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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap om vilka faktorer i klubbmiljön som 

elitgolfspelare framhåller som viktiga för idrottslig framgång. Frågeställningarna har varit: (1) 

Vad karaktäriserar miljön, men också samspelet individ och miljö, i de olika klubbarna som 

intervjupersonerna fostrats i? (2) Finns det någon faktor som kan anses viktigast? 

Metod 

Datainsamlingsmetod har varit kvalitativa intervjuer. Fem professionella manliga golfspelare i 

åldrarna 26-40 år har intervjuats. Ett antal faktorer har i tidigare forskning, visat sig extra 

viktiga i en klubbmiljö. Dessa har bidragit till intervjuguidens utformning. Urvalet har varit 

handplockat utifrån några specifika kriterier. Detta för att för att, utifrån studiens syfte, nå så 

nyansrika resultat som möjligt. Huvudsakliga kriterier har varit att ha spelat i junior- och 

seniorlandslag, inneha lag-SM guld och att ha spelat minst en tävling på europatouren. 

Transkribering och analys av intervjumaterialet har skett av undertecknad. Intervjupersonerna 

har informerats om studiens syfte samt de forskningsetiska riktlinjerna för denna studie. 

Resultat 

Intervjupersonerna är på många sätt lika varandra. De tidiga åren i karriären har 

karaktäriserats av mycket egen träning och långa dagar på golfklubben. Det som framhölls 

som viktigast i klubbmiljön var engagemanget från ledare, tränare, medlemmar och klubb. 

Men också ett bra elitlag och en klubb som satsar på junior- och elitverksamhet. Att hela 

klubben drar åt samma håll och att det finns en acceptans för elitverksamhet framkom som 

viktigt. Förebilder på klubben återkom ständigt som viktigt i intervjupersonernas utsagor. 

Relationerna till ledare har för alla spelarna varit bra. Till tränare har däremot relationerna 

varierat. Träningsmöjligheter och möjlighet till spontanspel har varierat något men 

sammantaget kan sägas att spelarna här har mer att önska. Trots detta anser spelarna att de 

fostrats i en bra miljö och att de troligen inte skulle blivit bättre på någon annan klubb. 

Slutsats 

Kunniga tränare- och ledare med ett gediget intresse i individerna samt en kunskap om spelet 

golf är troligen av stor vikt om ambitionen är att vara en framgångsrik elitklubb. Detta i 

kombination med en klubb som har en acceptans för elitverksamhet och där en noggrann 

rekrytering av tränare görs. Samtidigt finns en utmaning i att behålla äldre seniorspelare i 

klubben som förebilder för yngre spelare, framförallt eftersom det idag finns en trend att man 

som seniorspelare söker sig till mer exklusiva klubbar med bättre träningsmöjligheter.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Svenska golfspelare har radat upp framgångar från 1980–talets mitt och fram till idag. Vilka 

förklaringar kan finnas till att ett så litet land som Sverige, med internationellt sett få utövare, 

helt plötsligt får fram världsspelare och på damsidan även världsstjärnor som Liselotte 

Neumann och Annika Sörenstam? Ambitionen med denna studie är inte att finna svar på 

detta. Däremot tangeras området i och med att denna studie syftar till att söka viktiga 

framgångsfaktorer i klubbmiljön. Hur kommer det sig att vissa klubbar, med få utövare i 

förhållande till antalet golfare i landet, har varit ovanligt framgångsrika i att fostra elitspelare? 

För att försöka tolka dessa områden samt nuläget så kan det vara nyttigt att känna till svensk 

golfhistoria.
1
 

 

Golfen kom till Sverige via pionjärer som intresserat sig för spelet i England. På 1880-talet 

anlades Sveriges första golfbana vid Ryfors bruk i Småland. (Svenska Golfförbundet, 2004, 

s.30) Golfen var också en av de elva ursprungsgrenarna då Svenska Gymnastik- och 

Idrottsföreningars förbund (nu RF) bildades 1903. (Ibid, s.35)  

 

Inte förrän i början på 1970–talet blev golfen en sport för den stora medelklassen. Ungefär 

samtidigt fick också Sverige sin första internationella stortävling, Scandinavian Enterprise 

Open (SEO), mycket tack vare Sven Tumba som ivrig initiativtagare. Den första rikstävlingen 

för ungdomar, Colgate Cup, instiftades 1976. (Ibid, s. 40 f.)  

 

Klubb- och medlemsutveckling har från 1970 – talet ökat lavinartat. 1970 fanns i Sverige 110 

klubbar och ca 40 000 utövare. 1980 var siffrorna 144 klubbar och 90 000 utövare, för att tio 

år senare ökat till 271 klubbar och 290 000 utövare. Den största ökningen hittills skedde under 

1990–talet och fram till ca 2000. Klubbantalet 2003 var 456 och antalet utövare ca 600 000. 

(Ibid, s. 85) 

 

                                                 

1
 En översiktlig beskrivning av svensk golfs struktur presenteras också eftersom denna studies målgrupp även är 

tränare och liknande inom andra idrotter. 
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De första internationella framgångarna kom på 1980–talet. Sverige vann sin första VM–

medalj (för amatörer) 1982. Ove Sellberg blev 1986 första svensk att vinna en stor 

internationell tourtävling i och med segern i Epson GP, på herrarnas europatour. (Ibid, s. 42 

f.) Efter denna banbrytande seger har svenska spelare radat upp framgångar. Liselotte 

Neumann, Joakim Haeggman, Jesper Parnevik och Annika Sörenstam är några av spelarna 

som kommit att tillhöra världseliten. 1991 vann Sverige både Dunhill Cup och World Cup (de 

största nationstävlingarna för proffs), en bedrift som inget land tidigare klarat av. (Ibid, s. 46 

ff.)  

 

Det finns skillnader mellan golf och många andra idrotter, bland annat avsaknad av ett 

världsgolfförbund. Golfen präglas av gamla traditioner och anor. En annan stor skillnad är att 

varje större golfnation har två parallella organisationer. Ett nationsförbund som i första hand 

arbetar med amatörgolf, landslag och så vidare samt ett nationellt PGA–förbund (PGA–

Professional Golfers Association) för instruktörer och yrkesspelare. De professionella 

spelarnas tävlingsarenor är kommersiellt drivna tourer som till exempel European Tour och 

US PGA Tour. Det är också där som pengarna finns. (Ibid, s. 91) Det finns dock junior- och 

seniorlandslag i de flesta länder som tävlar i EM, VM osv. Detta är amatörlandslag och består 

ofta av yngre spelare som är på väg mot en professionell karriär. (Ibid, s. 73)  

 

1.2 Bakgrund 

Svenska Golfförbundet startade för några år sedan ett projekt kallat Världsstjärna 2020 för att 

söka faktorer som bidragit till framgångarna från 1980-talets mitt och fram till idag, men 

också för att finna möjliga vägar att utveckla svensk golf ytterligare. En enkätstudie med 

samma namn, Världsstjärna 2020: Svensk golf idag och i framtiden (Mattson, Hassmén, 

2001), genomfördes som ett led i detta projekt. En bra organiserad klubbverksamhet på 

många svenska klubbar, med mycket glädje i fokus var en viktig förklaring. Men också ett väl 

genomtänkt tävlingssystem för juniorer och struktur av svensk golf framkom som viktiga 

förklaringar till framgångarna (Mattson, Hassmén 2001, s.3) 

 

Ett annat försök att hitta förklaringar till de stora svenska golfframgångarna har gjorts av  

idrottshistorikern och forskaren Johnny Wijk. I studien, Det svenska golf- och tennisundret 

(Wijk 2007), försöker han förklara de stora svenska tennisframgångarna på 1980-talet och 
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golfframgångarna från 1980-talets mitt fram till idag. Han ser också tydliga paralleller mellan 

båda idrotternas framgångsperioder. (Wijk 2007, s.32 f.) I en förklaringsmodell beskrivs fyra 

olika nivåer; ”samhällsförutsättningar”, ”idrottens generella förutsättningar”, ”en specifik 

idrottsgrens förutsättningar” och ”utförandet av en specifik idrottsgren”. Han har dessutom ett 

strukturperspektiv och ett aktörsperspektiv. (Ibid, s.48) För att en idrottsgren skall nå en, som 

Wijk kallar det, ”positiv framgångsspiral”, måste dessa nivåer och perspektiv samverka på ett 

bra sätt:  

 

Förenklat kan det beskrivas som att ett ökat samhällsintresse för en idrottsgren innebär ökat 

tillflöde av nya utövare, förstärkta offentliga samhällssatsningar, fler ekonomiska 

sponsorer, möjlighet till inrättande av idrottsgymnasier i grenen och ökat medieintresse. 

Sammantaget bidrar allt detta till ökade möjligheter att förstärka idrottsgrenens uppbyggnad 

och grundstruktur, vilket i sin tur genererar ytterligare ökat intresse.  

 

Detta skedde enligt Wijk på ett liknande sätt inom tennisen och golfen och kan därför förklara 

de stora idrottsliga framgångarna. (Wijk 2007, s.51) 

 

Tennisens och golfens framgångsspiraler har enligt Wijk skett i faser. Från att ha varit idrotter 

för ett fåtal välbärgade utövare blev idrotterna på grund av bättre levnadsförhållanden under 

60- och 70–talet mer populära. En större och mer köpstark medelklass med mer fritid och ett 

ökat intresse att markera social tillhörighet gjorde att tennis- och golf gynnades. Vissa 

betydelsefulla personer och idoler inom idrottsgrenarna bidrog till ett ökat medialt intresse 

och något senare ökade antalet klubbar och anläggningar explosionsartat. Ökade 

internationella framgångar genererade än mer intresse och sponsorer. Klubbarnas- och 

förbundens ekonomier förbättrades och möjliggjorde en ökad strukturell uppbyggnad med 

starka centralförbund, tränarutbildningar, idrottsgymnasier, ungdomssatsningar och 

organiserad tävlingsverksamhet. Wijk nämner också att en större medelklass och bättre 

ekonomiska förutsättningar i andra länder gör att dessa så småningom kommer ikapp. Det 

finns även en risk att idrottsgrenar faller tillbaka efter en period av framgång, detta på grund 

av en för svag strukturell uppbyggnad. Här nämner Wijk friidrotten i Sverige som ett tänkbart 

exempel. (Wijk 2007, s.54 ff.) 

 

Lättillgängligheten framhålls också och har ofta ansetts vara en nyckelfaktor för tennisens 

framgångar på 1980–talet. Enbart lättillgänglighet och en idrottsgren räcker dock inte 
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eftersom grenen måste vara attraktiv också. Ett stabilt strukturellt system med stor 

tränarkapacitet och en förmåga att ta emot stora ungdomskullar tillsammans med ett stort 

samhällsintresse är enligt Wijk viktigt för att nå popularitet eller den så kallade 

framgångsspiralen. Tennisen- och golfen har beskrivits som lyckade exempel på detta. Wijk 

nämner några idrottsgrenar som trots svenska framgångar och hyllade idoler inte nått dit, 

skridskosporten och Tomas Gustavsson, backhoppning och Jan Boklöv, Susanne Ljungskog 

och cykel samt simhopp och Ulrika Knape är några exempel. Enbart idoler räcker alltså inte 

heller utan fler faktorer i olika nivåer måste samspela. (Wijk 2007, s. 51) 

 

Hur blir man då en framgångsrik golfare? Det finns såklart inget givet svar på en sådan fråga 

men utifrån tidigare forskning kan det eventuellt gå att hitta faktorer som är av stor betydelse. 

Varför är det viktigt att undersöka då? Som golftränare för etablerade och blivande elitspelare 

men också för dem som väljer att inte satsa fullt ut, är det viktigt att ha en djupare förståelse 

för sociala och miljömässiga aspekter.   

 

Miljömässiga aspekter för en idrottare kan delas in i flera nivåer men jag har valt att fokusera 

på klubbnivån, detta eftersom tidigare forskning i många fall pekar ut denna nivå som 

speciellt viktig. Klubbmiljöns betydelse kan säkert variera beroende på omständigheter, typ 

av idrott, fas i idrottarens karriär etc. En golfspelare tillbringar dock vanligtvis mycket tid på 

klubben. Viktiga faktorer i klubbmiljön och att som tränare ha kännedom kring dessa torde 

därför ha stor betydelse. Detta är också motivet till denna studie. 

 

1.3 Forskningsläge 

Inspirationen till denna studie har i hög grad varit Rolf Carlsons avhandling Att socialiseras 

till elitspelare i tennis (1987), men också till viss del Carlsons studie Vägen till landslaget 

(1991). En sammanfattning av denna forskning presenteras under följande avsnitt, följt av 

resterande forskningsläge. 

 

1.3.1 Carlsons forskning 

Vägen till landslaget (Carlson, 1991), beskriver faktorer i idrottsmiljön för idrottsutövare som 

nått högsta landslagsnivå inom sju olika idrotter. Studien är av mer kvantitativ karaktär och 

behandlar området idrott och socialisation. 
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Ett antal delar lyftes fram som viktiga i studien och klubbmiljön var en av dessa. I 

klubbmiljön var framförallt relationer till tränare av avgörande betydelse. Men andra faktorer 

som t.ex. ”andan” i klubben, resurser, tränings- och tävlingsverksamhet, kringaktiviteter, hur 

ungdomarna togs om hand, kontakter med föräldrar och ansvarsfördelning lyftes också som 

viktigt av idrottarna. (Carlson 1991, s.153) 

 

Att socialiseras till elitspelare i tennis (Carlson 1987), är en djupgående och detaljrik 

intervjustudie av svenska världsspelare i tennis från 1980-talet. Studien jämför en grupp 

spelare som lyckades nå världstoppen som seniorer med en kontrollgrupp av spelare som var 

likvärdigt rankade med de blivande världsspelarna i junioråldern. Utgångspunkten i studien är 

att talang inte räcker för att förklara framgångar när många spelare, från ett i sammanhanget 

mindre område, presterar ovanligt bra. Andra områden med fler utövare skulle ju då rent 

statistiskt få fram fler talanger. Förutom att besitta speciella förutsättningar (i detta fall för 

tennis) så måste det finnas faktorer i miljön/tenniskulturen som optimalt samverkat med 

spelarnas individuella förutsättningar, menar Carlson. (Carlson 1987, s.39)  

 

Det finns liknande paralleller inom svensk golf, om än i mindre skala, som för tankarna till 

ovan nämnda studie. Jag tänker då bland annat på klubbarna; Vasatorp, Kungsbacka, Gävle, 

Kalmar, Ågesta och några till. Här har ett förvånansvärt stort antal spelare fostrats, som nått 

både nationell- och internationell framgång. Klubbarna har också varit mycket framgångsrika 

i lagsammanhang. (www.golf.se, PGA Sweden Order of Merit Totalt Herrar 1984-2012) 

 

Klubbmiljön berördes i Carlsons avhandling avseende förekomst av banor och hallar, 

tränarens betydelse och ”klubbmiljön”. I elitgruppen, dvs. de spelare som lyckats nå 

världstoppen, hade tillgången till tennistider varit begränsad och hallar var ovanligt 

förekommande. Däremot fanns en hel del luckor som möjliggjorde spontanspel. Ledarna för 

dessa spelare var ofta ideella och sällan skolade tränare. Under utomhussäsongen var 

möjligheten till spel god. Att ledarna saknade formell kompetens uppgavs sällan som något 

problem. Tvärtom lyftes ledarnas engagemang och intresse för individerna fram som positivt. 

Träningsgrupperna var ofta i storleken sex till sju spelare och träningen upplevdes inte som 

påfrestande. (Carlson 1987, s.76) Tennisklubben beskrivs av elitgruppens spelare ofta som en 

http://www.golf.se/
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lekplats där man vistades i princip jämt. En naturlig mötesplats helt enkelt. (Carlson 1987, 

s.83 f.) 

 

I kontrollgruppen kom spelarna nästan uteslutande från större klubbar i tätortsområden. 

Inomhushallar var vanligt förekommande och tillgången till banor god. Däremot gjorde det 

stora medlemsantalet i dessa klubbar att möjligheten till spel var starkt begränsad. 

Möjligheterna till spontanspel var för kontrollgruppen obefintlig. Träningsgruppernas storlek 

varierade. En tidig ”gallring” och prioritering av de bästa ungdomarna kännetecknade miljön 

för kontrollgruppen. Spelarna hade också många olika tränare på grund av gruppbyten. 

Tränarna var ofta välutbildade men tenderade att prioritera manliga spelare som ansågs 

”lovande”. (Carlson 1987, s.78) 

 

Träningens mängd var relativt lika för de båda grupperna fram till ca 15–års ålder. I 

högstadieåldern, det vill säga 13-15 år, började spelarna i kontrollgruppen att träna märkbart 

mer än elitgruppen. Efter 15 års ålder var förhållandet det motsatta. Elitgruppen började träna 

seriöst, ofta på heltid, medan spelarna i kontrollgruppen i många fall till och med tränade 

mindre och successivt slutade spela tennis. (Carlson 1987, s.88 f.) Träningens upplägg var 

relativt lika i de båda grupperna och kännetecknades av att tränaren utformade träningspassen 

för att få ut så mycket som möjligt av den begränsade träningstiden. En väsentlig skillnad var 

dock att elitgruppen upplevde en mycket bättre relation och kommunikation med tränaren. 

Sociala aktiviteter i anslutning till träning och klubbverksamhet framhölls av elitgruppen som 

en mycket viktig del av tennisträningen. Kontrollgruppens spelare upplevde ofta en brist på 

engagemang från tränare och omsättningen på tränare var också stor. Stora träningsgrupper, 

brist på goda relationer och liten möjlighet att påverka den egna träningen/utvecklingen 

framhölls som begränsande faktorer av kontrollgruppen. (Carlson 1987, s.89 f.)  

 

De tränare som intervjuades i studien hade samtliga varit tränare för spelare i elitgruppen. 

Tränarnas metodik varierade en del men de flesta framhöll vikten av intresse för individen 

och träningsverksamheten. Men även goda personliga relationer och ett lidelsefullt 

engagemang för att skapa självständiga spelare. (Carlson 1987, s.90) Av kontrollgruppens 

spelare ansåg fyra av tio att de ej ville satsa till 100 procent på tennis i tonåren. Två av dessa 

tio ansåg sig också ha stora samarbetsproblem med tränaren (Carlson 1987, s.95).   
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1.3.2 Swedish golf success: Its history and future  

Som tidigare nämnts genomfördes studien, Världsstjärna 2020: Svensk golf idag och i 

framtiden (Mattson, Hassmén 2001), som ett led i ett projekt att söka förklaringar till svenska 

golfframgångar från 1980-talet fram till idag. En nästan identisk
2
 studie med samma resultat, 

dock med ett mer vetenskapligt snitt och där tidigare forskning knyts till resultaten, 

publicerades 2007: Swedish golf success: Its history and future, (Mattsson, Hassmén, 

McCullic & Schemmp 2007). Denna studie är publicerad senare och känns mer 

genomarbetad, därför presenteras den här.  

 

I Swedish golf success: Its history and future har ett strategiskt urval skett av professionella 

golfspelare utifrån aktuell och historisk nationell ranking. Utöver detta har ett antal (enligt 

författarna) nyckelpersoner inom svensk golf valts ut. Studien är relevant för ändamålet 

eftersom klubbmiljön berörs i vissa delar. (Mattsson et al. 2007, s. 92 f.)  

 

De tre huvudsakliga förklaringarna till de svenska golfframgångarna var enligt studien, a) 

social bakgrund och föräldrasupport, b) struktur- och organisation av svensk golf, c) effektiv 

golfcoachning och träning, ur både ett fysiskt och psykologiskt perspektiv. Några andra 

slutsatser som går att koppla till klubbmiljön framkom också. Väldigt få av spelarna uppgav 

att de hade tränat seriös teknikträning innan 15 års ålder. De flesta av spelarna hade dock fått 

sin första kontakt med en golftränare eller coach innan 12 års ålder. Att spela mycket och ha 

roligt betonades som viktigt i denna tidiga ålder. Samtliga hade varit aktiva inom minst två 

andra idrotter under uppväxtåren, där bollsporter dominerade. (Mattsson et al. 2007, s. 92 f.) 

 

Viktiga faktorer i strukturen av svensk golf ansågs vara bland annat väl utformade 

junioraktiviteter på klubbarna, liten negativ press, ett väl utformat tävlingssystem och bra 

utbildningssystem för tränare/coacher (Mattsson et al. 2007, s. 92 f.). 

 

Att specialisering och träning måste individanpassas var de flesta överens om. Väldigt få 

ansåg att specialisering skulle ske efter 16-17 års ålder, även om vissa ansåg det fullt möjligt 

att specialisera sig ända upp i 20 års ålder.  När de professionella spelarna i studien fick 

frågan: ”Om du skulle välja ut fem faktorer under din uppväxt, fram till 20 – års åldern, som 

                                                 

2
 Det framgår inte någonstans huruvida det är samma enkät- och intervjumaterial som använts i den senare 

studien. Metodbeskrivning och resultatdel är dock så gott som identiska i de båda studierna. 
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du tror har haft stor betydelse för att du är där du är idag, vilka skulle det vara?”, svarades: 1) 

föräldrarna, 2) att det var roligt, 3) vilja, envishet, 4) träningsdiciplin och 5) bra tränare och 

juniorverksamhet på klubben. (Mattsson et al. 2007, s. 95 f.)  

 

Alla respondenter uppmanades också att ranka betydelsen av olika personer från 1-10. 

Viktigast ansågs (1-4), föräldrar, coacher, kompisar och förebilder vara. Klubbledare och 

manager ansågs något mindre viktiga (9-10). (Ibid, s. 95 f.)  

 

För att svensk golf skall fortsätta att utvecklas positivt i framtiden ansågs ett antal faktorer 

viktiga. Allsidighet - gärna med utövande av andra idrotter, mer kvalitet i träningen och ett 

större fokus på mental- och fysisk träning. Viktigt för coacher att tänka på inför framtiden 

ansågs vara: att lära känna spelaren, vara en ”vägvisare” och hjälpa spelaren att hjälpa sig 

själv. (Ibid, s. 95 f.)  

 

1.3.3 Erikssons forskning 

Klubbmiljön innefattar även golfspelare som är på seniornivå och som i vissa fall redan 

uppnått en hög spelstandard. I tidigare avsnitt har jag presenterat sammanfattningar av studier 

som berört idrott och socialisation, till stor del med fokus på de tidiga åren. Därför presenteras 

här Sten Erikssons studier Elitidrottarens villkor (Eriksson 1997) och Vägen till A-landslaget 

(Eriksson 2001). Dessa beskriver idrottsvillkoren för elitidrottare på högsta seniornivå inom 

många olika idrotter i Sverige. 

 

Mot bakgrund av ett par danska studier kring elitidrottares villkor, framförallt 

”Eliteidraetsudovernes vilkår” (Hansen, 1995), genomförde Sten Eriksson på liknande sätt en 

studie i Sverige: Elitidrottarens villkor (Eriksson 1997).   

 

Elitidrottarens villkor (Eriksson 1997), genomfördes på uppdrag av Centrum för 

Prestationsutveckling (CPU), från och med 1997 namnändrad till Olympisk Support. 

Olympisk support är en operativ avdelning inom Sveriges Olympiska Kommitté. 

Målgrupp/undersökningsgrupp var samtliga deltagare vid tre så kallade Olympic Camps 

(landslagsträningsläger). Studien genomfördes via enkätformulär och kan sägas omfatta 

kärnan av svensk elitidrott. Båda könen och ett stort antal idrottsgrenar finns representerade 
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bland de 170 deltagarna (Eriksson 1997, s. 5). Tyvärr så finns inte golfsporten representerad i 

denna studie. 

 

Under avsnittet social situation och idrottsmiljö framkom bland annat att idrottarna ansåg sig 

mest nöjda med privatlivet och träningskamraterna. Det man var mest missnöjd med var 

ekonomin, träningsförhållanden och ledar-tränarskapet. De väsentligaste faktorerna för att bli 

bättre ansågs vara, först och främst ekonomin och sedan bättre träningskvalitet och möjlighet 

till kombination idrott och arbete. Detta stämde väl med den danska studien (Hansen 1995). 

Positiva och önskvärda stödformer från olika håll ansågs enligt idrottarna vara: från klubben 

främst – ekonomiskt stöd, bättre anpassade träningstider och kompetenta tränare, från tränare 

främst – hjälp mellan säsong, planering, bollplank och individuellt anpassad träning. Mer 

kompetenta tränare framkom också som en önskan av idrottarna i den danska studien. 

Viktigaste stödpersoner i idrottsmiljön ansågs vara tränare (dock verkar det, som precis 

nämnts, funnits brister på denna punkt) och klubb och lagkamrater. (Eriksson 1997, s. 25 ff.)  

 

Sten Eriksson genomförde på ett liknande tema, det vill säga elitidrottares villkor, en mycket 

mer omfattande studie år 2001: Vägen till A-landslaget (Eriksson 2001). Studien har 

genomförts på uppdrag av Elitidrottscentrum inom Riksidrottsförbundet. Liksom föregående 

studie så är denna också en enkätstudie och där målgruppen har varit hela den svenska A–

landslagseliten och innehåller hundratalet OS/VM–medaljörer. Resultaten bygger på svar från 

1011 formulär av totalt 1359 utskickade. (Eriksson 2001, s.8 ff.)  

 

Golf är denna gång representerat men som tidigare nämnts så är landslaget inte lika med de 

bästa golfarna i Sverige.
3
 I studien går att läsa att 69 procent av golfarna är heltidsstuderande 

och har en medelålder på 21,0 år. (Eriksson 2001, s.13 ff.) Det är ingen tvekan om att det är 

det svenska amatörlandslaget som medverkat och således inte de bästa svenska spelarna. 

Hursomhelst så är studien i övrigt mycket intressant. 

 

Kamrater och föräldrar angavs som främsta orsak till att börja idrotta. De flesta har utövat två 

till tre idrotter eller fler fram till 15-16 års ålder. Endast 18 procent har uppgett att det bara 

varit en idrottsgren och här återfinns många kvinnliga gymnaster (Eriksson 2001, s.16 f.). 

Ålder då man ”hittat” sin specialidrott har i genomsnitt skett runt 13 års ålder (golf 8,8). 

                                                 

3
 Se avsnitt 1.1 Introduktion 
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Träningen började bli mer målinriktad vid 17 års ålder (golf 14,7) och tränaren ansågs börja 

bli viktig vid 16,2 års ålder (golf 14,7). Orsaker till att man börjat satsa har framförallt varit 

att man dittills presterat bra idrottsresultat (82 procent). Andra orsaker har varit att man fanns 

i rätt förening (16 procent), bra tränarkontakt (15 procent), kamrater (22 procent) och annat 

(21 procent). (Eriksson 2001, s.25 f.) 

 

Det som idrottarna ansåg fungerat ”bäst just nu” har varit privatlivet och de egna resultaten. 

Träningsförhållanden och tränare ansågs vara medelbra men stöd från SOK och framförallt 

specialförbund fick kritik. På en omvänd fråga det vill säga vad som fungerat sämst svarades 

ekonomin följt av stöd från specialförbund. Det man ansåg viktigast för den idrottsliga 

utvecklingen var idrottskamraterna (27 procent), föräldrar (20 procent) och tränare (16 

procent). Färre svarade föreningar (5 procent) och förbundet (1 procent). Stödåtgärder som 

man skulle ha haft behov av tidigare men inte haft tillgång till var framförallt ekonomiskt stöd 

för att kunna arbeta mindre och träna mer. Men även brist på kunniga tränare och 

träningsförhållanden samt stöd från förbundet nämndes. På frågan om vad som saknats mest 

”idag” dominerade återigen ekonomi, ”allt annat tycks marginellt i sammanhanget” enligt 

författaren (Eriksson 2001, s.25 f.).  

 

De viktigaste personliga egenskaperna ansågs vara: envis/tjurskallig (600), målmedvetenhet 

(318) och att vara tävlingsmänniska (210). De viktigaste faktorerna i en optimal idrottsmiljö 

ansågs framförallt vara: träningsförhållanden och förutsättningar (166), tillgång till tränare 

(144), deltidsjobb (140) och ekonomiskt stöd (126). Några av idrottarna har betonat att 

”optimal idrottsmiljö” är ett samspel mellan många faktorer. Ofta nämns begreppet 

”harmoni”, förklarat som; när de yttre förutsättningarna har skapat förutsättningar så att all 

energi kan läggas på den idrottsliga satsningen. (Eriksson 2001, s.33 ff.) 

 

1.3.4 Development of Elite Adolescent Golfers 

När det gäller golf och talangutveckling så finns det inte mycket forskning att luta sig mot. Av 

denna anledning genomfördes en studie 2011; Development of Elite Adolescent Golfers 

(Hayman, Polman, Taylor, Hemmings & Borkoles 2011), med syfte att kartlägga vilka vägar 

som verkar ha varit mest framgångsrika hos ett antal elitgolfare. Studiens åtta deltagare var i 
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snitt 18,8 år (SD=2,1) och hade vid tidpunkten för studien handicap +2,6
4
 i snitt (SD=1,3). 

Alla spelarna var medlemmar av det Engelska amatörlandslagets olika lag. (Hayman et al. s. 

251) Denna studie påminner mycket om den tidigare redovisade studien av Mattsson, 

Hassmén et al. (2007). 

 

Det som framkom i studien var att alla spelarna kom ifrån medel till överklass och 

finansiering under utvecklingsåren har uteslutande kommit från föräldrarna. Fadern har spelat 

en viktig roll i val av idrott men också som stöd/mentor under utvecklingsåren. Alla spelarna i 

studien kom från mindre orter, långt ifrån de stora städerna. (Hayman et al. s. 251 f.)  

 

Detta ger stöd åt det Macdonald, King, Cote och Abernethy (2007) kom fram till i en 

kartläggning av framgångsrika idrottares födelse- och uppväxtorter. De fann en signifikant 

ökad möjlighet att lyckas som elitidrottare om man kom ifrån en ort med mindre än 500 000 

invånare (golfen representerades av kvinnliga professionella golfspelare i denna studie och 

dessa kom ofta från orter med mindre än 250 000 invånare). 

 

Åter till studien som rubriken syftar till. Det som framförallt framkom var att ingen tidig 

specialisering hade skett och att alla hade varit aktiva inom andra idrotter fram till åtminstone 

15-års ålder. En lekfull och uppmuntrande miljö var det som präglade åren fram till 

landslagsuttagningar i de sena tonåren. I och med detta blev också träningen för första gången 

mer systematiserad. (Hayman et al. s. 252 ff.) Dessa resultat rimmar väl med de resultat som 

Mattsson et al. (2007), redovisar. 

 

En svaghet med denna studie är att deltagarna är unga och fortfarande i en utvecklingsfas 

(amatörnivå). Denna nivå kan vara något låg. Författarna nämner också själva urvalet som en 

svaghet. Ett par styrkor är däremot att vi får en inblick i hur det ser ut i England men också att 

studien nästan är dagsaktuell (2011). 

 

1.7 Sammanfattning 

Vad har då tidigare forskning visat? Gemensamt för alla studier är att miljön beskrivs som 

viktig på ett eller annat sätt. Ingen studie motsäger egentligen någon annan men man trycker 

                                                 

4
 Plushandicap innebär att man har bättre handicap än 0. 
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olika hårt på vissa faktorer. Carlson betonar närmiljön mer än till exempel Wijk, medan 

Mattsson med flera hittar viktiga förklaringar till framgång både i närmiljön och inom svensk 

golfs struktur. Ett genuint intresse och engagemang från tränare och ledare ser ut att vara en 

avgörande faktor, framförallt under tidiga år.  Mer kompetenta tränare och ”vägvisare” 

eftersöks av de lite äldre idrottarna. Möjlighet till spontanspel och lekfull träning, gärna i 

kombination med fler idrotter verkar vara en fördel. Specialisering bör individanpassas men 

någon mer organiserad träning innan 15–års ålder, har inte visat sig speciellt framgångsrik. 

Att ha roligt och att som individ besitta ett stort inre driv och envishet däremot, ser ut att 

känneteckna framgångsrika idrottare. För äldre idrottare verkar ekonomiska förutsättningar 

vara den i särklass viktigaste faktorn, men också att uppnå en harmonisk miljö där energin 

kan läggas till hundra procent på idrottsutövandet.  

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att nå fördjupad kunskap om vilka faktorer i klubbmiljön som 

elitgolfspelare framhåller som viktiga för idrottslig framgång. 

 

Frågeställningar: 

 Vad karaktäriserar miljön, men också samspelet individ och miljö, i de olika 

klubbarna som intervjupersonerna fostrats i? 

 Finns det någon faktor som kan anses viktigast? 

 

2 Metod och arbetsplan 

Datainsamling har skett via intervjuer för att möjliggöra ett mer nyanserat resultat. Genom 

intervjuer är det möjligt att på ett djupare plan få ta del av intervjupersonernas gedigna 

erfarenheter. Den riktat öppna intervjun kan vara lämplig när man vill ta del av 

studieobjektens erfarenheter. (Hassmén 2008, s.254) Styrning sker genom att hålla samtalet 

till huvudspåret. Om intervjun utgår från en teori eller om syftet till och med är att testa en 

teori så är antagligen en mer strukturerad intervju att föredra. Mitt syfte är dock inte att testa 

någon teori eller att bevisa något.  
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2.1 Urval 

För att göra ett urval som är kvalitativt givande är det i kvalitativa studier ofta en fördel att 

handplocka undersökningsdeltagare utifrån några specificerade kriterier. Detta för att kunna 

få så bra information som möjligt. (Hassmén 2008, s. 110) Det är knappast det bästa sättet att 

skapa en representativ undersökningsgrupp men det är inte heller denna studies syfte. I en 

kvalitativ studie styrs antalet deltagare bland annat utifrån behovet samt hur mycket 

information som erhålls. Det kan alltså bli både fler och färre deltagare än vad man först 

tänkte. (Hassmen 2008, s. 108 f.) Denna studie består av fem spelare.  

 

Urvalet har varit ett handplockat utifrån några bestämda kriterier. Kriterierna i urvalet har 

varit följande: 

 

Intervjupersonerna har uppfyllt samtliga kriterier, vilket innebär att ha: 

 Spelat i både junior- och seniorlandslag 

 Spelat på som lägst Challengetour och minst en tävling på Europatouren 

 Representerat samma klubb under huvuddelen av de tävlingsaktiva åren 

 Tillhört en klubb som har vunnit lag SM-guld där intervjupersonen innehar minst ett 

sådant guld 

 

Europatouren och lag-SM har avgränsats till att omfatta 1980–talet och fram till idag. Detta 

eftersom tävlingssystemet i Europa men även lag–SM skiljer sig relativt mycket åt om man 

inkluderar tidigare år. Konkurrensen var också avsevärt mycket mindre då. Det totala antalet 

spelare som uppfyller alla ovanstående kriterier är svårt att beräkna men uppskattningsvis kan 

det röra sig om ca 100-150 spelare, över nämnd tidsperiod. Denna uppskattning förutsätter att 

man då godkänner deltagande i Europatourtävlingar som amatörspelare via så kallat wildcard. 

 

Studiens fem deltagare är alla män i åldrarna 27 till 40 år och representerar tillsammans fyra 

olika klubbar i dagsläget. Ett par spelare har nyligen bytt klubb. Antalet ”moderklubbar” som 

diskuteras är tre och det är också dessa som spelarna fostrats i och som är intressant ur denna 

studies synvinkel. Dessa tre klubbar har alla minst ett lag SM-guld.  

 

Ett antal spelare som uppfyllt urvalskriterierna har kontaktats, av praktiska skäl i första hand 

spelare i Stockholmsområdet. Några spelare från intressanta klubbar i Skåne har också 
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kontaktats. Strategin har varit att kontakta så många som möjligt som uppfyller 

urvalskriterierna för att sedan genomföra intervjuer vart efter det passat spelarna. De fem 

spelare som intervjuats är de som varit tillgängliga för intervju under en begränsad tidsperiod 

i slutet av oktober och början av november 2011. Alla tänkbara intervjupersoner som 

kontaktats har vid första kontakt informerats om studiens syfte samt de etiska riktlinjerna. 

 

2.2 Procedur 

Intervjuerna har genomförts av samma person, det vill säga undertecknad. Platsen för intervju 

har varierat eftersom stor hänsyn har tagits till spelarnas träning och arbete. Huvudsakligen 

har intervjuerna skett under lunchtid i avslappnad och ostörd miljö. Alla intervjupersonerna 

har informerats om studiens syfte innan intervjun. De etiska riktlinjerna har också förklarats 

ytterligare en gång.   

 

Intervjuerna har registrerats via diktafon och Iphone. Transkribering har gjorts av 

undertecknad, samma dag som respektive intervju. 

 

2.3 Intervjuguide 

Intervjuerna har genomförts med hjälp av en riktat öppen intervjuguide där ett antal punkter 

försökts täckas in. Huvudfrågorna har följts av följdfrågor och dessa har varit mer fritt 

formulerade utifrån situationen. Några punkter som har varit tongivande i utformandet av 

intervjuguiden är: 

 

 Träningsmöjligheter samt möjlighet till spontanspel 

 Relationen till tränare och ledare 

 Hur verksamheten utformades ur ett åretruntperspektiv 

 ”Klubbanda” 

 Resurser 

 Spelare att se upp till 

 Träningsgruppernas utformning 

 ”Markservice”, (restaurang, kommunikationer, klubblokal osv.). 
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Valet av dessa punkter har skett utifrån tidigare redovisad forskning. Ett eventuellt problem 

med intervjuguiden är att den riskerat att styra in spelarna på punkter som kanske inte är mest 

betydelsefulla ur deras perspektiv. Därför har den utformats med lite mer öppna frågor 

inledningsvis och mot slutet har det som inte berörts, med punkterna ovan som riktlinje, tagits 

upp. 

 

2.4 Reliabilitet 

Inom den kvantitativa forskningen råder en stor samstämmighet kring begreppet reliabilitet. 

Det går dock att tala om reliabilitet även inom den kvalitativa forskningen. Här förekommer 

också begrepp som pålitlighet, tillförlitlighet och upprepbarhet. Många forskare har dock 

undvikit dessa i den kvalitativa forskningen eftersom de anses så fast förankrade i den 

kvantitativa forskningen. (Hassmén 2008, s. 135)  

 

I princip kan man säga att en kvalitativ studie har hög reliabilitet om den kan upprepas av en 

annan forskare, genom samma procedur och likartade resultat då uppnås. Eftersom kvalitativ 

forskning i högre grad än kvantitativ bygger på tolkningar så är det självklart svårare att 

uppnå en hög reliabilitet. (Hassmén 200, s. 136) 

 

Denna studie har vissa svagheter vad gäller reliabilitet. Intervjuerna har genomförts vid olika 

tidpunkt och vid olika platser. Mitt sätt att ställa frågor och mitt sätt att tolka de svar jag fått, 

har påverkat studiens reliabilitet. Med en annan intervjuledare kanske andra tolkningar skulle 

göras. Med ett annat sätt att ställa frågor, eller kanske i en annan ordning, skulle teoretiskt sett 

andra resultat kunna nås. Mina förkunskaper – likväl som intervjupersonernas och framtida 

forskares förkunskaper, fördomar, erfarenheter och så vidare, kommer också att färga studien 

på något sätt. 

 

Det som stärker reliabiliteten i denna studie är en tydlig metoddel och beskrivning av 

undersökt fenomen. En väl utarbetad intervjuguide går också att använda som inspiration vid 

upprepnings- eller uppföljningsstudier. 
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2.5 Validitet 

Den externa validiteten som syftar till generaliserbarheten eller överförbarheten, anses av 

många kvalitativt inriktade forskare som mindre intressant. Detta eftersom syftet ofta är att 

studera det unika eller särskiljande i de miljöer som undersöks (Hassmén 2008, s. 155). Min 

studie har inte som ambition att framföra resultat som kan generaliseras eller överföras på en 

större population.  

 

En tänkbar svaghet i studien är att jag känner intervjupersonerna – det kan uppfattas som ett 

trovärdighetsproblem. En kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats bygger dock på en 

mängd tolkningar, både intervjupersonernas tolkningar och forskarens egna. Målet är att nå 

förståelse. Vissa menar att förståelse förutsätter någon slags gemensam tillhörighet. Att man 

har socialiserats tillsammans kan vara ett trovärdighetsproblem men samtidigt en styrka. 

Styrkan ligger i att tolkningarna kan bli bättre om man som forskare har haft en gemensam 

socialisationsprocess med den eller de individer som syftet är att förstå. (Hassmén 2008, s.75) 

 

Inom kvalitativ forskning så är forskaren att betrakta som ett instrument i sig. Skicklighet, 

förkunskaper, förhållande till undersökt fenomen, förhållande till deltagare och tidigare 

erfarenheter är några punkter som bör redovisas för att höja studiens forskartrovärdighet. 

Mina förkunskaper till undersökt fenomen är att jag representerat en av Sveriges främsta 

klubbar i golf under ca 15 års tid och innehar två SM–guld i lagsammanhang för denna klubb, 

delvis tillsammans med några av intervjupersonerna. Jag har varit juniorlandslagsman mellan 

1994-1998 samt gått på golfgymnasiet Perstorp/Klippan (RIG). Som senior har jag spelat 

professionellt på de nordiska golftourerna.  

 

2.6 Analys och bearbetning 

När det gäller analys av kvalitativa intervjuer finns många skilda meningar kring 

tillvägagångssätt. Vissa anser att själva analysen bör ske i direkt anslutning till intervjun, eller 

till och med under intervjun. Andra anser att det kan vara bra att vänta med analysen till det 

att allt intervjumaterial är insamlat och man fått en viss distans till själva intervjun. Några 

standardmetoder kan inte sägas existera. I denna studie används en kombination av metoder. 

Bra idéer inför analysarbetet har antecknats under arbetets gång – oavsett när dessa dykt upp. 

Intervjumaterialet har spelats upp och sådant som berört respektive frågeställning har noterats. 
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Efter detta har intervjuutskrifterna studerats mer ingående och de avsnitt som ansetts viktiga 

har markerats. Kombinationen av metoder beskrivs i boken Kvalitativa Intervjuer av Jan 

Trost (Trost, 2005, s.126 ff.).  

 

Om syftet är att belysa skillnader mellan olika intervjupersoner så bör analysen vara 

systematisk. Om syftet är mer explorativt så kan det vara fördel att gå mer på djupet och tolka 

olika intressanta aspekter (Kvale 2009, s.208). Analysen har genomförts till viss del på ett 

systematiskt sätt men framförallt explorativt, i sökandet efter intressanta detaljer. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Enligt Humanistisk- Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets (HSFR:s) tidigare riktlinjer har 

dessa punkter följts (något förkortat): 

 De av studien berörda deltagarna skall informeras om studiens syfte 

 Deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan och kan när som helst 

hoppa av utan att behöva förklara varför. 

 Uppgifter som kan kopplas till studiens deltagare skall behandlas konfidentiellt. 

 Uppgifter som insamlats kring enskilda personer får bara användas i studiens ändamål 

(Hassmén 2008, s. 391) 

 

3 Resultat  

3.1 Idrottsbakgrund 

Alla spelarna har börjat spela golf vid fem till åtta års ålder. Som främsta orsak till att börja 

spela nämns pappa. Att ta sig ner i handicap, kompisar och att det var så roligt nämns sedan 

som orsaker till att man fortsatt spela. Att tävla mot sig själv (bland annat att sänka handicap) 

har varit en viktig detalj. Tävlingsmomentet har sedan blivit allt viktigare för spelarna. Detta i 

form av att tävla med kompisar på klubben men också i det svenska tävlingssystemet för 

juniorer. 

 

Satsningen på golf har börjat i 14-15 års ålder för fyra av spelarna. En spelare satsade på två 

idrotter (juniorlandslagsman i golf och hockey samtidigt) upp till 17-18 års ålder men 

upplevde det som svårt att kombinera. 
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I: Var det ett svårt beslut att ta i och med hockeyn också? 

 

IP: (suckar)…. Ja, det var det i och för sig. Det var svårt. Och jag trodde nog att jag skulle 

kunna köra båda och gjorde det ett tag, tills jag var i alla fall 18-19. Men det visade sig att 

det blev för svårt. Och det fanns inte tillräckligt med tid att vara landslagsspelare i både golf 

och i hockey. 

 

I: Det var inte som på Tumbas tid? 

 

IP: Nej, nej det var inte riktigt det.
5 

 

 

Att välja golfen framför andra idrotter har för alla spelarna varit ett eget beslut. En större 

frihet i upplägget (jämfört med hockey) nämns av en spelare och golfgymnasium av ett par 

andra, som bidragande orsaker till valet av idrott. Men även att man upplevde framgång och 

att man kände att, som en spelare säger; ”jag kanske kan bli riktigt bra på det här”.
6
 

 

Alla intervjupersonerna har ägnat sig åt minst två men ibland till och med tre kompletterande 

idrotter fram till ca 14-15 års ålder. I princip alla har spelat fotboll eller hockey. Bandy, pingis 

och handboll är andra idrotter som spelarna utövat. 

 

3.1.1 Utvecklingsprocess 

En fråga om det fanns någon period i spelarnas karriär som de hade utvecklats extra mycket 

ställdes, för att se om det fanns något mönster. Här varierar det en hel del mellan spelarna, 

från att utvecklingskurvan har varit väldigt jämn till att något enstaka år varit mycket 

betydelsefullt. Ett par spelare nämner collegetiden i USA, en spelare landslagsspel som 

möjliggjorde internationell konkurrens och en spelare nämner ett viktigt tränarbyte vid 15 års 

ålder som viktig period. 

 

                                                 

5
 Informant 5, intervju den 16 november 2011 

6
 Informant 5, intervju den 16 november 2011 



19 

 

 

 

Som betydelsefulla personer runt spelarna nämns av alla spelare familjen och framförallt 

pappa. En spelare nämner sin bror som mycket viktig. Tränare, ledare, kompisar, men 

framförallt förebilder nämns också som viktiga, förebilder på klubben är det som avses då.  

 

3.2 Förebilder 

Förebilder återkommer hela tiden i intervjupersonernas utsagor som en viktig del i 

klubbmiljön. Vilka var då dessa och på vilket sätt var de förebilder? Det var framförallt äldre 

duktiga elitspelare i klubben med nationella- och i några fall internationella framgångar. Men 

det var också, som en spelare nämner, en bredd av elitspelare i alla kategorier. 

 

Alltså den miljön som var där på 90–talet tror jag är svår att hitta idag på många 

klubbar….som är….en blandning av juniorer och bra spelare som var lite äldre än en 

själv….alltså som man kunde referera till på något sätt. Det var liksom inga som stod själva 

och….alltså det var mycket hjälpsamma, bättre spelare – som var jordnära liksom.
7
 

 

Vad kännetecknade förebilderna då? Det som spelarna nämner är att de var tillgängliga och 

hjälpsamma men också att de visade vägen för vad som var möjligt. Förutom detta så erbjöd 

förebilderna rätt attityd, sparring och bra motstånd på golfbanan.  

 

Alla spelare har mer eller mindre också haft internationella förebilder men den betydelsen har 

inte varit lika påtaglig. Noteras kan göras att Seve Ballesteros nämns av flera spelare som den 

stora internationella förebilden. 

 

3.3 Kultur och klubbanda 

Alla spelarna nämner att klubbens betydelse har varit ”jättestor” eller ”stor”. Här framhåller 

spelarna idrottsverksamheten framförallt.
8
 En spelare nämner att alla på klubben tyckte det 

var roligt att det var mycket juniorer. En klubb strävade efter att få arrangera proffstävlingar 

som lockade nationell elit men också en del internationellt erkända spelare. Uttrycket 

”klubbanda” verkar ha lite olika innebörd för spelarna. Att det funnits en tydlig elitprägel på 

klubben är en vanlig beskrivning. 

                                                 

7
 Informant 1, intervju den 27 oktober 2011 

8
 Med ”Idrottsverksamheten” menas den elitinriktade delen av golfspelet. Golfen är en idrott som också har en 

stor andel utövare som ser andra värden än att tävla och träna målinriktat. 
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I: Fanns det någon klubbanda och vad innebar den i så fall för dig? 

 

IP: Ja, men det, det fanns det. Det tycker jag. Det var en stark elitprägel på (klubbnamn), 

ända från junior till herrlag och även seniorlag. Vi hade landslagsspelare i princip alla 

kategorier av spelare. Klubben var också då väldigt intresserad av att, att ha elittävlingar. 

Att få dit duktiga spelare. Så att hela klubben tycker jag genomsyrades av elit- och 

tävlingsgolf.
9
 

 

Att klubbens representationslag (elitlag) spelade i högsta serien nämns av alla spelare som 

viktigt. Som juniorer fick spelarna gå caddie åt förebilderna för att sedan få chansen att slå sig 

in i laget. Att försöka ta en plats bland de duktiga spelarna i klubblaget har nämnts av flera 

spelare som en viktig motivationsfaktor. Elitlagsspel i högsta serien innebar sedan tuffast 

tänkbara nationella konkurrens. En spelare förklarar elitlagets betydelse på ett sätt som i stort 

speglar de andra intervjupersonerna: 

 

I: Att ni har haft ett elitlag i högsta serien i många år, vad har det betytt för dig? 

 

IP: Det har ju varit jäkligt kul alltså. Det var ju där man ville ta sig in liksom, när man var 

16-17. [---] Jag vet att jag fick åka med några gånger och gå caddie, alltså man blev ju helt 

galen, man ville ju slå sig in i laget liksom. Och det där har ju tyvärr fallit bort lite. [---] 

Lag-SM är ju inte vad det var så att säga. [---] Det var ju större för 10-15 år sedan. [---] Det 

var ju grymt för juniorerna att kunna liksom spela och försöka ta sig in i det här laget. Så 

ser det ju inte riktigt ut idag. [---] Men lag-SM var ju alltid någonting som….jag vet att 

fram tills att jag var 18 så….jag lade ju upp hela säsongen fram, så att jag skulle vara så bra 

som möjligt på lag-SM. [---] Så att det var ju grymt viktigt alltså.
10

 

 

Att hela klubben strävade åt samma håll och att det fanns en acceptans för elitverksamheten 

nämns som viktigt av spelarna på ett eller annat sätt. Alla intervjupersonerna upprepar också 

återkommande engagemanget från i princip hela klubben som en viktig faktor som funnits 

där. 

 

[---] det som var viktigt var ju liksom att vi som juniorer som var….pushade där ute och att 

folk tyckte att det var kul att det var mycket juniorer. [---] ….det var jäkligt bra på den 

tiden. Just att det var tryggt för föräldrarna att lämna av en där och det fanns många bra 

                                                 

9
 Informant 5, intervju den 16 november 2011 

10
 Informant 3, intervju den 28 oktober 2011 
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människor på klubben som ville hjälpa en och….det var ju jäkligt viktigt, det var det 

absolut.
11

 

 

Alla intervjupersonerna uppger att klimatet på klubben har varit avslappnat men ändå 

prestationsinriktat. När spelarna har fått frågan kring om de kände någon press från något håll 

så svarade man uteslutande att pressen kom från en själv. Så här beskrivs denna aspekt av en 

spelare: 

 

I: Hur var klimatet, var det prestationsinriktat eller mer avslappnat? Kände du någon press 

någon gång och….stress att lyckas? 

 

IP: Nej, egentligen inte, för att det största fokuset, var ändå på närvaro….att man fick hela 

tiden registrera sin närvaro….ja, även på veckorna. Man hade en sån här närvarobok man 

kryssade i. Alla juniorer fick fylla i när dom var på plats och tränade….så att det var ju 

nummer ett. Så oavsett hur duktig du var eller vilket handicap du än hade så var det….dom 

som  hade varit där mycket belönades. Sen så vart det ju så att när jag var där mycket så 

blev jag bättre och då fanns det ju också en belöning i hur det gick för juniorerna, det fanns 

liksom båda delarna. Dom som hade gjort största förbättringen fick priser och det var 

liksom, det var väldigt bra priser också – skänkta då från lokala företag [---] ….så att det är 

klart att jag tycker att det ska finnas prestationsbaserat så att det inte bara blir så här….”nej 

men det spelar ingen roll vem som har lägst handicap eller vem som har förbättrat sig mest, 

bara alla har kul”. Det krävs båda delarna, alltså barn stimuleras av framgång också.
12

 

 

3.4 Träningsmöjligheter 

Fanns de rätta träningsförutsättningarna på klubben? På den frågan har spelarna svarat ”nja”. 

Varför ansåg spelarna att förutsättningarna inte var optimala? En spelare nämner klimatet i 

Sverige och en annan nämner brist på kunniga tekniktränare. Annars ser förklaringen ut att 

hänga ihop med svaren på frågan kring hur träningsmöjligheterna såg ut. Här är spelarna 

eniga. Träningsmöjligheterna beskrivs som bristfälliga och i vissa fall dåliga. Mycket folk och 

trängsel, ingen gräsrange, dåligt med områden för träning med egna bollar och bristfälliga 

närspelsområden, är de vanligaste svaren. Ett par citat som beskriver spelarnas uppfattning: 
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12
 Informant 2, intervju den 28 oktober 2011 
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[---] Helt ok range – inget gräs tyvärr. Det gick ju att slå lite från gräs ändå men det var väl 

det som var negativt. Bra puttinggreen, eller närspelsgreen – gott om plats att köra tävlingar 

på. Inspelsgreen – ja, sådär var väl den. Den var väl inte jättestor direkt. Så att hade man 

fått önska någonting så var det väl ett bättre ställe för egentligen närspel- och 

inspelsträning. Det fanns ju heller inget riktigt fält för egna bollar att slå på, vilket kan 

kanske vara ett minus.
13

 

 

[---] alltså sådär egentligen. Och det är ju, det är ju för att det finns lite ont om plats och det 

är ju rätt mycket medlemmar så att det är klart, hade (klubbnamn) haft mer tillgänglighet på 

banan och bättre träningsförhållanden, [---] så hade det ju kunnat vara ännu bättre.
14

 

 

Möjligheten till spontanspel på banan beskrivs som att den var acceptabel och i vissa fall bra. 

Att det hade varit bättre tidigare är gemensamt för alla klubbar som spelarna representerat. En 

spelare nämner att det har ändrats igen och har blivit något bättre på sista tiden. Ett nytt 

bokningssystem nämns av två spelare som omständligt i och med att det försvårar bokning av 

tider på plats. 

 

[---] Jag kan ju personligen tycka att (klubbnamn), det är väl….vi har väl 1200 medlemmar 

– väldigt stor beläggning på somrarna så det är ju svårt att träna bra på (klubbnamn). [---] 

Inte så bra närspelsområden, inte så bra puttinggreen, alltid mycket folk. Så att ur den 

synvinkeln skulle jag svara nej.
15

 

 

På frågan om spelarna tror att de skulle kunna ha blivit bättre på någon annan klubb så svarar 

majoriteten, paradoxalt nog, tydligt Nej. En spelare är lite osäker men anser ändå att han 

kommer från rätt typ av klubb med ett bra elitlag och att klubben satsar på eliten. Spelarna 

svarar alltså ”nja” på frågan om de rätta förutsättningarna fanns samtidigt som de anser att de 

inte skulle blivit bättre på någon annan klubb. Det kan framstå som motsägande men en 

spelare gör ett förtydligande kring vad han menar. 

 

I: Fanns de rätta förutsättningarna? 

 

IP: Dom fanns på (klubbnamn), tycker jag. Om det var någonting som det var kanske lite 

brist på, eller som var tveksamt, så var det väl träningsområdena. Men allt det andra fanns - 
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 Informant 5, intervju den 16 november 2011 

14
 Informant 2, intervju den 28 oktober 2011 

15
 Informant 3, intervju den 28 oktober 2011 
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stöttning, rätt attityd, det fanns sparring. Ja, så att lite tveksamhet för just 

träningsområdena.
16 

 

3.5 Träningsverksamhet 

Gemensamt för spelarna är att de inte bedrivit någon organiserad eller omfattande 

teknikträning fram till ungefär 14-15 års ålder. Detta beskrivs av ett par spelare som något de 

eventuellt saknat. Samtidigt nämner en av dem att det kanske var bra att tränarna 

uppmuntrade till spel och lek. Träningen bestod fram till ovan nämnda ålder istället av 

mycket egen träning och mycket spel. Fantasi och att imitera bättre spelare och världsstjärnor 

nämns av en spelare. Samma spelare berättar också om hur han lagt många träningstimmar på 

grönytor och sandlådor i bostadsområdet. Nedanstående citat ger en bild av hur träningen såg 

ut för en av spelarna under åren fram till att träningen blev mer organiserad. 

 

[---] Men på den tiden var det ganska lugnt på banorna. Det var inte samma svårighet som 

det är nu att komma ut, utan vi gick ju mest ut. Vi kunde ju spela liksom 54 hål nästan på en 

dag ibland. Man gick ett varv på 3 timmar och så åt man en macka, så gick man 18 till och 

så gick man 18 till och…. Jag tror det var där vi tränade mest, ute på banan liksom och 

tävlade mot varandra. [---]
17

 

 

De andra intervjupersonernas beskrivningar är mycket lika. Gemensamt för alla 

verkar ha varit de långa dagarna och många timmarna på banan med mycket träning 

på egen hand (icke ledarledd). 

 

Efter 15 års ålder så har teknikträning för i princip alla spelare bedrivits i mer organiserad 

form. Detta sammanfaller med den tidpunkt då den egentliga satsningen har startat. En ökad 

medvetenhet kring den egna träningen hos ett par av spelarna kan nämnas. Man blev mer 

teknikintresserad och gjorde i vissa fall egna val av tränare.  

 

Alla spelare och de klubbar som de representerat har bedrivit teknikträning inomhus cirka en 

till två gånger i veckan under vintern, lite olika beroende på klubb och eget intresse. Det har 

funnits möjlighet att träna mer på egen hand för de flesta av spelarna. Vinterträningen (teknik) 

beskrivs av ett par spelare som tråkig och något som de inte såg fram emot.  
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Fysisk träning har bedrivits i organiserad form året runt på några av klubbarna medan andra 

klubbar endast spelat innebandy någon gång ibland. En spelare har saknat organiserad 

fysträning. Några av intervjupersonerna har föredragit att ägna sig åt andra idrotter på 

vinterhalvåret. Ju tidigare i karriären desto fler kompletterande idrotter. 

 

Social gemenskap har varit viktigt i själva klubben men det har inte varit aktiviteter utanför 

golfbanan i någon större utsträckning. Det är heller inte något som saknats av spelarna. 

Träningsläger nämns däremot som viktigt i detta sammanhang av ett par spelare. 

 

3.6 Relationer till tränare och ledare 

På denna punkt har det varierat en del för intervjupersonerna. Relationen till ledare i klubben 

har nämnts som bra och mycket viktig av alla spelarna. En spelare nämner en person som han 

kallar ”eldsjälsledaren”, som knöt ihop junior- och seniorverksamhet, fixade träningsläger och 

såg till att det fanns pengar. Att det genom denna ledare funnits en länk till elitlaget och att det 

därmed fanns en känsla av att ha ”häng” på elitspelarna lyfts också fram som viktigt. Han 

nämner att det på klubben nu saknas just denna typ av ledare och att elitlaget/verksamheten 

idag är sämre. Engagerade, uppmuntrande och motiverande är de egenskaper som lyfts fram 

av alla intervjupersonerna som kännetecknande för sina ledare. 

 

Tränarna har fått blandade omdömen av intervjupersonerna. En spelare är odelat positiv till 

alla sina tränare genom åren. När någon tränare har slutat så har denna spelare också haft 

turen; ”att det har kommit en ny bra engagerad tränare”.
18

 De andra fyra har dock upplevt 

både bra, respektive perioder med sämre tränare. Det som kännetecknat de bra tränarna är 

framförallt engagemanget. Ett par spelare nämner att man kunde ringa tränaren när som helst 

och att de många gånger jobbade extra obetalt. Ett genuint intresse för spelarna samt att de 

behärskade spelet golf både som spelare och tränare nämns också som kännetecknande för 

dessa tränare.  

 

Under en intervju ställdes ett par frågor direkt angående en specifik tränare som har varit med 

att föra olika lag till mycket fina framgångar. Spelaren var aktiv under den aktuella perioden 
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och berättar att han haft just denna person som tränare. På frågan om det var en av de bra 

tränarna som intervjupersonen tidigare berättat om så blev svaret ”ja, absolut”. 

Fortsättningsvis berättar spelaren följande: 

 

I: Var han speciell på något sätt? Speciellt duktig eller? 

 

IP: Han var….ja. Han var speciell på det sättet att han behärskade spelet. Hans bästa 

kunskaper låg i förmågan att spela – förmågan att få bollen i hål. Och förmågan att prestera 

när det gällde, också. Och den förmågan är ovanlig eller var ovanlig då hos tränare. Jag tror 

att den är det fortfarande. Med att kunna spelet så pass bra….och det var hans styrka och 

det kunde han både visa och göra själv – lära ut. Så att absolut, han tillhörde dem.
19

  

 

Att relationerna till tränare ibland varit sämre än den till ledare, kan förklaras av att det funnits 

perioder med tränare som haft ett annat fokus än att hjälpa spelarna. Det som kännetecknat 

dessa tränare är att de varit mer kommersiellt inriktade och haft störst fokus på att tjäna 

mycket pengar. Nybörjarkurser, att driva golfshop och privatlektioner har gått före 

elitspelarnas behov. En spelare beskriver att fokus snarare låg på att åka hem och titta på film 

i soffan än att hjälpa elitspelarna. En annan spelare beskriver relationen till tränare och ledare 

på detta sätt: 

 

Alltså, det kändes som mina första, från när jag var 5 till jag var 13, kändes som att dom 

tränarna och ledarna verkligen brann för individen. Och alltså liksom för golfen också. Sen 

efter det kom det mer kommersiella tränare till klubben, som brydde sig mer om shopen än 

att utveckla spelarna som var på klubben. [---] Och det märkte man ju stor skillnad. Och 

dom som var mer kommersiellt tänkande var inte kvar så länge jämfört med dom som brann 

för golfen liksom. [---] Och klubben. [---] Ja, dom brann mer för spelet golf liksom. Istället 

för att tjäna pengar i shopen helt enkelt.
20

 

 

Det som saknats under perioder med sämre tränare är någon som kunnat vägleda och utforma 

en plan, motivera och ge teknikråd. Ofta har det varit, som ett par spelare säger – 

”quickfixlösningar” på tekniska problem. 
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Det var väl som jag sa, det fanns aldrig riktigt en långsiktig plan utan det var, ”idag ska vi 

träna på det här”.[---] Men man förstod aldrig varför. [---]
21

 

 

3.7 Markservice och omgivande faktorer i klubbmiljön 

Resurser och stipendier från klubben har fungerat som en drivkraft för ett par spelare, medan 

de andra inte nämner någonting sådant. De ekonomiska förutsättningarna verkar ha varierat 

från klubb till klubb. Ingen spelare nämner att det har varit dåligt med resurser eller 

ekonomiskt stöd från klubben. Det nämns dock av en spelare att han är medveten om att de 

nog hade bättre stöd från klubben än de flesta andra klubbar. En klubb har haft väldigt många 

bra spelare och har därför inte kunnat hålla det ekonomiska stödet så stort till varje enskild 

spelare. Det nämns dock inte som något större problem, även om ekonomi i stort anses vara 

en viktig faktor av fler av spelarna.  

 

Tillgängligheten nämns som viktigt av ett par spelare. Att banan har legat på cykelavstånd 

och att man kunnat ta sig till banan utan föräldrarnas hjälp är det som då avses. Restaurangen 

nämns av alla spelarna som viktig. Intresserad personal och bra priser för juniorer samt att 

man kunnat vistas där som en naturlig mötesplats anses viktigt. En spelare sammanfattar det 

så här på frågan om ”markservicens” betydelse: 

 

Jag tyckte det betydde jättemycket, i alla fall när jag ser tillbaka på det. För att jag blev inte 

beroende av mina föräldrar, det var cykelväg upp. Jag hade ju tur som bodde nära liksom – 

inom 10 minuter med cykel….och kunde hyra ett bagskåp liksom….bara gå ner. Jag 

behövde ju inte bry mig om att cykla hem till lunchen för att jag kunde köpa liksom billig 

lunch däruppe, mina föräldrar hjälpte till med det och det var ju hela tiden kamratskap. 

Alltså klubben uppmuntrade liksom….ja familjer och…. [---] men allt det här runt ikring 

plus dom här juniorhelgerna varje vecka gjorde det väldigt skoj. Jag längtade ju verkligen 

till mina lördagar, alltså jag kunde ju knappt sova för jag ville ju upp och tävla. [---]
22

 

 

Här betonas än en gång vikten av att juniorer och elitspelare uppmuntras att vistas på klubben 

och att hela klubben ”drar åt samma håll”: 
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[---] och sen förstås om klubben….(tystnad)….hela klubben vill det här, från restaurang och 

så vidare – ja men då, då kommer restaurangen att se till att det finns lunch för juniorer, kan 

äta lite billigare, att man får vara där utan att det blir….massa gnäll och då kommer också 

chanserna att öka. På att ha en bra verksamhet och att det kommer fram bra spelare.
23 

 

3.8 Dåtid, nutid och framtid 

Samhället förändras och så gör även golfen. Därför ställdes ett par frågor kring om den 

modell, som gjort dessa spelare framgångsrika, skulle fungera idag. Bakgrunden till frågan 

har bland annat varit att det på senare år kommit nya privatklubbar med näst intill perfekta 

träningsområden och banor. Alla spelarna är här överens om att samma ”recept” fungerar, 

framförallt i tidiga år. Däremot så nämner fler av spelarna att de nya privatklubbarna är en bra 

träningsmiljö för professionella spelare som vill träna ostört. En annan spelare beskriver det 

på ungefär samma sätt – att den typen av klubbar är bra när man som spelare är färdigutbildad 

och behöver bättre träningsmöjligheter för att kunna förbereda sig optimalt inför 

internationella tourtävlingar. Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna anser 

att ”rätt” klubbmiljö när man är yngre inte nödvändigtvis är densamma som när man blir äldre 

och spelar professionellt. 

 

En annan detalj som lyfts framförallt av ett par spelare är att träningen för juniorer, har en 

tendens att bli mer styrd idag. Utrymmet för egen träning och fantasi som nämnts som stora 

inslag i intervjupersonernas karriärer ser ut att minska. En vilja att schemalägga mer tid för 

juniorer verkar eventuellt vara en trend. Så här beskriver en av spelarna vad han noterat (som 

tränare idag). 

 

[---] Någonting som jag upplever nu, men det är nog inte bara inom golfen, är att det verkar 

som att föräldrar och ledare försöker planera in mer träningstid schemalagt. Och att 

spelarna själva tränar mindre när det inte är träning. Golf är ju en sån sport där….det 

kommer aldrig gå att bli en bra golfare om du inte tränar själv, helst varje dag när det går att 

träna och det kommer aldrig gå att schemalägga – från en tränare eller en klubb – så mycket 

träning som det behövs. Inte ens i närheten. Så att den taktiken som jag tycker jag ser hos 

många klubbar och som även kommer uppifrån – förbund, med året runt träning och så 

vidare…. Jag tror att det är viktigt att förstå […] att träna efter det schemat, kommer inte att 

producera några bra golfare. Utan golfaren måste själv lägga ner träning [---] Det måste 
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komma inifrån. Och jag tror också att man måste tala om för spelarna att golf skiljer sig 

mot en del andra sporter. Golf är inte som hockey eller….där man tränar hockey när det är 

träning. Utan golf kan man jämföra mer med att, tror jag, spela ett instrument. Där du går 

en gång i veckan, får någonting som du ska träna på och sen så ska du träna på det, tills 

nästa gång. Och gör du det, tränar du golf, varje dag….ja, ett antal timmar – 4,5,6,7,8 

timmar – ja, först då har du chans att bli bra. [---]
24

 

 

En annan spelare lyfter en oro över att det idag bedrivs allt för avancerad teknikträning i 

tidiga åldrar: 

 

Nej, men det jag är lite rädd för framtiden….om man jämför med när jag var yngre, det är 

att nuförtiden är det ju så himla mycket liksom….mycket teknik med golfen och att man 

mäter upp svingen i 3 -och 4D analys och […] Man har en sån här ”trackman” som man 

mäter bollhastighet och hur man kommer in till bollen och [---] man gör det i så unga 

åldrar, när dom är 13-14 år. [---] Liksom när jag var liten, egentligen där jag vart som bäst, 

det var när jag liksom spelade ute på en äng där mina föräldrar bodde och chippade över 

parkbänkar och slog bunkerslag från leklådorna (skratt). Man får inte glömma liksom att 

det måste vara mycket fantasi, att man tycker att det är kul. När man är 13 år så vill man 

inte stå med….liksom som på ett j..la….som en j..la labbråtta och stå och slå (skratt). [---]
25

 

 

3.9 Viktigaste faktorerna i klubbmiljön 

Spelarna har också fått en mer styrd fråga mot slutet av intervjun kring vilken eller vilka 

faktorer de anser viktigast. På denna fråga har det svarats något olika. I intervjuerna beskrivs 

också vissa saker, som svar på andra frågor, då och då som ”viktigt” och ”absolut viktigast”. 

 

Det som framförallt nämns som den viktigaste faktorn av spelarna är engagemanget. Vad 

menar man då med det? Det beskrivs något olika av intervjupersonerna men engagemang från 

tränare, ledare, medlemmar och klubb är det som avses. Personer som uppmuntrat, motiverat 

och pushat juniorer och elitspelare på rätt sätt är en del. En annan att det fanns folk som tog 

hand om juniorerna och tyckte att det var roligt att de var där. Några utdrag kanske kan göra 

detta tydligare: 
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[---] ….att folk tar hand om en. Och engagemanget hänger ju ihop med att folk tar hand om 

en. Det fanns hela tiden folk, ledare, tränare som brydde sig.
26

 

 

[---] ….det är att ha någon på klubben som man får den här lilla, lilla extra motivationen 

och drivkraften av. [---] det är det här engagemanget på klubben liksom. Jag återkommer 

till det hela tiden. Sen hur banan ser ut det spelar egentligen ingen roll. [---] Men att det 

finns någon, eller ett par personer på klubben som kan pusha på rätt sätt om vi pratar 

elitsynpunkt liksom, det tror jag är det absolut viktigaste.
27

 

 

Ett bra elitlag och en klubb som satsar på junior- och elitverksamhet (idrottsverksamheten 

som spelaren kallar det), anses viktigast av en spelare. En annan svarade att både 

engagemanget och bra elitlag var de viktigaste faktorerna. 

 

Nej, men det hade ju stor betydelse. I och med att det var bra elitlag så hade vi många att se 

upp till och man hade ju många av de äldre som man fick spela med och man fick träna 

med och som hjälpte en. Och det var ju jätteviktigt för mig. Ja, det var ju som idoler för en 

liksom. Att det var ju superviktigt och det var nog….det är nog en av de främsta orsakerna 

till att….att det gick så bra tror jag, var att vi hade så bra elitlag och som man sporrades av 

och ville bli lika bra som liksom.
28

 

 

En spelare nämner också ovanstående faktorer som viktiga men framhöll vinnarkulturen på 

klubben som viktigast. Det var inte bara de som var bra på golf som visste att det var så på 

klubben. Man var med i den klubben för att bli bra i golf och det visste medelgolfarna också. 

Han nämner också tävlingsmomentet och att man tränade tävlingslikt på banan. Ganska hårda 

”bet” med bra spelare som motståndare anser spelaren har varit viktigt: 

 

Nej, men jag tror….så att man vet hur man hanterar, alltså när man står på 18:e och förlorar 

man hålet så torskar man 1000 spänn eller…. [---] det kanske kan vara mycket med en 100 

– lapp, jag vet inte. Men det ska ju svida. För då står man där, kanske 10 år senare och då 

spelar man om miljoner. Och så har man ändå liksom tränat på det varje dag.
29
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4 Diskussion 

Syftet har varit att nå fördjupad kunskap om vilka faktorer i klubbmiljön som elitgolfspelare 

framhåller som viktiga för idrottslig framgång. 

 

Samspelet mellan individerna och miljön lyfts fram av bland annat Carlson (Carlson 1987 och 

1991) som viktigt. Man kanske kan fråga sig varför individuella faktorer hos spelarna i 

följande avsnitt redovisas. Förklaringen är att även större beslut som till exempel att börja på 

golfgymnasium, blir en fråga för klubbtränare och ledare att hantera och stötta. På samma sätt 

startar ofta det nationella tävlingssystemet för juniorer i den lokala klubben genom klubbkval. 

Syftet har inte varit att studera spelarnas individuella egenskaper mer djupgående. I 

intervjupersonernas utsagor framkommer ändå en bild av hur de individuella egenskaperna 

samspelat med klubbmiljön. Detta är troligen av stor vikt (Carlson 1987 och 1991) och det är 

förklaringen till varför detta tas upp i diskussionsavsnittet. 

 

4.1 Intervjupersonernas idrottsbakgrund, specialisering osv. 

Intervjupersonerna i studien är på många sätt lika varandra. Alla har börjat spela innan tio års 

ålder och pappa har nämnts som främsta orsaken till detta. Att man fortsatt spela har berott på 

att man tyckt det varit roligt samt att man gillat tävlingsmomentet. Det svenska 

tävlingssystemet lyfts ofta fram som bidragande orsak till att man fastnat för golfen. Detta 

bekräftar kanske resultat från tidigare studier där betydelsen av föräldrar och det svenska 

tävlingssystemet för juniorer lyfts fram som några av de viktigaste förklaringarna till svensk 

golfs framgångssaga (Mattsson et al. 2007, s. 92). Men även Wijks resonemang kring ökat 

samhällsintresse för golfen, fler utövare, klubbar och så vidare, som sedan eventuellt medfört 

ett utökat tävlingssystem
30

 för juniorer, ser ut att kunna få stöd (Wijk 2007, s.54 ff.).  

 

Fyra av intervjupersonerna valde att satsa på golfen i 14-15 års ålder. Detta stämmer ganska 

väl överens med tidigare forskning och är något tidigare än svenska elitidrottares 

genomsnittliga specialiseringstidpunkt inom andra idrotter. I Vägen till A-landslaget kan man 

se att snittåldern för specialisering för svensk A-landslagselit varit 17 år och att golfare ligger 

                                                 

30
 En intressant detalj kring tävlingssystemet är att det i tidiga åldrar påminner mycket om tennisens- och den 

alpina skidåkningens ”Kalle Anka Cup” (http://www2.tennis.se/kalle_anka_cup/KAC11/?p=historia [2011-12-

13] ). Golfens motsvarighet har haft olika namn genom åren men originalet är Colgate Cup. Senare namn har 

varit; Föreningsbanken, Elektrolux och Skandia Cup.  

http://www2.tennis.se/kalle_anka_cup/KAC11/?p=historia
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något tidigare på 14,7 år (Eriksson 2001, s.25 f.). Golfspelarna i studien Swedish Golf 

Success: Its Hitstory and Future har uppgett att de specialiserat sig i 16-17 års ålder. 

(Mattsson et al. 2007, s.93).  

 

Spelarna i studien uppgav att beslutet att satsa var eget men att man blivit påverkad av vissa 

faktorer som till exempel möjligheten att gå golfgymnasium. En spelare var 

juniorlandslagsman i två idrotter upp till 17-18 års ålder och upplevde beslutet att satsa på en 

idrott som svårt. Det verkar som att det är mycket vanligt att svenska elitgolfare väljer att 

starta sin satsning runt 15 års ålder. En fundering är om det är något i det svenska systemet 

som gör att man påverkas att ta detta beslut ”för” tidigt? Eftersom specialisering bör 

individanpassas, (Mattsson et al. 2007, s.93) så kanske det för vissa personer är för tidigt med 

golfgymnasium?
31

  Detta ligger kanske utanför klubbmiljön men klubbtränare och ledare är 

troligen med och rådfrågas av spelare och föräldrar inför eventuell ansökan till 

golfgymnasium. 

 

En annan egenskap som förenar intervjupersonerna är att de har haft ett enormt inre driv och 

vilja att träna samt tävla. Denna egenskap är troligen ganska ovanlig men säkert en viktig 

förklaring till intervjupersonernas framgångar. Den överlägset viktigaste individuella 

egenskapen för svenska A-landslagsidrottare uppges vara; ”envis/tjurskallig”, följt av att vara 

målinriktad och tävlingsmänniska (Eriksson 2001, s. 33 ff.). Dessa egenskaper tycks vara 

viktiga oavsett vilken idrott man väljer att satsa på. Detta återkommer i en senare del av 

diskussionen då spelarnas syn på golfträning idag och i framtiden diskuteras.  

 

Frågan är om denna ”inre låga” kan planteras av föräldrar, ledare eller tränare? Och i så fall – 

är det ens önskvärt? Om den ser ut att vara på plats finns det då en risk att släcka lågan via 

tidig gallring, för tidig specialisering (risk för val av ”fel” idrott), för styrd verksamhet etc.? I 

studien Att socialiseras till elitspelare i tennis, kunde man se en tendens till att för tidig 

hårdträning, gallring och styrd verksamhet eventuellt resulterade i tidiga avhopp och uteblivna 

framgångar.(Carlson 1987, s.78) Samtidigt uppgav fyra av tio spelare i denna grupp 

(kontrollgruppen) att de inte ville satsa till hundra procent på tennis i tonåren. (Carlson 1987, 

s.95) Frågan man kan ställa sig då är om det saknades ett inre driv från individerna eller om 

verksamhetens utformning släckte det driv som fanns?  
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 I detta fall avses golfgymnasier som innebär flytt och att man måste sluta med andra idrotter. 
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4.2 Klubbmiljön – vad var viktigt? 

Engagemanget från ledare, tränare och medlemmar har uppgetts vara den viktigaste faktorn i 

klubbmiljön av flest spelare. Detta var också en av de viktigaste förklaringarna till 

elitgruppens framgångar i Carlsons tennisstudie från 1987. Här lyftes också engagemang från 

tränare och ledare samt ett genuint intresse för individerna fram (Carlson 1987, s. 78). Kan 

detta ensamt förklara idrottsliga framgångar är frågan? Mycket pekar på att det är en av de 

viktigaste faktorerna som bör finnas på plats. Engagerade ledare, tränare, föräldrar och 

medlemmar etc. finns troligen på många ställen i världen, inom många idrotter. Men från att 

ha dessa förutsättningar på plats till att få fram elitidrottare i världsklass – vad behövs mer? 

 

Carlsons tennisstudie undersökte världsstjärnor, men om man också värderar nationell elit och 

internationellt deltagande som högt så har intervjupersonerna lyckats som idrottare. Vad lyfter 

de då mer fram som viktigt i klubbmiljön? Kan det svara på frågan om hur man får fram 

världsstjärnor? Troligen inte, men resultaten kanske kan bidra till en pusselbit. 

Intervjupersonerna talar om ett bra elitlag och en klubb som satsar på junior- och 

elitverksamhet. Jag tar mig friheten att inkludera förebilder på klubben i denna del eftersom 

de hela tiden upprepades som viktiga och de var ju ofta spelare i elitlagen. Dessa faktorer lyfts 

fram som absolut viktigast av ett par spelare och som mycket viktigt av alla spelarna.  

 

Det finns en svårighet att dela upp faktorer i klubbmiljön eftersom de flyter in i varandra. 

Engagemanget som rankades som viktigast kom ju från framförallt ledare, tränare och 

medlemmar. Ledare och tränare är en naturlig del av elitverksamheten och medlemmarnas 

support och intresse i spelarna har kanske också med spelarnas framgångar och passion för 

spelet att göra. Sammantaget verkar det i de berörda spelarnas klubbmiljöer fungerat som ett 

självspelande piano under många år. Bra spelare har kommit fram och avlöst varandra i en 

imponerande takt och där förebilder på klubben ser ut att spelat en central roll. Detta får mig 

att tänka på den framgångsspiral som Wijk talar om (Wijk 2007, s.51.), men i ett mindre 

format – klubbmiljön istället för en idrottsgrens nationella utveckling. Det ena föder det 

andra.  
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Det verkar också ha funnits en speciell ”klubbanda” som kanske är densamma som beskrivs 

som viktig av idrottarna i studien Vägen till landslaget. Andra paralleller till den studien är 

att, i stort sett, alla de faktorer som räknas upp som viktiga i klubbmiljön där även anses 

viktiga av intervjupersonerna i denna studie, framförallt då klubbanda och att spelarna togs 

om hand på ett bra sätt. Även kringaktiviteter lyftes fram som viktigt i ovanstående studie. 

(Carlson 1991, s.153) Det sistnämnda är dock en punkt som spelarna i studien inte ansett vara 

så viktigt. Kanske kan detta bero på att golf är en idrott där man tillbringar otroligt många 

timmar tillsammans och har ett stort socialt utbyte. Problemet kan i många fall snarare vara att 

försöka vårda andra relationer utanför golfen. 

 

4.3 Tränare och träningsverksamhet 

Någon studie som pekar på elitlagets och förebildernas avgörande betydelse har inte hittats. 

Däremot tangerar Mattson et al. (2007) detta i sin studie. Det spelarna ansåg viktigast fram till 

20–års ålder i den studien var (i fallande ordning); föräldrarna, att det var roligt, 

vilja/envishet, träningsdiciplin och bra tränare och juniorverksamhet på klubben. När spelarna 

istället uppgavs att ranka betydelsen av olika personer från 1-10 så ansågs dessa viktigast; 

1.föräldrar, 2.coacher, 3.kompisar, 4.förebilder…9.klubbledare, 10.manager. (Mattson et al. 

2007, s.95 f.) På svaren angående viktigaste faktorerna fram till 20-års ålder finns många 

likheter med spelarna i denna studie. När rangordning av betydelsefulla personer runt spelarna 

redovisades blev jag lite fundersam, eftersom klubbledare kom först på nionde plats av tio. 

Kanske kan det vara så att det som spelarna i denna studie kallar ledare är det som spelarna i 

ovanstående studie kallar coacher? Frågan är då om det är coacher på klubben, i landslaget 

eller något annat som avses? Om ”klubbledare” avser mer administrativ personal och coacher 

avser junior- och elitledare på klubben så rimmar resultaten väl med denna studie. 

Intervjupersonerna har mångårig erfarenhet av landslagsspel men nämner inte dessa ledare 

som speciellt betydelsefulla i jämförelse med ledare på klubben. 

 

En av spelarna lyfte fram sin syn på vad som kännetecknat bra respektive sämre tränare. 

Denna aspekt var att vissa tränare till största del hade fokus på att tjäna pengar medan andra 

hade ett genuint intresse för spelet och för spelarna. Bilden bekräftades av alla andra spelare. 

Bra tränare kännetecknades av ett genuint intresse i spelarna, att de gärna jobbade extra 

obetalt. Fokus låg hos de bättre tränarna på elitspelarna medan de som ansetts sämre hade ett 
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stort fokus på att tjäna pengar, driva golfshop och liknande. Andra positiva egenskaper som 

nämns hos de bättre tränarna är att de behärskade spelet golf – både som spelare och tränare. 

Ovanstående resultat stämmer väl överens med de upplevelser som elitgruppen i tennisstudien 

hade av sina tränare. (Carlson 1987, s.89 f.) Dock nämner Carlson inget om den kommersiella 

delen av tränaryrket och de effekter som detta kan få på engagemanget i idrottsverksamheten. 

Detta kan givetvis ha att göra med idrotternas karaktär. Få idrotter har den här typen av 

upplägg, där tränare driver affärsverksamhet samtidigt. Det finns dock många paralleller 

mellan tennis och golf på andra områden. Carlsons studie är från 1987 och idrotten har sedan 

dess också kommersialiserats allt mer, vilket kan vara en annan förklaring till att detta inte 

beskrevs som ett problem för spelarna i den studien. 

 

Ett par spelare har saknat tekniskt kunnande och velat börja med teknikträning tidigare. 

Elitgruppen i tennisstudien saknade skolade tränare fram till ca 15-års ålder och först därefter 

blev teknikträningen mer organiserad, till skillnad från kontrollgruppen i samma studie. Dessa 

spelare hade skolade tränare och tränade mycket organiserat innan 15-års ålder (Carlson 

1987, s.88 f.). Det är lite svårt att förhålla sig till vad som är bra eller dåligt i detta avseende. 

Det kanske har varit gynnsamt att spelarna i studien inte tränade så mycket teknik tidigt. Det 

kanske till och med var en medveten strategi av de tränare som spelarna då hade. Detta är 

svårt att svara på men mycket tyder på att teknikträning i organiserad form kan vänta till 

förmån för att lära sig spela och få bollen i hål. Det sistnämnda tryckte spelarna på i studien 

av Mattsson med flera (Mattsson et. al 2007, s.95).  

 

På samma tema lyftes ett par andra synpunkter fram från intervjupersonerna. En spelare 

menar att det nuförtiden är för mycket avancerad teknikträning i ”labbmiljö”, i tidiga åldrar. 

En annan spelare anser att det saknas kunskap hos föräldrar, tränare och förbund kring den 

egna träningens betydelse. Det verkar finnas en strävan att schemalägga och strukturera upp 

träningen för mycket nuförtiden. Detta resonemang får stöd av framförallt spelarna
32

 i studien 

Swedish Golf Success: Its History and Future. Man anser att en viktig uppgift för coacher och 

tränare i framtiden är att inspirera juniorer att träna mycket på egen hand (Mattsson et al. 

2007, s. 95.). Kanske kan det vara så att en bra tränare/coach med fördel ska ha kunskap kring 

de krav som ställs på en tourspelare. Denna kunskap finns ofta hos tränare som själva varit 

aktiva på en hög nivå. Men finns den hos tränare som bara har gått den teoretiska vägen? 
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 Respondenterna bestod även av coacher, tränare, fysiologer, journalister, förbundsanställda osv. 
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Kunskapen om det egna drivet och den egna träningens betydelse hos spelarna själva verkar 

också vara bristfällig i vissa fall från tränare, föräldrar etc. Detta kan vara förståeligt eftersom 

denna personlighetstyp (som orkar träna och kämpa så hårt som krävs) troligen är ovanlig. 

 

Ett par andra paralleller med tennisspelarna har varit att specialiseringen skett ungefär 

samtidigt samt att träningen innan denna ålder har varit omfattande men av spontan karaktär. 

Träningen har heller inte upplevts som påfrestande eller pressande. Intervjupersonerna i 

studien beskriver golfklubben som en naturlig mötesplats där man tillbringade hela dagar, 

framförallt under de tidiga åren. På ett nästan identiskt sätt beskriver tennisspelarna i Carlsons 

studie sin träning och klubbmiljö (Carlson 1987, s.83 f.).  

 

4.4 Nuläge och framtid 

Slutligen kan ett par andra intressanta aspekter nämnas som lyfts fram från några av 

intervjupersonerna. Detta handlar om att ”rätt” klubbmiljö ser ut att kunna variera beroende 

på fas i spelarens karriär. På senare år har möjligheten att träna mer ostört på privata klubbar 

ökat. Många tourspelare har valt att gå från moderklubben till denna typ av anläggningar 

eftersom träningsmöjligheterna ofta är bättre där. Alla intervjupersonerna har fått frågan om 

dessa klubbar är framtidens melodi för juniorer. Ingen tror att det går att ersätta den miljö som 

de växt upp och fostrats i. Man anser att engagemanget, elitverksamhet och klubbanda är 

viktigare än perfekta träningsmöjligheter. Först när spelaren är färdigutbildad anser man 

privatklubbarnas miljö som optimal. Frågan är vad som händer i de traditionellt sett 

framgångsrika klubbarna, som intervjupersonerna representerat, när äldre förebilder nu 

försvinner. Fenomenet verkar vara ganska nytt men kan vara värt att tänka på. Hur får man 

spelarna att stanna i klubben som seniorer och fungera som förebilder för juniorer? Utan dessa 

kommer troligen det ”självspelande pianot” att sluta leverera elitspelare år efter år. Denna 

nedåtgående trend har också enligt flera av intervjupersonerna redan kunnat synas. 

 

Andra avgörande detaljer i klubbmiljön, om man vill fostra elitspelare, verkar vara brist på 

engagerade ledare men också klubbandan. Om acceptansen för elitverksamhet försvinner så 

kommer troligen klubbens framgångar också att minska. Perioder med ”sämre” tränare verkar 

klubbarna dock klara av. Elitkulturen/andan, om den är rätt, verkar vara för stark för att 

knäckas av en oengagerad tränare. Därmed inte sagt att tränarens betydelse är liten. 
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Klubbarna bör göra en noggrann rekryteringsprocess innan tränare tillsätts. I alla fall om 

ambitionen är att vara en framgångsrik elitklubb. 

 

4.5 Fortsatt forskning 

Fler studier med djupintervjuer kring optimala förutsättningar i golfmiljön, med spelare i 

världseliten skulle kunna tillföra mycket. Det finns en del studier kring idrott och samspelet 

med miljön. Däremot finns det luckor täcka på området golf – miljömässiga faktorer. Fler 

studier av kvalitativ karaktär, likt Carlsons tennisstudie, skulle också kunna tillföra idrotten 

mycket, exempelvis en mer djupgående studie kring Modo och hockeykulturen där. 

 

4.6 Kritisk värdering av studien 

En svaghet med studien har varit att utformandet av en intervjuguide har genomförts i ett 

relativt tidigt skede. Detta eftersom det föreligger en tidsgräns för arbetet. Under arbetets 

gång har jag hittat fler intressanta studier men också fått nya infallsvinklar efter respektive 

intervju. Sammantaget har det medfört att den första intervjun blev relativt olik den sista. 

Möjligen skulle andra resultat och svar nåtts om jag intervjuat spelarna i omvänd ordning. 

Någon måste dock intervjuas först och de stora dragen i spelarnas svar ändras sannolikt inte 

hur enkelt som helst.  

 

Få spelare från få föreningar är en annan svaghet. Att alla deltagare är män är en annan. 

Tidsbrist har gjort att fler spelare tyvärr inte kunde intervjuas. Fler intervjupersoner skulle 

kunnat tillföra studien mycket eftersom fler intressanta detaljer kanske skulle dyka upp. 

 

En svaghet men samtidigt en styrka är att jag känner till en av de klubbmiljöer som studerats. 

Min förförståelse för den klubben är god. Problemet är att jag kan ha förutfattade meningar 

kring saker samt att jag har en mer personlig relation till spelarna från denna klubb. Alldeles 

oavsett så har jag en mer eller mindre personlig relation till alla intervjupersoner det vill säga 

minst på nivån att man hälsar när man ses. 

 

Att min inspiration till stor del bygger på en studie kring absoluta världsspelare (flertalet har 

varit ca topp 15 i världen) kan tänkas vara ett problem då resultaten analyserats. Mitt urval av 

spelare har inte nått upp till motsvarande standard i golf. Det kanske finns något i klubbmiljön 
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som inte varit optimalt för min urvalsgrupp och detta kan då teoretiskt sett hindrat dem från 

att nå världstoppen. Det bör dock tilläggas att några av spelarna i min studie fortfarande är 

aktiva och är på en sådan hög nivå idag, att världstoppen är inom räckhåll.  

 

Som tränarstudent sitter man lite i ”knäet” på vissa aktörer eftersom det kan vara tänkbara 

arbetsgivare efter avslutade studier. Jag tänker framförallt på specialförbundet (SF) och vissa 

nyckelpersoner som kan tänkas ta del av denna studie. Det finns en risk att man berömmer allt 

som berör dessa aktörer för att inte ”stöta” sig i onödan. Jag har försökt bedöma sådant som 

berör Svenska Golfförbundet och andra aktörer i den svenska ”golfbranschen” objektivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Carlson Rolf (1987), Att socialiseras till elitspelare i tennis, Rapport nr. 6. Stockholm: 

Högskolan för lärarutbildning. Institutionen för pedagogik.  

 

Carlson Rolf (1991), Vägen till landslaget, Stockholm: Högskolan för lärarutbildning. 

Institutionen för pedagogik och GIH. Avdelningen för idrottspedagogisk forskning.  

 

Eriksson. S. (1997). Elitidrottarens villkor. Stockholm: Olympisk Support/SOK 

 

Eriksson. S. (1997). Vägen till A – landslaget. Stockholm: Riksidrottsförbundet 

 

Hansen, P.J. (1995). Eliteidraetsudovernes vilkår. Team Danmark, Puls Tema 3/1995 

 

Hayman R., Polman R., Taylor J., Hemmings B. and Borkoles E. (2011). Development of 

Elite Adolescent Golfers, Talent Development & Excellence, Vol 3, No 2, p. 249-261. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Andra upplagan. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

MacDonald D., King J., Cote J. and Abernethy B. (2009). Birthplace effects on the 

development of female athletic talent, Journal of Science and Medicine in Sport, 12, p. 234-

237. 

 

Mattsson P., Hassmén P., McCullic B. and Schempp P. (2007). Swedish Golf Success: Its 

History and Future, Annual Review of Golf Coaching, p. 87-99. 

 

Svenska Golfförbundet (2004). Golf – den stora sporten: Svenska Golfförbundet 100 år, 

Anders Jansson (red.). Stockholm: Svenska Golfförbundet affärsutveckling. 

 

Trost. J. (2005). Kvalitativa Intervjuer. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

 



39 

 

 

 

Wijk, J. (2007). Det svenska ”golf- och tennisundret”. I: Norberg, J., Tönnheim, H. & 

Yttergren, L (red.). Idrott, Historia & Samhälle: Svenska idrottshistoriska föreningens 

årsskrift 2007, Stockholm: SVIF. S. 32-59. 

 

Otryckta källor 

Informant 1, intervju 2011-10-27 

Informant 2, intervju 2011-10-28 

Informant 3, intervju 2011-10-28 

Informant 4, intervju 2011-11-11 

Informant 5, intervju 2011-11-16 

 

Elektroniska källor 

golf.se, PGA Sweden Order of Merit Totalt Herrar 1984-2012, 

http://www.golfdata.se/tour/ranking.asp?WEEK=1&LIST=TRUE, [2012-01-04] 

 

Hassmén P. & Mattson, P. (2001). ”Världsstjärna 2020: Svensk golf idag och i framtiden 

(stencil). Stockholm: Svenska Golfförbundet, http://www.golf.se/Global/SGF/Junior-

Elit/Forskning%20o%20Utveckling/Varldsstjarna_2020.pdf, [2011-11-03] 

 

Svenska tennisförbundet, http://www2.tennis.se/kalle_anka_cup/KAC11/?p=historia, [2011-

12-13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golfdata.se/tour/ranking.asp?WEEK=1&LIST=TRUE
http://www.golf.se/Global/SGF/Junior-Elit/Forskning%20o%20Utveckling/Varldsstjarna_2020.pdf
http://www.golf.se/Global/SGF/Junior-Elit/Forskning%20o%20Utveckling/Varldsstjarna_2020.pdf
http://www2.tennis.se/kalle_anka_cup/KAC11/?p=historia


40 

 

 

 

Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte- och frågeställningar 

Syftet är att nå fördjupad kunskap om vilka faktorer i klubbmiljön som elitgolfspelare 

framhåller som viktiga för idrottslig framgång. 

 

Frågeställningar: 

Vad karaktäriserar miljön, men också samspelet individ och miljö, i de olika klubbarna som 

intervjupersonerna fostrats i? 

Finns det någon faktor som kan anses viktigast? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Golf, Socialisation, Socialisation, Elit, Elite, Idrottsmiljö, Klubbmiljö, Elitidrott Pedagogik, 

Environment Golf 
 

 

Var har du sökt? 
CSA,Google Scholar, GIH Bibliotekskatalog 

 

(Men framförallt genom referenslistor i studier) 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
GIH Biblioteket:  

 

Elitidrott Socialisation, Klubbmiljö, Elitidrott Pedagogik 

 

Kommentarer 
Relativt svårt att hitta relevanta artiklar - kanske för att området inte är så beforskat. Sen 

innefattar begreppet ”klubbmiljö” så många komponenter så det är svårt att avgöra vad som 

är relevant. Man behöver ofta läsa ett abstract eller helst studien i sin helhet. Det blir därför 

lite av ett slumpmässigt letande. 

 

En annan metod som jag ansett mer effektiv är att gå igenom Svensk Idrottsforsknings 

publikationer. Genom att läsa intressanta artiklar där, och framförallt referenslistorna, går 

det att hitta bra studier. 

 

Bra artiklar har hittats genom litteraturlistor i lästa artiklar. 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? Hur länge har du spelat golf? 

2. Vad fick dig att börja spela? 

- Andra idrotter? 

3. När började du på allvar att satsa på golfen? 

- Eget beslut? Påverkad av någon/något? 

4. Vilka personer runt omkring dig har varit betydelsefulla? 

5. Vilken betydelse har (klubb) haft för dig? 

- Fanns de rätta förutsättningarna? Något som saknades? Elitlag i högsta serien… 

6. Finns det någon period i din golfkarriär då du utvecklades extra mycket? 

- Vad tror du det berodde på? 

7. Tror du att du kunnat bli bättre på någon annan klubb? 

8. Hade du någon förebild? 

9. Kan du beskriva dina relationer till tränare och ledare? 

- En eller fler? Vad karaktäriserade deras ledarskap? Träningsgrupper? Hur såg 

verksamheten ut i ett året runt perspektiv? Prestationsinriktad/avslappnad miljö? 

10. Kan du beskriva träningsmöjligheterna? 

- Möjligheten till spontanspel?  

11. Kan du beskriva klubbandan och vad den inneburit för dig? 

12. Vilken del i klubbmiljön anser du har varit speciellt viktiga för din utveckling till 

elitspelare i golf? 

13. Tror du att det ”recept” som gjort dig framgångsrik fungerar idag? 

 

Kommentar till frågorna: Detta är en mall. I vissa fall har några av frågorna blivit delvis 

besvarade i början av intervjun. Denna guide har endast använts som ram. Social gemenskap, 

kringaktiviteter och ”markservice” har jag frågat om avslutningsvis om detta inte kommit in 

som en naturlig del av svaren. 

 

En fråga som lagts till efter 3 intervjuer är: 

14. Hur såg det ekonomiska stödet ut för er spelare? 

 


