. Deltagarna 

tycker att det krävs mycket mer hjärna i padel än andra racketsporter och de som kommer från 

en tidigare racketsport kan vara lite fast i det tänk att de har svårt med studsarna 

positioneringen vilket kan vara en aning hämmande på högre nivåer. 

8.2  Padels möjlighet till framväxt 

 Bland annat Hilerius menar att ”Det är den snabbast växande sporten i Sverige”. En 

anledning till att padel sägs vara den snabbast växande sporten i Sverige i antal utövare tros 

enligt deltagarna vara att utövare upplever sporten som ny och spännande vid första 

ögonkastet och att en förbigående blir nyfiken och vill prova på. Det är relativt få som utövar 

padel har man testat på det en gång tidigare upplever man att man är ganska markant bättre än 

en person som tidigare inte utövat padel. Och den känslan av att vara bra på något som är nytt 

ska ge någon form av status i de sociala kretsarna. Just också att snabbt kunna vara en av de 

bättre utövarna och respekterad.  

Just känslan av att spela padel som nämndes tidigare säger Sten att padel ger en ”go känsla”. 

Den känslan beskriver även Bertil då han ett flertal gånger påstår att man känner sig väldigt 

bra på att spela padel, fast att man egentligen inte är det. Men det är den känslan man får och 

det är den som väger tungt när han känner att han vill spela igen.  

En ytterligare faktor till att sporten växer är att det i dagsläget är många kändisar som spelar. 

Det är ofta före detta idrottsprofiler som utövar sporten. Detta leder till att många får upp 

ögonen för sporten genom dessa profiler. Alfred tycker sig märka på de gamla elitidrottarna 

att de har letat efter något att spendera sin tid på efter sin karriär. ”Sen så lägger man av, då 

vill man gärna göra något annat, inte det man sysslat med tidigare”. Och förståeligt till detta 

är att de förmodligen inte vill utöva samma sport som de tidigare lagt ner otaliga timmar på, 

och då lätt fastnat för padel som är en ny och bekväm sysselsättning.  

Spelplanen anses vara väldigt inbjudande vid första anblick. Sedan när en utövare stiger in på 

planen får man inte en instängd känsla trots väggar och galler runt hela planen. Sten anser att 

med tanke på glaset blir det inte en instängd känsla då man ser igenom. ”Men det känns 
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väldigt inbjudande och ehm, det är musik oftast brukar det vara och folk som kan gå förbi och 

titta och inte alls instängt eller sådär och utomhus är ännu mer fantastiskt”. Under spelets 

gång upplevs spelplanen vara spännanden och kreativ då man kan ta bollen från glaset och 

gallret och det ger en spelare fler alternativ hur den ska slå bollen. Planen är 10x20 meter och 

med två spelare på vardera planhalva skapar det en kompakt känsla och ytorna blir inte stora 

att täcka.  

Den mest återkommande faktorn till varför padel har växt är just hur snabbt en utövare blir 

bra och hur snabbt samma utövare kan bli markant bättre på kort tid. Utövare som testar på 

för första gången kan snabbt bli duktig. Med tanke på att man är två spelare krävs det bra 

samarbete och ifall två spelare hittar ett bra samarbete har man väldigt mycket intjänat. 

Samarbetet mellan lagspelarna är minst lika viktigt som den individuella prestationen. Hittar 

man en partner som man fungerar bra med blir det lättare att spela och att klättra till nästa 

nivå.  

Det kommer fram en del anledningar som tyder för framväxten av padel samt en del argument 

som kan göra det lite tuffare för sporten att etablera sig.  

Som tidigare nämnt anser en del att padel är något dyrt för individen. Allt kostar pengar i 

dagsläget men alla har inte ekonomin till att kunna lägga pengar på padel tillsammans med de 

andra utgifterna de kan tänkas ha. Då deltagarna tycker materialet är begränsat och för 

tillfället relativt dyrt kan det bli svårt för många i dagens samhälle att ha råd med padel i en 

längre period. Det går att hyra racket men spelar man ett par gånger och hyr racket har man 

snabbt hyrt racket för samma summa som att köpa sig ett eget.  

Det upplevs av deltagarna även vara få föreningar som gör att individer inte har mycket 

möjlighet att få coachning av en tränare eller liknande. I och med att sporten är ny finns det 

väldigt få bra spelare som skulle kunna träna ungdomar och sprida sporten på den fronten. 

”Jag tror att man i början kommer försöka få hit spanska tränare och argentinska tränare som 

utbildar de svenska spelarna och tränarna.” säger Hilerius angående den punkten. I dagens 

läge måste ungdomar nästan spela med sina föräldrar eller i föräldrars sällskap. Det hade 

underlättat om det fanns föreningar med tränare som kunde satsa på sporten och ta in 

ungdomar.  

Ännu ett problem är att det finns väldigt få anläggningar. Men om man jämför med tidigare år 

då det fanns ca 3 banor 2012 och i dagsläget finns det 116 banor. Det beräknas även finnas 

runt 400 banor närmare år 2018 enligt Hilerius. ”I dagens datum finns det 116 banor. På 3.5 år 

har det gått från 3 till 116 banor. Man tror att det kommer ligga på att det kommer finnas 400 
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banor i Sverige om cirka 2 år.” Det faktum att det finns relativt få banor samt ofta också flera 

banor i samma byggnad gör att det kan vara svårt för individer att ta sig till en bana. 

Placeringen av anläggningarna upplevs av deltagarna gör att det blir problematiskt för hela 

svenska folket att ha tillgängliga banor inom färdavstånd.  

Men å andra sidan är, enligt Hilerius, padel den snabbast växande sporten i Sverige 2016 och 

det betyder att den har något som fångar intresset hos många utövare som vill sprida det 

vidare. Ett pådrag från media skulle ta padel ett stort steg framåt i att etablera sig i Sverige 

enligt deltagarna. Om media skulle uppmärksamma sporten samt att det skulle träda fram 

någon profil inom svensk padel skulle underlätta. Bertil menar att det som padel främst 

behöver är en profil inom padel. En profil som ungdomarna kan se upp till och det skulle få 

ungdomarna att lockas till sporten. ”Finns inte de så kommer inget intresse via media och 

kommer det inget intresse där så kommer det aldrig att bli en jättegrej.” 

I dagsläget anses materialet för att spela padel vara dyrt, det kostar att hyra en plan och racket 

anses vara för dyrt för den kvalitet som det håller. Men med tanke på hastigheten som padel 

växer med tror deltagarna att det kommer med största sannorlikhet att finnas konkurrenter till 

dagens ledare inom industrin av padelmaterial. Finns det fler tillverkare tros priserna kunna 

sjunka, och ett större utbud med det.  

8.3 Padelns utövare 

I dagsläget anses padel nästan vara något av en lyxsport. Det är för tillfället, som tidigare 

nämnt, många före detta idrottsprofiler som utövar sporten. Sven menar att det känns väldigt 

mycket business över padel i nuläget och att det ofta står fina bilar utanför padellokalerna. 

”Rikare folk, jag vet inte varför men, de kommer in med fina bilar och sådär till padeln”. Det 

verkar vara ett flertal personer som spelar padel dels för att det är en rolig aktivitet men även 

för att det är lite inne just nu och att man vill visa upp sig.  

Det är inte endast av anledning att visa upp sig som padel anses vara en lyxsport. Det är lite 

delad mening kring priset på att spela padel. Hildegard säger ”Med tanke på att det inte finns 

så många planer så förstår jag att man tar ett sådant pris, men det kanske är en anledning till 

att flera inte kan utöva sporten. Så ja.. kanske lite dyrt”. Det kostar mellan 200-400 kronor att 

boka en bana för en timme beroende på vart i landet man bokar och vilken tid man vill spela. 

Det priset anses vara något dyrt då det blir mellan 50-100 kronor per person för en timme. Det 

är en mindre grupp utövare som studerar, en anledning kan vara att priset är något högt för en 

studerande och anläggningarnas placering. Det är många studenter som inte har tillgång till bil 
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och många padelcenter ligger en bit utanför städerna då lokaler med rätt takhöjd är svåra att 

komma över. Samtidigt som banhyran kan ses som dyr för vissa är gemensamt hos deltagarna 

att annat material som skor och racket dyrt. En racket ligger runt 2000 kronor och har kort 

livslängd i jämförelse med andra racket som till exempel tennis. En teori från deltagarna är att 

det är dyrt för att racket i nuläget måste köpas in från bland annat Argentina. Men så fort som 

racket börjar framställas i Sverige eller något annat europeiskt land kommer konkurransen att 

öka och priserna att sjunka. 

Padeln sägs locka och tilltala alla åldrar, kön och etiska grupper, men i Sverige är det helt 

klart en överrepresentation av medelålders vita män som utövar sporten. Men det är något 

som deltagarna tror kommer att ändras allt eftersom sporten växer och anläggningar finns 

tillgängliga på flera orter. Om man tittar på utövare i de länder där sporten är stor, det vill 

säga Argentina och Spanien, är i alla fall könsskillnaden relativt lika enligt Alfred då den 

ligger runt 50-50 % eller 60 % män och 40 % kvinnor. ”Det är lite mer killar här som det är 

nu. Men om man tittar till exempel i Spanien så är det nästan 60 % kvinnor”. Och så tror det 

även att det kommer se ut i Sverige om några år. Speciellt då sporten är lika lätt för kvinnor 

att utöva som män och att de utan problem kan spela tillsammans.  

Det är just det som deltagarna antyder lite frustration över, att det är en lätt sport att utöva och 

att kön eller ålder har verkligen mindre betydelse. Alla kan spela med alla utan att det ska 

bildas något handikapp. I och med detta tror de att könsskillnader och åldersskillnader 

kommer att försvinna när det gäller padel. I dagsläget arrangeras det tävlingar på olika platser 

i Sverige som är uppdelat i dam och herr. Men det finns även tävlingar som kräver mixade lag 

då ett lag består av en man och en kvinna. Detta verkar vara ett tilltalande koncept, framförallt 

hos damerna.  

Men å andra sidan menar deltagarna att priset inte är högre i jämförelse med något annat. 

Hilerius säger ”Vad man än gör, om man går på bio liksom vad kostar det?” De menar att allt 

kostar pengar i dagsläget och att det mer är en fråga om prioritering än priset. Även en faktor 

som nämnts angående priset är en önskan om ett medlemspris vid till exempel ett 

klubbmedlemskap. Det är få som är medlem i någon padelförening för att det inte ser någon 

förmån med det, och sänkt pris vid medlemskap var en önskan. 

8.4 Padel i skolan 

Padel anses vara en bra aktivitet även som skolaktivitet. Det skulle kunna användas som 

aktivitet i skolidrotten då deltagarna tycker att padel kräver begränsade förkunskaper. Enligt 
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Bertil skulle en skolklass kunna åka till ett padelcenter och spela en timme och alla skulle 

kunna vara aktiva och få en konditionsmässig träning. I och med att fyra personer spelar på 

varje plan anser deltagarna att det oftast finns plats för en hel skolklass att kunna vara aktiv på 

samma gång. ”De har ju 5 banor här. Så du kan ju boka det här och komma hit en hel 

skolklass i princip och ha kul.” Sporter är heller inte fysiskt ansträngande för att kunna utöva 

på grundläggande nivå.  

En skolklass med elever som generellt inte är idrottsintresserade tror deltagarna kan ha svårt 

att bli motiverade av idrott. Men Hilerius påstår att en klass med andra intressen än idrott och 

utan någon som helst tidigare erfarenhet av att ens hålla i en racket, fick snabbt igång ett spel 

och kunde då spela hela klassen. Även en rullstolsbunden elev hade inga problem att utöva 

sporten, det finns även rullstolstennis så varför skulle inte personer med någon fysisk 

nedsättning kunna utöva sporten. Hilerius menar att ”det va 18 FC nörd. [...] så roligt som hon 

såg att eleverna hade [...] Och dom va helt lyriska [...] Läraren sa det, det är helt otroligt, att 

den här sporten tilltalade de men ingenting annat” och menar att padel är bra att introducera i 

skolan då den tilltalar många och att barn som kanske inte hittat sin idrott kanske kan få upp 

ögonen för padel. I dagens skolor anser deltagarna att det är många som spelar fotboll eller 

innebandy, men för de barn som inte blir intresserade av de sporterna på grund av att de kan 

vara något för krävande, tror deltagarna att padel kan vara ett alternativ för dessa barn.  

Det går absolut att spela modifierade varianter av padel i till exempel gymnastiksalen då rätt 

racket och boll används påstår deltagarna. Däremot anser de att det kan bli svårt att få till 

spelet med väggar som bollen får studsa i. I och med detta kan eleverna spela som minitennis 

med padelracket och padelboll eller någon mjukare boll. Alfred brukar stå med sina barn 

hemma på gatan och låta dem öva på volleyslag som är viktigt inom padel. Detta kan förstås 

även tillämpas i skolan på idrottslektionerna. 

9 Diskussion  

9.1 Resultatdiskussion 

9.1.1 Padelns tillgänglighet/möjligheter 

Det finns ett antal olika racketsporter som har relativt många utövare i Sverige. Alla 

racketsporter liknar varandra utifrån vissa aspekter t.ex. behöver alla ett racket att slå med och 

en boll att slå på. Det spelas alltid matcher mot en eller flera motståndare. Därför har personer 

som spelat en racketsport tidigare en fördel i både teknik och spelförståelse. I padelns fall är 
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tennis och squash de sporter som liknar mest och det är vanligt att utövare från de sporterna 

även börjar utöva padel. På ett liknande sätt har snowboard fått många utövare från andra 

sporter så som skateboard och surfing. Däremot är snowboard väldigt säsongsberoende vilket 

surfing och skateboard också är. Eftersom snowboard är den sport som går att utöva på 

vintern i Sverige om utövaren inte reser till varmare breddgrader blir snowboard det enda 

alternativet för de som föredrar att åka bräda. Wijk (2010) menar att ekonomiska bidrag från 

bland annat kommunen hjälper till med byggnation av inomhus banor och arenor för idrotter. 

Detta är då extra viktigt för padel då det inte går att spela utomhus under vinterhalvåret. Tack 

vare detta är padeln inte lika säsongsberoende då det finns både inomhus- och utomhusbanor, 

precis som med tennis och squash som också går att utöva inomhus närsomhelst under året. 

Därför finns det hinder för padel att inte växa bland racketspelare på grund av en särskild 

säsong. Innebandy är lite av en blandning av snowboard och padel när det kommer till 

säsongsutövande. Liksom padel går det att utöva under hela året men det är främst en 

vintersport och ett alternativ till hockey och bandy. Under sommaren får de flesta sporter stor 

konkurens av bland annat fotboll som är den mest populära sporten i Sverige. Därför är det 

många som kan kombinera innebandy på vinterhalvåret med fotboll på sommarhalvåret. Det 

finns en osäkerhet bland de mest inbitna fantasterna i deras egna sporter att de enligt en 

respondent kan vara svårt för inbitna idrottsutövare att acceptera en ny sport som är väldigt lik 

den man håller på med. Däremot kan padel få många fritidsutövare som har tid att spela vid 

sidan av sin sport för att det är socialt och lätt att utöva i alla åldrar. Wijk (2010) antyder att 

det är viktigt att bland annat kommun och föreningar bygger anläggningar för sporter inte 

bara på skolgårdar men även i bostadsområden. Detta ökar tillgängligheten för sporten. Padel 

och innebandy är två sporter vars utövande kan ske där det finns en anläggning för respektive 

sporter i from av gymnastiksalar och padelplaner. För utövandet av snowboard krävs en 

skidanläggning med backar och liftsystem för att kunna utövas, vilket finns i begränsat antal.  

Padelbanorna ligger ofta enligt deltagarna på något besvärliga platser. Det finns till exempel 

ett center i Stockholm, som ligger centralt. Det är nästan alltid fullbokat där och i och med det 

kan det tänkas vara svårt respektive jobbigt för de som bor i någon av förorterna att ta sig in 

för att spela en timme padel. Wijk (2010) säger att en viktig aspekt för att en sport ska växa 

fram är att alla klasser får tillgång och möjlighet att utöva sporten. Med tanke på att planerna 

är placerade på besvärliga platser kan det medföra att de låginkomsttagarna får svårt att ta sig 

till planer och eventuellt känner sig obekväma i den miljön padel har på vissa ställen just nu.  
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9.1.2 Ökat samhällsstöd 

Enligt Andersson (1993) började politiken redan under mitten av 1900-talet inrikta sig på att 

få människor i rörelse då arbetstiderna blev kortare. Detta medförde att kommunerna gav ökat 

ekonomiska bidrag till idrottsverksamheten.   

Både snowboard och innebandy fick tidigt komma in i riksidrottsförbundet och därigenom få 

ekonomiska bidrag. Wijk (2010) hävdar att Ekonomiskt stöd från samhället är viktigt för att 

idrotter ska kunna växa. Svenska padelförbundet skulle genom att få komma med i 

riksidrottsförbundet få in ekonomiska medel för att lättare kunna växa i Sverige. Wijk (2010) 

kommer även in på aspekten att det är viktigt att kommuner bidrar med markupplåtelser som 

gör det lättare att bygga padelplaner på attraktiva platser både inne och ute så att sporten 

lättare kan utövas av de som vill. För padelns del är det även viktigt att det byggs 

inomhusbanor att spela i då vädret inte tillåter utomhus. 

9.1.3  Utgifter för utövande 

Enligt Wijk (2010) finns det många olika orsaker till varför en idrott blir framgångrik i ett 

land och lockar utövare. Men en viktig aspekt är att bryta sociala klassmönstret i vissa sporter 

som tidigare inte tilltalat människor ur olika klasser. Under snowboardens tidigare år ansågs 

sporten vara något av en överklassaktivitet. Dels var det dyrt material samt att det ansågs vara 

fint att åka till fjällen på vintrarna. Efterhand började även de lägre klasserna semestra i 

fjällen vilket har lett till att många fler haft möjlighet att utöva snowboard. Ett till 

klassproblem är ekonomin som krävs för att utöva padel. Dels upplevs det vara dyrt med 

dagens padel priser samt att materialet är relativt dyrt för idrotten. Utövare betalar runt 100 

kronor för en timme. Jämför vi med innebandy betalar utövare en relativt låg medlemavgift 

per år till föreningen. Enligt Fasth (1996) är innebandy en relativt billig sport vilket då lättare 

kan attrahera utövare från olika klasser. Materialet behöver inte vara lika kostsamt som 

padelmaterialet just nu med en innebandyklubba för några hundra kronor samt motionskläder 

och skor som även kan användas vid utövande av andra sporter. Därför är det viktigt att det 

kommer in fler aktörer som tillverkar padelracket även i Sverige för att pressa priserna och 

öka tillgängligheten precis som Unihocs grundare gjorde på 1970-talet med 

innebandyklubban enligt Fasth (1996). Snowboard är lite mer som padel, det är en dyr 

utrustning och för många en längre resa för att nå en skidbacke. Även fast det anses vara 

kostsamt verkar det vara en värd investering för idrottsintresserade personer. Kan padel skapa 
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en marknad för olika klasser med billigare material och träningstider har sporten ett stort antal 

potentiella utövare som ännu inte har fått upp ögonen för sporten. 

9.1.4 Marknadsföring av idrotten 

Att marknadsföra en specifik idrott menar Wijk (2010) är mycket viktigt för att kunna nå ut 

till så många som möjligt. Evenemang har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att få 

personer att testa på en idrott. Det finns självklart många olika former av marknadsföring men 

en variant som fungerat bra tidigare för idrotter som vill locka fler utövare menar Wijk (2010) 

är gratis evenemang. Detta sätt skulle kunna vara ett passande sätt för padel som ny sport i 

Sverige att ha speciella tillfällen och evenemang för personer som vill testa på gratis för att se 

om just padel är något för dem. Under evenemanget får de som vill testa på att utöva idrotten 

samt att någon profil kommer och besöker evenemanget för att göra det lite extra speciellt och 

intressant. 

9.1.5 Den sociala idrotten 

Den sociala aspekten visat sig väldigt viktig för svenskar vid utövande av idrott enligt Wijk 

(2010). Därför bör padel ha en bra chans att lyckas växa i Sverige då spelet kräver fyra 

spelare och den sociala faktorn präglar idrotten enligt deltagarna. Under spelets gång vid 

utövandet av padel är det många små pauser efter att ena laget vunnit en poäng och det blir en 

ny serve. I dessa pauser brukar deltagarna prata lite snabbt eller ordväxla med motståndarna. 

Sidbyte förekommer relativt ofta vilket ger deltagarna en längre chans att disskutera med 

varandra om bland annat spelet på banan.  

9.1.6 Medias och profilers betydelse 

Mediabevakning inom innebandy, snowboard och padel är begränsade, både TV och tidningar 

i Sverige fokuserar mycket på andra stora publiksporter. Däremot tar media upp både 

innebandy och snowboard vid större event som slutspel och världsmästerskapen för 

innebandy och olympiska spelen för snowboard. Wijks (2010) syftar på att mediapådrag kan 

vara till stor hjälp för att skapa ett intresse för en specifik idrott. Det skulle kunna hjälpa padel 

att nå ut till fler och där igenom locka nya utövare. Idrottsprofiler är ytterligare en faktor till 

varför en idrott kan växa.  Profiler eller professionella padelspelare behöver synas i media för 

att locka en större publik. Det är en stor fördel för framtida padelutövare att ha duktiga spelare 

i sporten som de kan se upp till och följa under mästerskap. Padel har många före detta 

idrottsstjärnor som utövar sporten efter tidigare karriärers slut, men då sporten inte syns i 
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media syns det inte alls lika mycket. Innebandy har lyckats bra med att tidigt erbjuda 

turneringar för båda könen vilket skapar intresse hos de båda. Mästerskapen är viktiga för att 

ge både utövare och potentiella utövare hopp och drömmar om att bli lika bra som deras 

idoler. 

9.1.7 Skolans betydelse 

Enligt den forskning som Wijk (2010) pekar på har tillgången på både material och spelplan 

en bidragande effekt till att vissa sporter blir populära och andra inte. 

I skolan skulle padel anses vara passande på utifrån flera aspekter. Dels genom att sporten är 

påtaglig till progression för skolan. Dels skulle man lika enkelt som innebandy bara behöver 

klubbor och två mål så behöver padel bara ett nät och racket. Enligt Fasth (1996) var det 

skolor som tidigt beställde in innebandyklubbor och bollar som material för utövande av 

idrotten. Vilket i sin tur ledde till att många fick upp ögonen för den samma. Ett problem för 

padel kan vara priserna på racket i dagsläget. Att skolor inte har råd att köpa in flera racket till 

idrotten. Sedan kan man också diskutera ifall det är padel som eleverna spelar om det bara är 

ett nät och planen saknar väggar. Men som många andra sporter går padel att bryta ner till 

teknikövning och framförallt racketvana. Där elever står och passar till varandra och prova på 

olika slag. Samma nedbrytning kan man se i innebandy där elever testar skott och passningar 

innan de går på det hela spelet. I snowboard kan man använda sig av trampetser och andra 

gymnastikredskap och balansövningar. Sedan kan man i slutet av en lektionsserie åka på 

besök hos ett padelcenter och spela med hela klassen. Även på centret kan man vrida lite på 

reglerna för att få det att passa i skolmiljön. Man skulle kunna lägga till pedagogiska regler 

samt att ändra antalet spelare på planen för att få alla elever i rörelse.  

9.1.8 Sammanfattning 

Padel har på många sätt en möjlighet att växa i Sverige då den kvalar in för att vara en social 

sport vilket de flesta svenskar tycker är bland de viktigaste med utövandet av sporter. Många 

har inte fått upp ögonen för padel då det är en relativt ny sport i Sverige vilket gör det ännu 

viktigare för medier att ta upp sporten i bland annat tidningar och TV. Möjligheten för 

personer att följa matcher och mästerskap där de kan se duktiga spelare utöva sporten har 

visat sig vara viktig för sporters populäritet bland befolkningar. Padel är en relativt dyr sport 

för utövarna när det gäller både spelplanshyra och material. För att få med fler sociala klasser 

för att utöka antalet potentiella utövare skulle padel behöva bli billigare att utöva. Sporten kan 

ha mycket att vinna på det då stora delar av befolkningen som inte haft möjlighet ekonomiskt 
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att utöva sporten tidigare kan bli padelutövare. Då personer som aldrig provat på padel 

tidigare lär sig sporten snabbt, kan utövare med olika förkunskaper spela mot varandra 

eftersom det är relativt enkelt att få över bollen. I skolundervisningen kan padel lätt brytas ned 

till en progressionsserie där ungdomar får lära sig olika moment inom padelsporten för att 

sedan testa på spelet på en riktig padelplan.  

9.2 Metod diskussion 

9.2.1 Metoden 

Valet av metod uppfattas som en relevant metod för den frågeställningen som studien präglas 

av. Kvale och Brinkman menar att de tematiska frågorna ”varför?” och ”vad?” måste besvaras 

innan man kan gå vidare och ”hur”-frågan kan formas. Då ”varför?” besvaras med att finns 

begränsad tidigare forskning och ”vad?” genom att undersöka vad padel är. I och med detta 

har Intervjuerna relevanta frågor för att få reda på deltagarnas upplevelser och åsikter om 

padel som var syftet. En kvantitativ studie hade kunnat ge oss många olika svar och eventuellt 

se mer statistiskt vilka som spelar padel men svårt att få reda på djupare åsikter och tankar om 

vad som gör padel till något annorlunda. Det kunde även varit ett hinder med att få tag i 

tillräckligt många deltagare för att få en bra validitet med en kvantitativ metod. Med intervju 

finns möjligheten till följdfrågor vilket enligt Ahrne och Svensson ger mer utvecklade svar. 

Med intervjuerna kunde tankar kring frågor från deltagaren klargöras. En intervju kan vara 

jobbig för deltagaren ifall ämnet anses vara personligt eller stötande och då skulle en 

kvalitativ studie vara att föredra. Men för denna studie anses detta inte vara fallet.  

9.2.2 Urvalet 

Till studien gjordes ur ett strategiskt urval för att hitta personer som var relevanta för studien. 

Detta menar Bryman är positivt då forskarna vet i förväg att deltagarna har kunskap inom 

området. Dock kunde deltagssökandet ha gjorts på ett annat sätt. Att lägga upp ett 

informationsbrev på en facebooksida för padel spelare kan anses var lite passivt. Därför 

skickades det även till padelägaren som kunde tipsa om deltagare. Vilket innebar att 

deltagarna var tvungna att ha en erfarenhet av padel sedan tidigare. I och med detta får man 

eventuellt en väldigt positiv eller riktig bild av vad padel är. Någon som inte spelar padel eller 

testat och inte tilltalats skulle kunna ha en helt annan syn på sporten som skulle ha svårt att nå 

denna studie. För en intervjustudie är antalet deltagare tillräckligt men ålder samt kön kunde 

varit en aning mer spridd. Det kan vara svårt att få någon syn på hur de olika könen ser på 
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sporten efter endast en kvinnlig deltagare. Dock var det bra för studien att ett målriktat urval 

gjordes för att få med en kvinna. Dessutom skulle någon ungdom samt någon äldre deltagare 

kunna varit relevant för studien. Patel och Davidson menar att bland annat kön, ålder och 

social bakgrund är alla faktorer som kan påverka den kvalitativa intervjun. 

9.2.3 Intervjuerna 

Varje intervju tog plats efter utövandet av padel och på plats för att få bra och direkta svar. 

Här skulle man kunna diskutera hur pass motiverade deltagaren är på att sitta och svara på 

frågor när denne kan vara trött och ha hemlängtan. Detta skulle kunna leda till bristande 

kvalitet i svaren. Miljön där intervjuerna tog plats var mitt i padelcentret vilket kan medföra 

störande moment så som observation av de som utövar sporten.  I och med att båda 

skribenterna satt med under intervjun kan det medföra att deltagaren känner sig mer uttittad 

och nervös samtidigt som det kan kännas med avslappnande med att det sitter fler runt bordet. 

Detta har kunnat medföra att deltagarna eventuellt kunnat ge olika svar beroende på ifall det 

var en eller två som intervjuade. Negativt eller positivt beroende på vilket de hade föredragit. 

En pilotintervju genomfördes för att vara mer förberedd på följdfrågor och bli säkrare på 

intervjuteknik för att studiens deltagare skulle få en så behaglig upplevelse som möjligt.  

Intervjun har med sina semistrukturerade frågor möjlighet att formulera frågorna på lite 

annorlunda sätt beroende på vad deltagaren svarar eller hur den uppfattas tolka olika aspekter 

hos padel. Samma frågor användes till alla deltagarna vilken kan vara något negativt då det 

inte behöver ge djup i varje daltagares svar. Därför gavs friheten till skribenten att kunna 

formulera frågor och ställa följdfrågor efter de svar som angetts för att kunna få mer djup på 

svaren från deltagaren. Även platsen där intervjuerna tog plats kunde ha varit i ett separat rum 

för att minimera störningsmoment. 

9.2.4 Bearbetning 

Materialets bearbetning skedde på ett sådant sätt att båda skribenterna var med under 

intervjuerna och spelade in dessa med diktafon. Ljudfilerna transkriberades sedan av en 

skribent då den personen har mer vana av att skriva på dator vilket leder till något sparande av 

tid. Det kunde ha varit nyttigt för båda skribenterna att sitta med under transkriberingen för att 

höra intervjuerna en gång till och få resultatet upprepat för bättre återkoppling. Även att ha 

intervjuerna i textspråk och inte talspråk menar Kvale och Brinkmann är meningsfullt för sin 

studie. 
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10 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var bland annat är att undersöka vad padel har att erbjuda den samtida 

rörelsekulturen. I uppsatsen ges det svar på många frågor kring padel, då padel är en ny sport i 

framförallt Sverige och saknar mer eller mindre tidigare forskning. I all senare forskning som 

tar upp padel kan skribenterna använda sig utav fakta från denna uppsats. De intervjuade har 

givit informativa och välutformade svar om hur de upplever bland annat sporten som helhet 

och vad som gör den till en spännande sport samt olika aspekter runt sporten som talar både 

för och emot en ljus framtid för padel. Detta underlag har använts för att få svar på uppsatsens 

frågeställningar. Uppsatsen går igenom och jämför olika sporters framgångsrecept för att se 

om padel har vad som efterfrågas. Padel är en racketsport som liknar både tennis och squash i 

olika bemärkelser. En relativt ny sport i Sverige som har potential att växa i antalet utövare 

om sportens aktörer tittar på hur andra sporter lyckats med deras satsningar för att locka 

utövare. Inte bara titta på hur tennis har blivit en stor sport i världen för länge sedan utan titta 

på hur senare sporter slagit igenom i det nutida svenska samhället. Detta för att få en 

förståelse för vad som en idrott behöver erbjuda för att locka utövare i dagens samhälle. Padel 

har genom att vara en social sport fastnat hos många svenskar då just det sociala inom idrotter 

är viktigt för Sveriges befolkning. Det är en relativt dyr sport vilket gör att alla inte har 

ekonomin för att kunna utöva sporten i större utsträckning. Dessutom kostar materialet 

relativt mycket vilket gör att det begränsar vilka sociala klasser som har möjlighet att utöva 

sporten. Kan padeln däremot tillverka billigare racket och billigare spelplanshyror skulle de 

potentiella utövarna bli fler. Padel fyller med sin lätthet att lära sig spelet på kort tid samt att 

sporten är till för alla åldrar och kön. I skolan får ungdomar testa på olika sporter för att sedan 

se om de fastnar för någon av sporterna. När det gäller padel utmanar spelet elevernas 

sammarbete grovmotoriska grunder som både springa och hoppa. Dessutom utmanar spelet 

elevernas sinnen att tänka när bollen får studsa i väggen måste eleverna tänka snabbt och stå 

på rätt plats vid rätt tillfälle för att kunna slå över bollen till motståndarna. Spelet kan brytas 

ned och användas i progressionsövningar där eleverna får öva på vissa delmoment och sedan 

ha möjlighet att åka och spela riktig padel på en riktig spelplan.    

Idrottsförbund samt idrottsföreningar och idrottslärare kan använda sig utav uppsatsen för att 

få en inblick i hur andra sporter gjort för att lyckats få fler utövare och modifierats eller brutits 

ned för att passa i skolan.  
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 

Hej!  

Vi heter Gustav Sörndal och Christoffer Åkerman Sandberg och läser utbildningen 

idrott och hälsa 120 hp på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Vi har 

precis påbörjat vårat examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad 

padel har att erbjuda i den samtida rörelsekulturen. Vi kommer även jämföra padel 

med andra växande sporter. 

Vi vore tacksamma om ni ville delta i undersökningen och medverka i en intervju 

under v16 (18-22 april). Intervjun beräknas ta 30 minuter och kommer att spelas in. 

Vi kommer att genomföra intervjun på en plats som passar er bäst. Er medverkan är 

frivillig och era svar kommer att presenteras anonymt. Ni kan när som helst avbryta 

ert deltagande. Ni kommer även få möjligheten att ta del av forskningsarbetet innan 

det publiceras.  

Vänligen kontakta oss så fort som möjligt innan 18/4/2016 om ni önskar delta i 

studien. Får vi inte svar innan 18/4/2016 utgår vi från att ni ej medverkar i 

undersökningen. Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss 

på nedanstående kontaktuppgifter.  

Med vänliga hälsningar Gustav Sörndal och Christoffer Åkerman Sandberg. 

Vid frågor vänligen kontakta: 

Gustav Sörndal Tel: 0708-xxxxxx E-Post: gustav.sorndal@student.gih.se 

Christoffer Åkerman Sandberg Tel: 0736-xxxxxx 

E-Post: christoffer.akerman_sandberg@student.gih.se 

  

mailto:gustav.sorndal@student.gih.se
mailto:christoffer.akerman_sandberg@student.gih.se
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12.2 Bilaga 2 

Intervju 

Vad lockar respondenten med padel 

1 Kan du berätta lite om dig själv? 

2 Har du spelat Padel? Håller du på med någon annan racketsport?  

Om Nej. Vet du vad padel är? (visa youtube klipp) 

Om Ja. Vad var det som lockade med just padel? Hur lång tid tog det innan du fastnade för 

sporten? 

3 Spelar du regelbundet eller bara någon enstaka gång? 

4 Varför började du med padel och inte tennis? Hur kommer det sig att du vill fortsätta spela 

padel? Vad utskiljer sig padel ifrån tennis? 

5 Vad har padel att erbjuda någon som inte testat det tidigare? 

6 Den sociala faktorn i idrotter anses viktig av många, hur tycker du att padel förhåller sig till 

den?  

7 Hur upplever du padelplanen? Hur upplever du planen under spel? 

 

Padel växande i sverige 

7 Varför tror du padel börjar bli populärt och växer i antal utövare i Sverige? 

8 Vilka personer lockas av padel? 

9 Vilka personer lockas inte av padel? 

10 Tror du padel lockar både yngre och äldre spelare? Och i så fall hur tror du det kommer 

sig? 

11 Vad tror du om padels utveckling i Sverige? Hur tror du det kommer se ut om 5-10 år? 

Kommer sporten fortsätta växa? 

12 Vet du om något kön är överrepresenterat i utövningen av padel? Om så, varför tror du att 

det är så? 

13 Vad krävs för att padel ska växa ännu mer? fler tränare, anläggningar, mediapådrag? 

14 Tycker du att padel är en komplex sport att utöva? Teknik, rörelseförmåga?  

 

Vad krävs för att spela padel 

15 Tror du den ekonomiska biten är ett problem? 

17 Hur ser utbudet ut i butiker som säljer material för padel? Anser du att det var problem att 

få tag på material för att kunna utföra sporten? 
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16 Är tillgängligheten på padelbanor ett problem för utövaren i dagsläget i de större städerna i 

Sverige?  

 

 

Padel i skolan 

19 Tror du sporten skulle lämpa sig i skolundervisningen? Möjligheter/svårigheter? 

20 Går det att utöva padel även om man har en funktionsnedsättning av något slag? 

21 Tror du padel är en sport som lockar olika samhällsklasser? Kan man använda sig av 

pedagogiska regler? 

22 Då padel är stor inom vissa kulturer, vilka etniska bakgrund tror du i största del utövar 

Padel? 

23 Är du med i någon padelförening? Har du tänkt gå med i framtiden? Vad krävs för att du 

skulle vilja gå med? Har du varit med i någon padelturnering? Tror du att fler turneringar och 

utökat seriespel kan leda till att sporten kan få fler utövare? 
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12.3 Bilaga 3 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ intervjustudie med padelutövare 

undersöka vilka möjligheter padel har att växa som sport i Sverige.  

 Som frågeställningar har följande valts ut: 

1. Vad lockar människor att utöva padel?  

2. Vilka utövar padel? 

3. Vad har padel att erbjuda den samtida rörelsekulturen och skolämnet idrott och hälsa 

i Sverige? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Padel, Johnny Wijk, Padeltennis, Åsa Bäckström, Forskning om padel, Forskning om 

innebandy, Forskning om snowboard, Surfing history, Padel i skolan, Padelcenter, Utövare 

innebandy, Utövare snowboard 
 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalogen, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google: Johnny Wijk, Forskning om innebandy, Surfing history, Padel, Padelcenter, Utövare 

innebandy, Utövare snowboard 

GIH:s bibliotekskatalog: Åsa Bäckström,  

 

Kommentarer 

Google och GIH:s bibliotekskataloger gav många träffar om de idrotter vi behövde forkning 

kring. Samt de artiklar vi använt oss av innehöll mycket relevant forskning i deras 

litteraturlista som användes. Tips från handledaren ledde oss in på en av artiklarna med 

mycket relevant litteratur. 

 

 


