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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet var att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade situationer under 

tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen uppstår. 

 

Frågeställningarna var: 

1. Hur agerar spelarna vid pressade situationer? 

2. När uppstår de pressade situationerna? 

3. Finns det någon skillnad och/eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare? 

 

Metod 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi intervjuade fyra personer. Undersökningsgruppen utgjordes av 

elitaktiva golfspelare mellan 20 och 30 år.  Urvalet grundades på ett strategiskt urval där goda meriter både 

nationellt och internationellt och att spelarna hade spelat som professionell golfspelare i minst 2 år. Vi använde 

oss av en halvstrukturerad intervju där vi intervjuade två män och två kvinnor.  

 

Resultat 

Det framkom i intervjuerna att alla spelarna agerar på sitt individuella sätt när de kommer i en pressad situation. 

Det var bara en av intervjupersonerna som trivdes i en stressad situation. De pressade situationerna uppkommer 

vid olika tillfällen, allt från innan tävlingen, under pågående runda eller när tekniken sviker. Familjen och 

personer som står spelarna nära har en stor betydelse i hur spelarna agerar och trivs på golfbanan. 

Intervjupersonernas syn på hur kvinnor och män agerar och hanterar stressade situationer är att männen blir mer 

aggressiva än vad kvinnorna blir, annars så tror de inte skillnaderna är så stora mellan män och kvinnor.  

 

Slutsats 

Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att våra informanter påverkas av press och stress på något sätt, 

antingen positivt eller negativt. Enligt våra informanter så är de stressade situationerna ytterst individuella. 

Hanteringen av de stressade situationerna är också individuella. Av egen kunskap och stor erfarenhet från de här 

situationerna vet vi att mentalträning är en viktig del om man ska lyckas i golf. Det krävs en mentalstyrka för att 

hantera de pressade situationerna på ett bra sätt. Det är hur man hanterar den pressade situationen som är det 

viktiga och det har en stor inverkan på resultatet.
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1 Inledning 

 

I vår uppsats skriver vi mycket om egen erfarenhet och kunskap inom golf. För att förstå detta 

vill vi skriva några rader om oss som författare. Vi har en lång och bred kunskap inom golfen, 

både som spelare och tränare. Vi har spelat golf sen vi var små juniorer och nu spelar vi på 

den högsta touren i Sverige. Med dessa år bakom oss delar vi i denna uppsats med oss av våra 

tankar, erfarenheter och kunskaper som vi har i golf.  

 

Det brukar inte skilja sig så mycket hur professionella golfspelare slår bollen. Innan de slår 

slaget kan de berätta hur de ska göra och sedan utföra det precis som de hade tänkt sig. Inom 

det området är de professionella1 golfspelarna lika duktiga.  Men det finns skillnader som gör 

att vissa spelare är bättre på att få bollen att gå i hål på så få slag som möjligt jämfört med 

andra. 

 

Det som skiljer bra spelare från spelare i världsklass är den mentala biten. Efter en runda kan 

man ibland få höra ”i dag var inte min koncentration på topp”. I ett sådant läge kan det just 

vara koncentrationsförmågan som varit bristfällig. Anledningen till att 

koncentrationsförmågan inte varit bra kan bero på att anspänningen har varit för hög och 

personen har upplevt allt för stor stress. Stressen som uppkommit kan i sin tur ha berott på 

dåligt självförtroende och att motivationen och målsättningarna var för höga.2 

 

Golfen handlar till 90 % om det mentala.3 Jämför man två spelare kan de vara lika duktiga på 

att slå bollen och har en likvärdig fysik, trots att den ena personen ligger i topp på rankingen4 

medan den andra personen ligger i mitten av rankingen. Den avgörande faktorn här ligger i 

hur spelarna hanterar den stress som uppstår i pressade situationer. 

 

Erfarenhetsmässigt vet vi att man behöver vara mentalt stark för att lyckas och bli en 

framgångsrik golfspelare. Under tävlingarna uppkommer nästan alltid situationer som ger 

                                                 
1 Professionella golfspelare, golfspelare som har det som ett yrke.  
2 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi – Om effektiv teknikträning, koncentration och stresshantering för 

golfspelare (Fälth & Hässler, Värnamo, 2005) s.6 
3 Ibid. s.6 
4 Svenska golfförbundets ranking, en rangordning av de bästa spelarna i golf Sverige 
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spelarna en högre puls än normalt. Det är då viktigt att de är mentalt starka och kan slå det 

slaget som de har bestämt sig för. Men det är vanligt att vi ofta krånglar till detta genom att 

tänka för mycket eller att inte våga lita på vår förmåga. Det leder då till att vi slår dåliga slag, 

vilket i sin tur leder till ett eller flera tappade slag, helt i onödan. Det är i det här läget som 

många spelare tappar fokus och deras spel faller ihop, något som inte ska hända när man 

spelar på professionell nivå. Tränar spelarna mentalträning med inriktning, fokusering och 

koncentration och är väl medvetna om vad det handlar om så ska spelarna klara av dessa 

situationer som uppstår vid tävlingsspel och kunna hantera dem bättre.  

 

Det är lätt att göra situationen mer komplicerad än vad den egentligen är, oftast genom att 

analysera den för mycket. Detta kan leda till dåliga slag, vilket i sin tur leder till ett eller flera 

tappade slag, egentligen helt i onödan. När detta sedan hänt är det ofta svårt att återhämta sig 

och risken att tappa fokus igen är väldigt stor. Tränar man mentalträning med inriktning på 

koncentration och fokusering så klarar man av att hantera dessa situationer. Detta är väldigt 

viktigt i lägen där mycket står på spel. Det är värt mycket att kunna känna sig trygg och 

avslappnad när andra känner sig stressade och ängsliga. I och med detta skall vi i denna 

uppsats undersöka hur professionella golfspelare hanterar pressade situationer i tävlingsspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 

 

2. Bakgrund 
2.1 Stress 

 
I forskningen definieras stress som en obalans mellan de krav man upplever på sig själv och 

den förmåga man upplever sig ha att leva upp till dessa krav. Kraven som ställs kan både 

komma från en själv och från andra personer. Hur kraven ser ut har egentligen ingen 

betydelse, det är hur man upplever dem som är det viktiga.5 

I Nationalencyklopedins Ordbok står det att ordet stress har funnits i det svenska språket 

sedan 1954. Deras definition på stress är: 

 

”Stress = ansträngande omständigheter som framkallar påfrestningar både fysiskt och 

psykiskt.”6 

 

En tränare kan uppleva kraven som låga medan spelaren upplever kraven som väldigt höga. 

Det gör att spelaren ofta blir stressad. Det viktiga är hur spelaren själv reagerar på kraven. Inte 

vad andra tycker. Ju viktigare uppgiften är desto större blir stressfaktorn. Känns tävlingen 

oviktig är risken mindre för stress. Det är helt upp till en själv vilka krav som ställs och om de 

upplevs som för stora.7 

 

När vi blir stressade uppstår flera symtom i kroppen. Vissa symtom blir vi medvetna och 

påminda om, andra inte. Handsvett, fjärilar i magen och ökad puls är vanliga reaktioner. Men 

stress kan också leda till att vi beter oss annorlunda, till exempel börjar tala snabbare, gå 

snabbare eller långsammare, börjar gråta, blir arga eller börjar skratta. Det finns massor av 

olika sätt att reagera på. Hur vi reagerar och beter oss vid stress är ytterst individuellt.8  

 

Att bli stressad är helt normalt. Man kan säga att stressen är ett sätt att reagera för att 

förbereda sig på en viss situation. Vissa reaktioner som sker är helt omedvetna. Man brukar 

säga att kroppen förbereder sig på att kämpa eller fly. Kroppens reaktion på detta är till 

                                                 
5 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi s.46 
6 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O344639 
7 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi s.46 
8 Ibid. s.47 
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exempel ökad hjärtfrekvens vilket gör att det pumpas ut mer blod i hela kroppen. Andra 

reaktioner som sker i kroppen är att man börjar andas snabbare och spänningen i musklerna 

ökar. Detta är perfekt när man när man behöver springa fort, slåss eller utstå smärta. Men det 

passar inte så bra när man ska spela bra golf. Den muskelanspänningen som sker i kroppen 

förstör finmotoriken, vilket gör att det blir svårare att kontrollera sina rörelser på ett bra sätt. 

Stress kan därför leda till att golfprestationen drabbas negativt.9  

 

Som tur är brukar stressen nästan alltid försvinna ungefär 20 minuter efter påbörjad 

prestation. Om en spelare är nervös på första tee så har nervositeten vanligtvis försvunnit på 

hål 3. Är man en erfaren spelare kan pressen försvinna redan på rangen då man känner att 

formen fortfarande sitter i. Oavsett om man är erfaren eller inte så kan stressen komma 

tillbaka om något särskilt skulle inträffa, inför till exempel ett viktigt slag eller ett 

avgörande.10 

 

2.2 Positiv och negativ stress 
 

Positiv stress är den stimulans vi upplever inför meningsfulla och hanterbara krav och 

utmaningar. Negativ stress kan istället vara en obalans i anpassningssystemet.11 Det sägs att 

det var den kanadensiska forskaren Hans Selye som införde begreppet negativ stress. Han 

kallas ofta för den moderna stressforskningens fader. Selye definierade negativ stress som ett 

tillstånd av obalans i livsfunktionerna. Han passade också på att mynta ett uttryck som än idag 

är välkänt: ” Det viktigaste är inte hur man har det, utan hur man tar det.”12 

 

Negativ stress beror oftast på att man inte är tillräckligt utvilad, det kan i sin tur leda till att 

man blir utmattad och senare även utbränd. Man kan också utsättas för negativ stress om man 

upplever att kraven på sig själv är för höga, att man känner osäkerhet, nervositet och oro.13 

                                                 
9 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi, s.47 
10 Ibid. s.47 
11 Clas, Malmström & Charlie, Nihlén, Positiv stress (Kristianstad: Liber AB:2002) s. 53  
12 Ibid. s.54 
13 Ibid. s.61 
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När vi hamnar i tillståndet positiv stress är ofta kraven på vår egen prestation på en nivå som 

vi trivs med och vi ser fram emot den uppgift vi ska utföra. Det är då vi känner att vi kan 

hantera situationen och det hjälper oss att prestera bra.14 

 

2.3 Prestation och stress 
 

Det finns en tydlig koppling mellan prestation och stress. För att kunna prestera krävs det att 

man utsätter sig för krav, ansvar, påfrestningar och frustrationer. I alla sådana lägen hjälper 

vårt stressystem till. En viss grad av stresspåslag/anspänning är bara positivt och det hjälper 

oss att prestera. Tvärtom är det med för mycket anspänning som sänker både den mentala och 

kroppsliga kapaciteten och istället gör att vi presterar sämre än normalt. Denna anspänning 

leder tillslut till utmattning vilket gör att man tappar fokus på det man ska göra. Fortsätter 

denna negativa stress en längre period kan ångest och depression bildas som är den värsta av 

alla negativa stressreaktioner.15 

 

2.4  Stresshantering 
 

Det finns olika typer av stresshantering. Den första handlar om attitydinriktad stresshantering. 

Det går till exempel inte att påverka vem man möter i en match eller vilken bana man spelar 

på. I sådana lägen gäller det att istället försöka ändra sin attityd till problemet. Det är fullt 

möjligt, men det krävs en hel del träning.16 

 

Gunde Svan berättar i sin självbiografi hur han gjorde för att skapa en sådan attitydförändring. 

Precis som många andra skidlöpare tyckte Gunde illa om att tävla i dåligt väder. När han drog 

upp sin rullgardin på morgonen och såg att vädret var dåligt reagerade han negativt. Men 

Gunde insåg tillslut att hans negativa tankar gjorde att han presterade sämre. Med en positiv 

inställning till dåligt väder insåg Gunde att han skulle få ett försprång gentemot övriga 

skidlöpare redan innan loppet startat. Det är ju lättare att prestera bra om man är på bra 

humör. Därför började han träna på att le varenda gång han såg att det var regn eller snöstorm 

                                                 
14 Clas, Malmström & Charlie, Nihlén, Positiv stress (Kristianstad: Liber AB:2002) s. 61 
15 Ibid. s.48 
16  Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi s.50 
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ute. Efter ett tag började han att gilla dåligt väder och ansåg att han lyckades bättre tack vare 

det.17  

 

Om man jämför Gundes attityd inom skidåkningen med golfen så kan man dra vissa 

paralleller. Många golfspelare blir irriterade när det är väntan ute på banan på grund av 

långsamt spel. Det är sällan man själv kan göra någonting åt situationen, problemet ligger 

utanför vår kontroll. Någon problembaserad stresshantering finns det inte möjlighet till. 

Däremot kan vi ändra vår attityd till det som får oss irriterade och stressade. Det är istället 

bättre att tänka: ”Vilken tur jag har som får vara ute i naturen lite längre än vanligt”, eller: 

”Bra att det tar lite längre tid, nu hinner jag förbereda mig lite bättre inför varje slag än vad 

jag har hunnit annars.” Det är viktigt att komma ihåg att spelaren alltid har möjlighet att själv 

bestämma sin attityd och syn på situationen. Antingen väljer man att blir irriterad på att det 

går långsamt eller så väljer man att bli glad istället.18  

 

Nästa typ av stresshantering är känsloinriktad. På den här nivån är det aktuellt med 

stresshanteringsteknikerna som bland annat avslappning, meditation och andningskontroll. I 

golf finns det en del tid mellan varje slag då det går att utföra vissa andningstekniker för att 

minska anspänningen. Detta är då ett perfekt tillfälle att påverka sin anspänning i rätt riktning. 

Anspänningen försvinner ofta 20 minuter efter påbörjad prestation. En bra 

stresshanteringsteknik är därför en rejäl fysisk uppvärmning, dock inte så pass hård och så 

nära inpå starten att pulsen är jättehög då det är dags att slå ut. En joggingtur som avslutas en 

stund innan start kan vara bra för att släppa på den kraftigaste anspänningen.19  

 

Om man trots olika avslappningsövningar inte blir av med sin stress är det viktigt att inte låta 

stressen påverka sitt beteende. Reaktionen kan bli att spelaren börjar gå och tala snabbare 

eller blir helt tyst. Ibland är man helt ovetande om att detta händer eftersom 

uppmärksamheten är riktad på något annat. Däremot kan en tränare eller förälder lära sig se 

på sina spelare/barn om de är nervösa och stressade. Detta förutsätter att man känner sin 

spelare väldigt väl.20 

                                                 
17 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi s.50 
18 Ibid. s.50 
19 Ibid. s.51 
20 Ibid. s.51 
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Alla spelare reagerar inte likadant när de blir stressade. En spelare börjar gå snabbare medan 

en annan blir helt tyst, det är individuellt. Därför är det viktigt att som tränare ha koll på sina 

spelare så att man kan hjälpa dem. Om man får reda på hur man beter sig under stressade 

tillfällen kan man lära sig kontrollera det och försöka förändra det när det väl uppstår, till 

exempel genom att medvetet göra saker i en långsammare takt än vanligt vilket kan göra 

spelaren lugnare. Är man istället en spelare som lätt börjar tänka på teknik under rundan kan 

man försöka fokusera på något mer relevant, till exempel målet.21 

 

Många ställer sig frågan om elitidrottare blir nervösa. Idrottaren som varit med om OS-finaler 

m.m. under sin karriär säger ofta att det har varit väldigt nervösa eller ibland näst intill 

livrädda. Hur har de ändå lyckats prestera på toppnivå? Flera forskare hävdar att det inte är 

mängden upplevd stress som är problemet utan hur vi tolkar stressen. Om vi upplever 

nervositet som något positivt är denna nervositet också positiv för vår prestation. Men tolkar 

vi det som något negativt blir ofta prestationen därefter. Elitidrottare är också väldigt bra på 

att lita på sin teknik, det är inget de behöver kontrollera medvetet. Tekniktankar är negativa 

tankar som försämrar prestationen. De som lyckas under stressade förhållanden har inte sin 

uppmärksamhet på sådana saker, utan de fokuserar istället på den uppgift de har framför sig. 

De litar på att kroppen klarar av att utföra svingen utan att medvetet behöva kontrollera den. 

 

När vi utsätts för stress tenderar vi ofta att tänka på det sätt vi gör när vi tränar. Tränar man 

vanligtvis mycket teknik ökar risken för att man börjar tänka teknik i avgörande lägen. 

Troligtvis har de som klarar av att prestera som bäst när det gäller som mest lagt merparten av 

sin träning på målfokusering och inte på tekniktankar.22 Man ska därför försöka träna minst 

50 % målinriktad träning.23 

 

2.5 Tidigare forskning 
 

Perreault och Vallerand har tittat på hur motivationen påverkar idrottarens sätt att hantera 

olika känslotillstånd utifrån Athletic Coping Skills Inventory 28. Rullstolsburna basketspelare 

studerades och forskarna kom fram till att ju starkare motivation spelarna hade, desto bättre 

                                                 
21 Fredrik, Wetterstrand, Golfens psykologi s.52 
22 Ibid. s.52 
23 Ibid. s.53 
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klarade de rullstolsburna basketspelarna av att hantera olika situationer. De kunde efter sin 

studie dra slutsatsen att idrottare som har en bestämd motivation har en större förmåga att 

hantera press och oro under tävling. Studien visade att idrottare som har en hög motivation 

bör tåla mer stress och oro på grund av att de har ett effektivt sätt att hantera dessa 

situationer.24  

                                       
Figur 1. Drive theory, sambandet mellan arousal och prestation.25 

 

En teori som har fått utstå mycket kritik är drive theory som anses beskriva sambandet mellan 

arousal26 och prestation på ett alldeles för enkelt sätt. Teorin förutsätter att ju högre 

arousalnivån blir, desto bättre presterar idrottaren.27  

 

 

                                                 
24 Robert J, Vallerand & Francois L Singer, Robert N Rousseau, Intrinsic and Extrinsic Motivation in Sport and 

Exercise, p. 402; se Hausenblas, Heather A & Janelle, Christopher M., Handbook of Sport Psychology (John 

Wiley & sons, Inc: 2001, 2:a upplagan) 
25 Peter, Hassmén, Nathalie Hassmén, Johan, Plate, Idrottspsykologi (Natur och Kultur, Stockholm 2003) s.147 
26 Arousal - anspänningsnivå 
27 Ibid. s. 147 
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Figur 2. The Inverted-U Hypothesis, sambandet mellan arousal och prestation. 28 

 

The Inverted-U Hypothesis är en hypotes som också beskriver sambandet mellan arousal och 

prestation. Forskarna som gjorde undersökningen hade en hypotes om att en förhöjd arousal 

förbättrar prestationen till en viss nivå. Om arousal höjs över den optimala prestationsnivån 

försämras prestationen. Sambandet mellan arousal och prestation bildar en kurva som 

påminner om ett upp och nedvänt U (inverted-U).29 The Inverted-U Hypothesis har fått utstå 

både positiv och negativ kritik. Till dess fördel finns det undersökningar som visar att en 

medelstor ängslan/oro eller stress leder till att man presterar som bäst. Dessa tillstånd hade 

kurvor som påminner om upp och nedvända U:n. Den kritik som hypotesen har fått handlar 

bl.a. om att den inte förklarar förhållandet mellan arousal och prestation utan bara 

förhållandet som kurvformat.30 

 
En annan intressant teori är den som heter Reversal Theory. Den tittar på olika tillstånd som 

påverkar prestationen. Från början var det inte meningen att denna teori skulle belysa 

sambandet mellan arousal och prestation, utan egentligen var det meningen att den skulle titta 

på arousal och känslomässig påverkan samt också förklara personlighet och motivation. Hur 

teorin beskriver sambandet mellan arousal och känslomässig påverkan beror på idrottarens 

egna tolkning av den kognitiva arousalnivån. Hög arousal kan antingen kännas som en positiv 

                                                 
28 Thelma S, Horn, ”Arousal-Anxiety and Sport Behavior”, Advances in sport psychology, ed. Thelma S. Horn, 

(Champaign, IL: Human Kinetics, cop:2002, 2nd Edition), p.213 
29 Ibid. s. 213 
30 Ibid. s.214 
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upphetsning eller som en negativ ängslan/oro medan låg arousal kan antingen kännas som 

positivt avslappnande eller negativ tråkighet.31  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Reversal Theory, förhållandet mellan arousal och stress.32 

 

Reversal Theory kan också sammankopplas med förhållandet mellan arousal och stress. Olika 

konstellationer av arousal och stress kan leda till över- och understimulering samt 

upphetsning och sömn beroende på vilken nivå av arousal och stress som förekommer. 

Idrottaren blir överstimulerad om stressnivån är hög och arousalnivån också är hög osv.33  

Teorin har inte fått lika mycket kritik som The Inverted-U Hypothesis. Utan det sägs att teorin 

har potential att öka vår förståelse för förhållandet arousal – prestation.34 

 

I en annan studie gjord av Jean M Williams kan man ta del av hur idrottsutövares förmåga att 

hantera (coping) olika situationer kan förhindra skador och minska effekten av negativa 

effekter av stressorer. Skulle det istället vara så att idrottsutövaren saknar denna förmåga finns 

det risk för motsatt effekt vilket kan leda till mer skador och högre stressrisk.35  

                                                 
31 Arousal-Anxiety and Sport Behavior s.221 
32 Ibid. s.222 
33 Ibid. s.222 
34 Ibid. s.223 
35 Jean M, Williams, Psychology of injury Risk and prevention, P. 774; se Singer, Robert N, Hausenblas, Heather 

A & Janelle, Christopher M, Handbook of sport Psychology ( John Wiley & sons, Inc: 2001, 2:a upplagan) 
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De strategier för coping som finns kan hjälpa utövaren att hela tiden hitta någonting att göra 

eller att hitta något att fokusera sin energi på under tävling och samtidigt hitta stöd från 

utomstående personer i sin omgivning. Det finns undersökningar som visar att idrottsutövare 

har använt sig av copingstrategier i förebyggande syfte. Idrottarna fick prata ut om sina 

känslor med olika personer i sin omgivning. Detta gjordes för att idrottsutövaren skulle 

försöka glömma de redan uppstådda problemen.36 

 

I en artikel i Svensk idrottspsykologisk förenings årsbok kan man ta del av en studie där man 

kritiskt granskar idrottspsykologiska perspektiv med fokus på utvecklingen som ung och 

lovande idrottare till etablerad seniorelit. Studien visar att idrottare som regelbundet upplever 

negativa emotioner som t.ex. att vara rädd, skräckslagen, rasande, irriterad, missnöjd, 

stressad, pressad och olycklig i samband med tävling/matchtillfällen riskerar att förlora sitt 

intresse och engagemang för en fortsatt idrottssatsning.37 Även om idrottaren känner 

tillfredställelse och glädje vid träning är risken att de känner stort obehag vid 

tävlingssituationer och detta gör att idrottaren väljer att avsluta sin satsning. Detta beror i sin 

tur på att idrottaren inte har fått tillräcklig hjälp med att utveckla sin förmåga att hantera sina 

onda emotioner i samband med match/tävling.38  

 

I en annan artikel som skrivits om tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott sägs det att 

tävlingsängslan/oro har en traditionellt negativ inverkan på idrottsprestationen. Men att denna 

syn på tävlingsängslan/oro har minskat och istället övergått till att vara delvis positiv.39  

Syftet med studien var att med hjälp av intervjuer undersöka upplevelser av positiv och 

negativ tävlingsängslan/oro. Studien har gjorts på tjejer och killar mellan 23-29 år i idrotterna 

golf, fotboll, handboll, fridykning, ishockey, ju-jutsu samt orientering. Resultatet i studien 

visar att alla har upplevt någon sorts tävlingsängslan/oro under tävling som påverkat dem 

negativt. Generellt hade idrottarna lättare att beskriva sin kognitiva ängslan/oro eller 

                                                 
36 Jim, Taylor & Bruce C, Ogilvie, Career Termination among Athlets, p. 681; Singer, Robert N, Hausenblas, 

Hetahet A & Janelle, Christopher M., Handbook of sport Psychology ( New York: John Wiley & sons, Inc: 

2001, 2:a upplagan) 
37 Carolina, Lundqvist, ”Tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott: Kan negativa reaktioner också vara positiva”, 

Svensk Idrottspsykologisk Förening, Årsbok 2003, (Örebro Universitet, 2003), ss.83-95 
38 Ibid. ss.83-95 
39 Ibid. ss.83-95 
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nervositet. Den negativa tävlingsängslan/oro/nervositeten beskrevs som en känsla av 

prestationskrav och obehag av att behöva stå i centrum. Det var även flera som uppfattade sin 

prestation som otillräcklig och många hade negativa tankar om sig själv och vissa lade för 

stort fokus på den kommande prestationen att deras koncentrationsförmåga försämrades. De 

tendenser som visades i kroppen var att hjärtat började slå snabbare, man blev skakig i 

kroppen, spänd och kändes matt och att energin hade förbrukats redan innan tävlingen 

börjat.40 Endast en av respondenterna hade upplevt tävlingsängslan/oro/nervositet som 

positiv, och att det var kopplat till en viss trygghetskänsla. I övrigt så sa de att viss mån av 

tävlingsängslan/oro/nervositet upplevs som positiv.41  

 
Tabell 1. Sammanfattning över idrottarnas beskrivningar av kognitiv och somatisk tävlingsängslan/oro 

som upplevs som negativ respektive positiv för prestationen.42 

Tävlingsängslan/oro Kognitiva reaktioner 
Somatiska 

reaktioner 

Negativ 
Prestationskrav på sig 

Själv 
Mycket skakig 

 
Upplevelse av krav 

från omgivning/tränare 
Spänd 

 
Obehag av publik/stå i 

Centrum 

Onödig energi 

förbrukas 

 

Oro/rädsla för att 

misslyckas/ 

göra bort sig 

Känsla av 

matthet/lamhet 

 
Koncentrationssvårigheter 

/fokus på fel saker 
Nervös 

 
Känsla av att prestationen 

är viktigare än vanligt 
Orolig i kroppen 

 
Negativa tankar om sig 

själv/egen prestation 
Hög hjärtfrekvens 

 Osäkerhet om förmåga  

 
Känsla av att ej vara 

mentalt förberedd 
 

 

                                                 
40 Carolina, Lundqvist, ”Tävlingsängslan/oro inom tävlingsidrott: Kan negativa reaktioner också vara positiva”, 

Svensk Idrottspsykologisk Förening, Årsbok 2003, (Örebro Universitet, 2003), ss.83-95 
41 Ibid. ss.83-95 
42 Ibid ss.86 
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Tävlingsängslan/oro Kognitiva reaktioner Somatiska 

reaktioner 

Positiv Laddad mentalt Lagom laddad tänd 

i kroppen 

 Trygghetskänsla Energi kvar i 

kroppen även 

om man har fjärilar 

i magen 

 Har klarat prestationen 

Tidigare 

Avspänd 

 Vill lyckas/vågar prestera Rus 

 Förväntansfullhet  

 Upplevs hanterbart/ 

lagom nivå 

 

 Upplevt stöd från 

omgivningen 

 

 Kan fortfarande slappna 

av mentalt 

 

 

 

 
I en bok som handlar om golfens psykologi har Terry Orlick som är en framstående forskare 

från Kanada intervjuat den absoluta världseliten i golf och jämfört dem med andra 

professionella golfspelare som spelar på lite lägre nivå. Han fann att de bästa proffsen skiljde 

sig från de lägre nivåerna på flera sätt. De bästa spelarna hade tydliga planer på hur de skulle 

reagera och fokusera på när de blev störda, till exempel långsamt spel, publiken, spelavbrott 

eller resultattavlan. Detta hade spelarna inte lärt sig naturligt utan var något de tränat på eller 

lärt sig av erfarenhet. De visste klart och tydligt hur koncentrationen skulle komma tillbaka 

till spelet. Vid hantering av stress hade alla strategier om hur de skulle agera när de gick i 

ledarboll eller när de var nära att vinna en tävling. De flesta sa att det är viktigt att i sådana 

lägen kunna visualisera slagen och att vara fullt koncentrerad på varje slag.43  

 

 
 

                                                 
43 Fredrik Wetterstrand, Golfens psykologi s.94 
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2.6  Syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade 

situationer under tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen 

uppstår. 

 

2.7  Frågeställningar 
 

Hur agerar spelarna vid pressade situationer? 

När uppstår de pressade situationerna? 

Finns det någon skillnad och/eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare? 

 

2.7.1 Hypoteser 

 

Vi har valt att ta fram sju stycken hypoteser som speglar vår uppfattning om hur det ser ut på 

golftourerna. Vi kommer i diskussionsdelen kommentera och diskutera runt dessa hypoteser. 

 

• Vi tror att det stressade tillfället är ytterst individuellt.  

 

• Vi tror att kvinnliga och manliga golfare agerar annorlunda i de stressade/pressade 

situationerna. 

 

• Vi tror att ju större tävlingserfarenhet man har, desto bättre presterar man vid en 

stressad/pressad situation. 

 

• Vi tror att det utövas alldeles för lite mentalträning bland alla professionella 

golfspelare. 

 

• Vi tror att det är svårt att prestera sitt bästa golfspel om man leder inför sista rundan, 

detta p.g.a. koncentrations- och fokuseringsproblem. 

 

• Vi tror att de mentala stressfaktorerna blir mer uppenbara vid en stressad/pressad 

situation jämfört med de kroppsliga. 
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• Vi tror att få professionella golfspelare har en handlingsplan över hur de ska hantera 

pressade tillfällen.  

 

2.8 Definitioner 
 

Vår definition av stress:  

Stress uppstår vid pressade situationer när kroppen utsätts för fysiska och psykiska 

påfrestningar och nervositet träder in.  Pulsen ökar och mentalt blir den ökade pulsen 

svårhanterad. Samtidigt pirrar det i kroppen på ett besvärligt sätt och en känsla av att inte 

kunna leva upp till de krav som ställs infinner sig.   

 

Vår definition på en pressad situation:  

En situation där kraven på att prestera är höga, där spelaren känner sig tvungen att klara av 

situationen och leva upp till förväntningarna.  

 

Vi tror att den pressade situationen uppstår vid avgörande lägen, så som utslaget på första tee, 

när spelaren ska klara en kvalgräns eller när det är en extra viktig tävling där kommande 

säsong står på spel. Även när spelaren går i ledarboll eller kommer till sista hålet och vet att 

segern är inom räckhåll. Men det kan också uppstå pressade situationer mitt i rundan som till 

exempel när spelaren kommer till ett hål där den tidigare prestationen har varit dålig eller när 

tekniken inte känns bra.   
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3 Metod 

3.1  Val av metod  

 

Studiens resultat togs fram genom kvalitativa intervjuer. Genom tillämpningen av den 

kvalitativa undersökningsmetoden kunde svaren bli mindre styrda, mer uttömmande och vi 

kunde även få djupare svar på frågorna vi ställde än om vi hade använt oss av en kvantitativ 

metod. Kvalitativa metoder är bra att använda när man vill se hur personerna man intervjuar 

agerar och hanterar de olika frågorna. Kvalitativ metod är ett måste när man ska beskriva eller 

undersöka något som är vagt, mångtydigt och subjektiva saker så som känslor etc.44  

 

Vi följde en halvstrukturerad intervjuguide och fördelen med halvstrukturerad intervju är att 

man under tiden kan ändra ordningen på frågor eller tillägga några frågor för att intervjun ska 

bli så bra som möjligt. 45 Frågorna var utformade på ett sätt som gjorde att respondenterna 

fick beskriva och berätta om upplevd situation. Om vi ville ha något mer svar inom det 

området ställde vi en följdfråga. Under intervjun skötte en av oss allt det tekniska med 

videokamerorna samt förde stödanteckningar på datorn medan den andra ställde frågor och 

var aktiv lyssnare. Direkt efter intervjun skrevs intervjun ner på papper för att senare kunna 

bearbetas lättare.  

 

3.2 Urval  
 

När vi gjorde vårt urval av respondenter till vår studie utgick vi i från hur duktiga spelarna är 

samt hur tillgängliga de är. När intervjuerna gjordes pågick fortfarande golfsäsongen vilket 

gjorde det svårt att få de bästa spelarna att ställa upp på en intervju. Åldern på respondenterna 

är mellan 20-30 år. Tjejerna och killarna i undersökningsgruppen har spelat som 

professionella golfspelare i minst två år. De spelar på många olika tourer runt om i världen, 

Europatouren för herrar och Europatouren för damer samt i Sverige på den nationella touren 

för både damer och herrar. Urvalskriterierna var att respondenterna skulle ha goda meriter 

både internationellt och nationellt. Med goda meriter menas att spelaren har golf som yrke 

och har som syfte att tjäna sitt uppehälle på sitt golfspel. Vi har även tittat på rankinglistor för 

                                                 
44 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund, Studentlitteratur 1993,1996) s 73 
45 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, Studentlitteratur 1997) s 117. 
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de olika tourerna. Därefter valde vi ut fyra stycken, två tjejer och två killar och frågade om de 

kunde tänka sig att ställa upp i vår undersökning.     

 

3.3 Procedur 
 

De personerna som vi har valt att intervjua bor och spelar på olika orter i Sverige samt andra 

länder och därför har vi fått utföra en del resor för att kunna genomföra våra intervjuer. Det 

har varit svårt att få till träffar då deras scheman är väldigt fullspäckade med uppdrag och 

tävlingar. Vi har lyckats träffa två i Stockholmsområdet och en i Västerås för att kunna 

genomföra intervjuerna. Vi har även genomfört en telefonintervju. Intervjuerna 

dokumenterades via inspelning på dator samt med hjälp av videokamera. När vi använde 

videokamera behöll vi linslocket på och tog endast upp ljudet med kameran. Detta gjorde vi 

för att undvika att respondenten skulle känna sig obekväm med situationen. Hade vi filmat 

hela intervjun tror vi att fokuseringen hos intervjupersonen hade varit sämre på grund av 

koncentrationsbrist. Vid sidan av kamerainspelningen skrevs det ned stödord för hjälp vid 

senare resultatframtagning. Intervjuerna skrevs direkt efter avslutad intervju ner på papper för 

senare analys och framtagning av resultat, även telefonintervjun spelades in på dator och 

videokamera. Innan intervjuerna ägde rum, informerade vi respondenterna om syftet med vår 

studie samt att allt var anonymt och om de hade några frågor var det bara att ställa dem. 

 

3.3.1 Reliabilitet 

 

När man gör intervjuer måste man ibland kasta om ordningen på frågorna så att man får fram 

ännu mer information hos respondenten. Svedner och Johansson belyser några viktiga 

grundregler att uppmärksamma när man genomför en kvalitativ studie. Det handlar om hur 

materialet har samlats in, hur intervjuerna har gått till om det har skilt sig från gång till gång, 

om frågorna har täckt in frågeställningarna och om frågorna varit korrekt formulerade.46 När 

vi har gjort intervjuer med våra respondenter har miljön varierat från gång till gång och detta 

kan göra att det kan uppstå svårigheter med reproducerbarheten. Det vi som intervjuare gjorde 

var att följa intervjuguiden på liknande sätt varje gång vi gjorde en intervju.  Det bästa för vår 

                                                 
46 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen (Uppsala: X-O Graf Tryckeri AB, 

2004) s.72 
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studie hade varit om vi kunde träffa alla respondenterna vid ett tillfälle, då alla intervjuerna 

hade skett med likartade förutsättningar. Om detta hade varit möjligt hade vi som intervjuare 

haft alla funderingar och frågor färskt i huvudet och den halvstrukturerade intervjun hade 

varit mer likartad vid varje intervju. Men detta var helt ogenomförbart på grund av deras olika 

livssituationer och att de befinner sig på olika geografiska platser runt om i landet och 

Världen. När man genomför en intervju måste man vara uppmärksam på respondentens svar 

samt vara öppen för de följdfrågor som kan uppstå under intervjun.47 ”Även om det är 

önskvärt för att öka intervjuresultatens reliabilitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten 

motverka kreativitet och föränderlighet.”48 Detta gjorde att vi under tiden som vi genomförde 

intervjuerna ibland ändrade ordningen på frågorna för att det föll sig bättre. Detta gjorde vi för 

att vi skulle få så djupa och ingående svar som möjligt från intervjupersonerna. 

 

3.3.2 Validitet 

 

Vi har fått svar på de frågor och funderingar som vi ville ha svar på. Vi har fått ut bra svar 

genom våra intervjuer, men de skulle självklart kunna vara ännu bättre om vi hade haft 

möjlighet att nå ut till målgruppen som är ytterligare ett steg längre i sin satsning och karriär. 

Hade vi haft möjligheten att vidga vårt register med intervjupersonerna skulle vi kunna få en 

mera generell bild av hur golfvärlden ser ut vid hantering av pressade och stressade 

situationer. Våra hypoteser samt våra intervjufrågor blev vårt mätinstrument och svaren vi 

fick i våra intervjuer återspeglar syftet och frågeställningarna i vår studie. Men som vi märkte 

skulle intervjufrågorna ha kunnat vara ännu mer djupgående. Det var flera gånger under 

intervjun som vi var tvungna att komplettera med ytterligare frågor för att få ut bra och 

djupgående svar av våra respondenter. Validiteten beror även på hur intervjuaren klarar av sitt 

jobb dvs. hur intervjuaren lyssnar och uppfattar vad respondenten säger.  

 
 

 

 

                                                 
47 Johansson och Svedner, s. 138 
48 Kvale, s. 138 
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4 Resultat 
 

Vi har valt att presentera de data som vi tycker är relevanta i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Resultaten presenteras efter ordningen på frågeställningarna. För att göra 

resultatdelen lite mer läsvänlig har vi valt att presentera intervju var för sig, och i slutet av 

resultatdelen kommer en sammanfattning att ges. Texten bygger mestadels på citat från 

intervjuerna. Intervjupersonerna (IP) betecknas med olika siffror, till exempel IP 1. Tanken 

med vår beteckning är att vi vill skydda våra intervjupersoners anonymitet.  

 

4.1 Hur agerar spelarna vid pressade situationer? 

 

Intervju IP 1 

På frågan: Hur känns den pressade situationen?  Reagerar din kropp på något speciellt sett, 

kroppsligt eller mentalt? Svarade IP 1 följande: 
Nja, pulsen går upp hos mig, jag har tendens till handsvett om man säger så. 

Jag kan bli skakig i kroppen och gör allting väldigt snabbt. 

 

På frågan: Mentalt blir du, tappar du koncentrationen/fokuseringen? Svarar IP 1: 
Blir väldigt lätt överfokuserad och har jobbat mycket med detta senaste åren. 

Jag blir nog överfokuserad tror jag. Jag försöker göra allting. För när jag 

väl… för ett par år sedan var jag inte medveten om det här så mycket, då gick 

allt åt skogen. Men sen något år tillbaka försöker jag jobba mer med det och 

nu är det nästan tendens till att jag blir överfokuserad.  

 

I frågan om han agerar på samma sätt varje gång den stressade situationen uppkommer svarar 

IP 1:  
Jag gör allting väldigt snabbt. Jag går snabbt, pratar inte lika mycket med 

mina medspelare när jag blir stressad. Jag sluter mig i en egen värld. Då 

tenderar jag till att bli överfokuserad, jag fryser vid bollen till exempelvis. 

 

På frågan: Håller du det inom dig, eller berättar du det för omgivningen? Svarar IP 1: 
Jag försöker hålla det inom mig, Men jag försöker jobba med att bli lite mer 

öppen och prata. 



23 

 

 

På frågan om han använder sig av några hjälpmedel ute på banan för att kontrollera sina 

handlingar svarar han nej. Men han tror att det är något som skulle kunna hjälpa honom. 
Nej, men jag tror att det skulle kunna hjälpa betydligt. Att skaffa fokus och 

göra samma sak varje gång, ha samma rutin hela tiden. Min rutin tenderar att 

skena iväg när jag blir nervös, den blir längre och jag blir överfokuserad..  

 

 

På frågan om han tränar koncentration och fokusering för att vid senare tillfälle ha lättare att 

kontrollera situationen svarar IP 1: 
Jag har ju gjort lite sådana mentala ”mabu- nambus”, andningsövningar och 

liknande. Jag tycker att det har varit sådär än så länge. Det har inte gett mig 

så mycket och det kanske beror på att jag inte har gjort det tillräckligt länge 

eller på rätt sätt. Har även gjort tålamodsövningar som varit bra, exempelvis 

krypning där du ska krypa sju veckor, sju minuter, varje kväll. Det är det vi 

har tränat mest på, det är tålamod. Det är det jag känner att jag inte har haft i 

golfen innan. 

 

Intervju IP 2 

På frågan: Hur känns den pressade situationen svarar IP 2: 
Jag hade väldigt många situationer som jag kände mig pressad under 2006. 

Till slut så spelade inte pressen någon roll, jag brydde mig inte. I början var 

det jobbigt psykiskt. Men efter att man varit i pressade situationer väldigt 

länge så släpper man det och det får bli som det blir. Huvudsaken är att jag 

gör mitt bästa. Då upplevde jag att pressen blev positiv. 

 

 

På frågan om hans kropp reagerar på något speciellt sätt, antingen kroppsligt eller mentalt 

svarar IP 2: 
Jag kan känna när jag blir stressad då blir jag väldigt fokuserad, innan 

rundorna kan jag få lite huvudvärk. Nu har jag jobbat bort det men jag kände 

av det mycket när jag började spela på Europa Touren. Det var nog mycket 

tankar och vilja som ville komma ut. Jag tror jag var för fokuserad och 

uppstyrd. För jag är en väldigt spontan kille annars och jag satte för mycket 

press på mig själv och ville för mycket. 
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IP 2 har en handlingsplan för hur han ska hantera stressade situationer och försöker alltid göra 

det så enkelt som möjligt för sig, berättar han.  
Jag försöker ge kroppen en chans att lösa problemet. Till exempel om det är 

vatten vänster och out höger och jag kan spela lite säkert gör jag alltid det. Då 

kan jag välja ett annat slag än det jag tänkt från början, för att jag känner att 

kroppen är i ett stressat läge.  

 

Vidare så får IP 2 frågan om han har några hjälpmedel ute på banan som hjälper honom att 

kontrollera sina handlingar. 
Ja det har jag. Jag har börjat jobba med en mentaltränare. Förut har jag aldrig 

fått ut min ilska eller mina känslor utan har haft ett stenansikte och inte visat 

mina känslor. Så jag har alltid varit likadan oavsett vad jag har presterat och 

inte känt så stor skillnad på en eagle eller en dubbelbogey. Men nu på slutet 

så har jag känt skillnad, har blivit både arg och ledsen på mig själv och haft 

det inombords men försöker nu få ut det så fort som möjligt. Jag får gärna 

ryta till efter slaget men när jag sedan stoppar ner klubban i bagen så är det 

över. När jag stoppar ner klubban i bagen så är det över. Känner jag att ilskan 

finns kvar inom mig får jag ta upp ett ämne som jag tycker är roligt att prata 

om med min caddie eller spelkamrat.  

 

IP 2 pratar vidare om hans träning nu jämfört med för tre år sedan på frågan om han tränar 

någon koncentrations- och fokuseringsträning. 
Jag har inte någon speciell träning för fokus. Jämför jag min träning nu med 

för tre år sedan är det en enorm skillnad på fokusering i övningarna jag gör. 

Jag försöker vara mer fokuserad när jag tränar golf, men även i övriga livet. 
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Intervju IP 3 

IP 3 berättar om att caddien ibland kan bli utskälld för vad som helst när IP 3 blir pressad, 

framförallt om det är pappan som går caddie. 
Det känns inte så mycket! Jag vill slå ”jävligt” när jag blir pressad, jag tar i 

väldigt mycket och blir arg. Så går pappa caddie blir jag väldigt stingslig mot 

honom och kan skälla ut honom bara för att han drar bagen en meter för 

långt.   

 

IP 3 berättar vidare att hon inte känner något speciellt i kroppen vid pressade situationer men 

att onda tankar ibland kommer upp. 
Jag brukar få onda tankar, men de brukar försvinna rätt fort. Om jag kommer 

till ett hål i slutet av rundan eller tävlingen som är enkelt och jag gjort något 

konstigt där dagen innan sitter det oftast kvar i huvudet. T.ex. när jag tävlade 

i Gävle i sommars duffade jag ner tre slag i vattnet, detta störde mig mycket 

mentalt, men sen har jag en förmåga att stänga av det till nästa hål och gå 

vidare. 

 

På frågan om hon agerar likadant varje gång en pressad situation uppstår svarar IP 3 följande. 
Det gör jag om det är pappa som går caddie, då blir jag väldigt arg på honom 

och struntar i allt annat runt mig. 

 

IP 3 säger sig inte ha några hjälpmedel ute på banan för att kontrollera sina handlingar. 

Utanför banan blir det inte heller så mycket koncentrations- eller fokuseringsträning. 
Nej, jag bara kör. Jag är mycket för enkelhet och använder lite mentalträning. 

Jag träffar en mentaltränare och skulle köra ett koncentrationstest men gjorde 

det två eller tre gånger sen tröttnade jag. Men vi har några saker som vi gör. 

Jag skriver ner efter varje tävling, hur jag gjorde, vad jag gjorde och vad jag 

lärt mig av det. På så sätt rensar jag mina tankar och kan bearbeta dem.  

 

Intervju IP 4 

En pressad situation för IP 4 är när hon inte har kontroll över situationen. På frågan hur den 

pressade situationen känns svarar IP 4 följande. 
Nervöst men ändå laddat. 
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IP 4 berättar vidare att vid pressade situationer får IP 4 högre puls och blir mer koncentrerad 

än vanligt. IP 4 säger sig agera likadant varje gång en stressad situation uppkommer och 

fokuset blir även bättre 
Då tänker jag att golf är bara golf och sen till slut kommer jag fram till att det 

är kul och jag håller på med det här för att jag själv tycker att det är kul och 

då blir det inte lika läskigt. 

 

När frågan om IP 4 pratar mycket med sin caddie berättar IP 4 att så fort det känns nervöst 

eller stressat pratar de om det.  
Jag pratar väldigt mycket med min mentala tränare om det. Så vi har kommit 

fram till hur jag ska agera i de situationerna. 

 

IP 4 säger sig inte ha något hjälpmedel på banan för att kontrolla sina känslor men använder 

sig av andningsövningar innan utslag, eller när det börjar närma sig slutet och den 

pressade/stressade situationen uppkommer. Träning på visualisering utanför banan sker för att 

vid senare tillfälle ha lättare för att klara av pressade situationer. 

 

 

4.2 När uppstår de pressade situationerna? 

 

Intervju IP 1 

IP 1 berättar att en pressad situation är en situation där man måste prestera under press. När vi 

frågar hur det känns så fick vi reda på att svingen kan göra IP 1 osäker. 
När jag känner mig osäker på svingen blir jag pressad. När jag ska slå ett 

speciellt slag, kan det hända att jag blir stressad och känner att jag inte vet var 

bollen ska ta vägen. 

 

IP 1 fortsätter berätta att den pressade känslan kan komma när som helst under rundan. Går 

spelet bra kan det ibland komma tankar i huvudet som säger att jag måste hålla detta och inte 

tappa på slutet. Men ibland är IP1 stressad redan innan tävlingen startat och veta att det är en 

svår utmanande bana tävlingen ska gå på. IP 1 tror att kravet på sig själv är anledningen till att 

pressade situationer uppkommer. 
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Jag tror att det är kravet på mig själv som är den största delen. Jag vill så 

mycket när jag spelar och tävlar och då uppkommer det alltid press, men jag 

jobbar på att bli bättre på dessa situationer. 

 

Onda tankar är något som IP 1 tycker är jobbigt och det gör honom pressad. 
Ja, det är svårt att hantera. Ett exempel på detta är när man står på tee och har 

slagit out tre rundor tidigare och kommer till fjärde rundan och ska slå ut, då 

kan det kännas motigt. 

 

På frågan om familjesituationen har stor betydelse hur IP 1:s prestation blir svarar IP 1: 
När jag har haft flickvän så har det varit annorlunda, då har inte golfen betytt 

allt. Men när jag är singel känns det som jag lever i en bubbla, då har det bara 

blivit golf. 

Jag jobbar på att inte bara vara en golfspelare, jag är faktiskt bror, son, 

kompis, bästa kompis osv. 

 

IP 1 berättar vidare om hur pressen hemifrån har känts. 
Familjen har pushat på mycket hemifrån tills jag vågade säga ifrån. Pappa 

pressade mig hårt när jag var yngre, ville att jag skulle träna hårt och 

liknande. Han ville bara väl men det blev för mycket. 

 

IP 1 berättar också att pressen ökar när man går från amatör till att bli professionell. All hjälp 

man försöker ta till sig som professionell golfspelare kostar pengar. När man var amatör fick 

man allt serverad på silverfat, och då var pressen på pengar och prestera mindre. 

 

Intervju IP 2 

En pressad situation är när IP 2 verkligen vill någonting och känner att det betyder mycket. 

Det är då det uppstår stor press. Ibland kan det vara positivt men mestadels är det negativt. På 

frågan om hur IP 2 tror att den pressade situationen uppstår, blir svaret följande. 
Jag tror den uppkommer vid tanke på bakgrund och målsättningar. Vad man 

har för mål, men även vad du har i ryggsäcken sen innan. Om du har pressad 

ekonomi eller pressade familjeförhållanden, så sätter du mer press på dig 

själv. Har du ett bra välbefinnande och känner dig lugn med allt runt omkring 

tror jag inte pressen framstår som lika hård. 
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Onda tankar är något som IP 2 har problem med. 
Det händer fortfarande tyvärr, men samtidigt så har jag jobbat väldigt mycket 

på att få bort de tankarna, så det har blivit bättre och bättre. Men jag upplever 

fortfarande att vissa slag är mer jobbiga än andra. Men jag har fått bort 

rädslan att misslyckas. 

 

IP 2 anser att det är viktigt med en familj som står bakom en och kan stötta vid motgångar. IP 

2 uttrycker sig klart och tydligt att familjen aldrig har varit en pressande faktor. 
På Europatouren tog det stopp kan man säga, jag hade en tuff säsong. Och då 

var familjesituationen jobbig för mig själv, min familj och vännerna i min 

närhet. Att misslyckas så många gånger som jag gjorde kräver mycket från 

alla. Nu efteråt så tycker jag inte att det var ett så stort misslyckande men då 

kände jag mig misslyckad. Då är det viktigt att ha en familj som förstår vad 

man gör och har kunskap om golf. Då minskar kraven och pressen på sig 

själv och man känner sig mindre misslyckad. 

 

IP 2 tror inte att det är stressen på golfbanan som påverkar prestationen och resultaten mest 

utan det är den press som finns utanför golfbanan som gör mest skada. 
Jag tror, om man tittar på mig själv och många andra som tävlar att pressen 

på golfbanan inte är den största. Det är den sociala och ekonomiska biten som 

pressar en. Tittar jag på mig själv är inte golfspelet det som pressar mig mest 

utan de yttre faktorerna, som ekonomi och sociala umgänget. 

 

Intervju IP3 

En pressad situation för IP 3 är när det uppstår hot från andra. Att inspektera och kolla på vad 

motspelarna gör, vilka de är och hur de svingar. Utifrån det kommer pressen och känslan av 

att IP 3 är bättre än övriga medspelare. 
Jag tror att det har med att man inte litar på sin förmåga, börjar man tvivla på 

att kunna slå ett ”bra” slag. Du kan sätta en tre meters putt, för du har gjort 

det hur många gånger som helst på puttinggreen. Men så fort tanken kommer 

upp att du inte klarar av det är det svårt och då upplever jag en pressad 

situation. Om det beror på dåligt fokus eller att koncentrationen är sämre vet 

jag inte. Litar jag inte på mig själv blir jag pressad. 
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Familjeförhållanden påverkar IP 3 både positivt och negativt. Har det uppstått konflikt med 

någon i familjen innan tävling måste IP 3 be om ursäkt eller lösa konflikten innan tävlingen, 

för att kunna fokusera på rätt sak under tävlingen. Hemlängtan efter partner har även förstört 

en del. Men en bra partner som man känner trygghet med skulle bara vara positivt. 
Jag höll på att lägga av helt för 4-5år sedan, då var pappa nästan som en rysk 

tränare och pushade och uppmanade mig till att träna. Men sedan jag sa ifrån 

har det blivit mycket bättre. Men efter lite skrik och många diskussioner så 

börjar de förstå vad golf går ut på. 

 

Intervju IP 4 

IP 4 anser att om privatlivet är i gungning blir det en stressad situation. Detta leder till att det 

blir svårare att prestera bra. Kan även bli stressad över onda tankar som ibland dyker upp 

under tävlingar. IP 4 tycker att familjen är viktig och att pressen aldrig har kommit därifrån. 
Om inte mitt privatliv fungerar och inte min familj mår bra så kan inte jag 

prestera toppgolf. Familjen betyder mycket för mig.  

 

4.3 Finns det någon skillnad eller samband mellan kvinnliga och manliga 

golfspelare? 
 

Intervju IP 1 

IP 1 tror inte att det är stor skillnad mellan kvinnliga och manliga golfspelare i hur de 

uppfattar och hanterar pressade situationer. Men tror att killarna kan bli mycket mera 

förbannade medan tjejerna öppnar sig lättare och pratar. 

 

Intervju IP 2 

IP 2 tror att det finns en viss skillnad mellan könen.  
Jag tror att män har en större vilja till att vinna, lyckas och synas när det 

gäller idrott.  

 

På frågan om kvinnor pratar mer om sin nervositet jämfört med männen svarar IP 2 följande. 
Jag tror att tjejerna håller det inom sig och inte tar tag i och arbetar med 

känslorna på samma sätt. Killarna tror jag blir mer arga och talar om det, blir 

tända, medan tjejerna trycker ner sig själva. Det är inte fel att bli arg eller 
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tycka att någonting är dåligt. Jag tror killarna har lättare att få ur sig det ur 

systemet och prata om det. 

 

Intervju IP 3 

IP 3 tror att männen kastar klubbor och är mer lättirriterade jämfört med kvinnor. På frågan 

om kvinnor och mäns reaktioner på stress skiljer sig ute på banan svarar IP 3 följande. 
Jag tror att killar som känner sig ”mycket” pressade kan bli ganska så 

irriterade, kasta klubbor och man märker oftast på dem att de tar liksom åt sig 

om de inte gör något bra när de är pressade. Tjejer är inte riktigt likadana, 

utan dem tror jag ”lullar” runt mera eller bara drar sig undan. 

 

IP 3 berättar att män tros vara mer egoistiska jämfört med kvinnorna. Att alla tjejerna inte har 

det självförtroendet som krävs för att kunna vinna tävlingar. 
Tjejer är lite mer ödmjuka och lite mer blyga. 

Intervju IP 4 

På frågan om IP 4 tror att det finns någon skillnad mellan det kvinnliga och manliga könet i 

hur dem uppfattar och hanterar pressade situationer säger IP 4 att kvinnorna blir lite mer 

försiktiga medan männen blir mer aggressiva och mer framåt. 

 

4.4 Sammanfattning av resultaten 
 

Våra intervjupersoner uppfattar och hanterar de pressade/stressade situationerna likvärdigt. 

Tre av våra intervjupersoner blir överfokuserade och känner att pulsen stiger och det är lätt att 

handsvett bildas och att huvudvärk uppstår. IP 3 tycker inte att det känns på något speciellt 

sätt i varken det kroppsliga eller mentala, utan på IP 3 märks det att han/hon är stressad 

genom att det går ut över caddien. IP 4 har en sund syn på sitt golfspel genom att alltid tänka 

som så att man spelar bara golf för att det är roligt.  

 

Alla IP har individuella sätt att reagera på vid en stressade/pressad situation. IP 1 blir 

överfokuserad och gör allting väldigt snabbt, IP 2 får huvudvärk och blir väldigt fokuserad. IP 

3 tar ut sin frustation på caddien varje gång det uppstår en pressad situation och IP 4 blir extra 

taggad och tycker att det är roligt att hamna i pressade/stressade situationer.  
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Det är bara en av våra IP som inte talar om för sin omgivning, caddie att han känner sig 

stressad/pressad. Personen vet om att han är sluten vid en stressad situation och försöker 

jobba med att bli mera öppen mot omgivningen. De andra pratar gärna med sin caddie för att 

känna ett stöd i den pressade situationen. 

 

De pressade situationerna för våra IP sker vid olika tillfällen. Det kan vara när tekniken 

sviker, när man ska prestera under en viktig tävling, inför en viktig tävling, under tävlingens 

gång om man ligger bra till eller när det uppstår hot från övriga motspelare. Den pressade 

situationen kan även uppstå när den mentala biten sviker och det bildas onda tankar hos 

spelaren. IP 2 och IP 4 är de personerna som jobbar med att ta bort de onda tankarna och 

fokusera på rätt saker under tävling.  

 

Familjesituationen är oerhört viktig för alla våra intervjupersoner. Har man inget stöd från 

familjen anses det svårt att prestera toppgolf anser IP 3. Två av personerna vi har intervjuat 

har upplevt press från sina föräldrar. Detta gjorde att IP 3 var nära att sluta spela och tävla. IP 

2 anser det viktigt att familjen står bakom en och kan stötta vid både motgång och framgång. 

Han tror att pressen på golfbanan inte är den största utan att det kommer från den sociala och 

ekonomiska delen. Det är väldigt dyrt att åka runt och spela och tävla i både Sverige och 

Europa.  

 

Skillnaden i hur kvinnor och män agerar under pressade/stressade situationer anser tre av våra 

IP är att män blir mer aggressiva än vad kvinnor blir. De tror att män har en större vilja att 

lyckas och synas. De tror att kvinnor pratar mer och visar mindre känslor än vad män gör när 

de känner sig pressade/stressade.  
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5. Diskussion 
 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fyra professionella golfspelare hanterar pressade 

situationer under tävling samt få en fördjupad förståelse för när den pressade situationen 

uppstår. Att golfare påverkas av stress och nervositet är knappast någon nyhet. Alla våra 

intervjupersoner reagerar på stress och press på något sätt. Det kan vara kroppsligt eller 

mentalt eller båda delarna. Vi tycker att det är konstigt att inte fler har olika hjälpmedel för att 

kunna hantera dessa situationer som uppstår vid tävlingsspel. De spelar på några av de bästa 

tourerna runt om i världen och vi tycker det är konstigt att de inte har lärt sig att hantera sina 

känslor bättre. Även om IP4 använder sig av andningsövningar före första utslaget så borde 

det finnas några hjälpmedel under spelets gång som gör att spelaren känner sig lugnare och 

mer fokuserad. Vi anser att spelare borde ha ett helt register med hjälpmedel för dessa 

situationer.  

 

När vi hade intervjun med IP 4 framkom det att personen i fråga har en avslappnad syn på 

golf och tävlingsspel. IP 4 menar att det är viktigt att bara spela för sin egen skull och att göra 

det enbart för att det är roligt. Det är aldrig någon som tvingar henne att träna och spela och 

det är nog därför som hennes framgångar har varit så stora. IP 4 har aldrig känt sig pressad 

och har hela tiden gjort allt för sin egen skull. Det är oerhört viktigt i en satsning som 

golfspelare att slippa känna en press/stress på sig under säsong och tävling. IP 4 spelar golf 

för att det är roligt och blir extra laddad vid en pressad/stressad situation, vilket i sin tur leder 

till en bättre prestation. IP 4 upplever aldrig golfen som svår eller okontrollerbar. Mycket 

tyder på att IP 4 syn på idrotten och hantering av press är några av anledningarna till spelarens 

stora framgångar detta år.  

 

IP 2 tror inte att den största pressen uppstår på golfbanan utan att det är den press och stress 

spelaren upplever från det sociala umgänget och över sin ekonomiska situation. Det kostar 

runt 600 000 kronor att spela en säsong på Europatouren och spelaren känner stor press över 

att behöva spela in prispengar för att kunna leva. De spelare som endast tävlar i Sverige 

kanske inte känner samma press då det ofta går att kombinera ett vanligt jobb och golfspel. 

Stressen som uppstår från det sociala umgänget beror ofta på hur mycket personerna i det 

sociala umgänget kan golf och vet vad som krävs för att vara en framgångsrik golfspelare. 
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IP 1 och IP 3 har känt stor press från familjen och var nära att sluta spela golf som 

juniorspelare. Att barn och ungdomar blir hårt pressade hemifrån är en vanlig företeelse. Det 

är inte bara något som golfen har problem med, utan hela idrottsvärlden. Vi har erfarenhet av 

flera lovande tjejer och killar som slutat spela golf i ungdomsåren och en av anledningarna är 

hård press från föräldrar och tränare. Något som egentligen inte borde ske, men tyvärr är 

vanligt. 

 

Vi kan i våra intervjuer se att den pressade situationen uppstår vid flera olika tillfällen och att 

det inte är en specifik situation som bildar press och stress. En golfrunda tar uppemot fem 

timmar att spela och de allra flesta, inte bara våra intervjupersoner, har en stark känning av 

nervositet och stress innan tävlingen börjar och under tiden uppvärmningen pågår. Detta 

brukar släppa under de närmsta 20 minuterna efter påbörjad prestation. För en duktig spelare 

som ligger bra till kan det sedan återkomma vid senare tillfällen under rundan.  

 

Alla intervjupersoner reagerar på ungefär samma sätt när de utsätts för en pressad situation. 

Reaktioner som handsvett, förhöjd puls och nervositet är mycket vanligt bland spelare ute på 

tourerna. Hur spelarna sedan agerar för att hantera dessa reaktioner är som vi har berättat om 

tidigare ytterst individuellt.  

 

Vi tycker att det är konstigt att våra intervjupersoner inte har en tydlig handlingsplan för detta. 

Det är oerhört viktigt att veta hur man ska bete sig i en pressad situation. I alla fall om man 

vill komma därifrån med ett bra resultat. Därför anser vi att våra intervjupersoner borde ha en 

handlingsplan med enkla övningar som de kan använda vid pressade/stressade situationer. Det 

ska vara något man litar på och gör varje gång den pressade situationen uppstår. 

 

Genom våra intervjuer drar vi slutsatsen att de flesta golfarna borde träna mer mentalträning 

för att kunna hantera dessa situationer bättre. Vi tror att det är det som utgör den största 

skillnaden mellan spelarna som ligger i toppen på rankingen jämfört med de spelare som 

ligger i mitten. Som vi har berättat tidigare har de flesta spelarna en likvärdig teknik, men det 

krävs mer än god teknik för att nå framgångar. Mentalträning och idrottspsykologi har stor 

inverkan på spelarens resultat.  
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Synen på beteendet mellan män och kvinnor som framkommer i intervjuerna tror vi är större i 

verkligheten. IP 2 säger att män har större vilja att lyckas och synas. Spelaren säger sig inte 

vara någon expert men tror att män blir argare och visar det på ett helt annat sätt jämfört med 

kvinnor. IP 2 tror att kvinnor har lättare för att trycka ned sig när de blir pressade. Vi har inte 

hittat någon tidigare forskning på hur det skiljer sig mellan män och kvinnor och hur de agerar 

vid pressade/stressade situationer. IP 3 berättade att på en tävling där bollen hade hamnat i 

vattnet upprepade gånger när det bara var tre hål kvar hade en liten påverkan på följande. IP3 

lyckades att fokusera och koncentrera sig på kommande hål så att resultatet ändå blev okej. 

Skillnaden i hur män och kvinnor i hur de reagerar och agerar vid stressade pressade 

situationer är mindre än vad vi trodde från början. Alla spelare reagerar på sitt sätt och det går 

inte att generalisera mellan de olika könen.  

 

5.1 Jämförelse av hypoteser 
 

I vår uppsats bestämde vi från början att vi skulle sätta upp ett antal hypoteser som vi sen 

kunde jämföra med våra resultat vi fått ut av intervjuerna vi gjort. Vi har satt upp sju stycken 

hypoteser och ska nu försöka reda ut dessa.  

• Vi tror att det stressade tillfället är ytterst individuellt. 

- Det har framgått i intervjuerna att alla våra intervjupersoner har olika tillfällen 

där de upplevt att de känt sig stressade/pressade. Det är nog vanligt bland övriga 

spelare också. Mycket beror på tidigare erfarenheter.   

 

• Vi tror att ju större tävlingserfarenhet man har, desto bättre presterar man vid en 

pressad/stressad situation. 

- Denna hypotes stämmer och det har även kommit fram i våra intervjuer att 

spelarna känner sig mer bekväma om de varit i samma situation vid tidigare 

tillfälle. Desto oftare spelare hamnar i ett pressat läge och lyckas hantera detta, ju 

lättare blir det andra och tredje gången detta uppstår.  
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• Vi tror att det utövas alldeles för lite mentalträning bland alla professionella 

golfspelare. 

- Vi har endast intervjuat fyra golfspelare, men resultatet visade dock att spelarna 

har väldigt olika åsikter om mental träning. Tre använder sig av mentalträning 

med stort fokus på koncentration och fokusering medan en person testat någon 

enstaka gång. Det är konstigt att inte fler tar hjälp av alla duktiga 

idrottspsykologer som vi har i Sverige. Det finns tidigare forskning, se kap 2.5 

som säger att mentalträning är bra för golfare och att mentalstyrka kan vara en 

avgörande framgångsfaktor. Det gäller dock att spelaren själv testar sig fram för 

att hitta sin optimala mentala träning.    

 

• Vi tror att det är svårt att prestera sitt bästa golfspel om man leder inför sista 

rundan, detta pga. koncentration och fokuseringsproblem. 

- Är spelaren inte van vid att leda en golftävling kan det vara svårt att prestera på 

topp. Ett exempel på en sådan situation är en spelare som ledde med flera slag 

inför sista rundan men som fick en total blackout. När spelaren kom in efter 

avslutad runda sa hon bara ”säg inget, jag vet inte vad som hände där ute idag”. 

Detta är ett typexempel på hur en spelare kan agera och reagera i en stressad 

situation. Hon hade inte en susning om vad som hade hänt eller hur hon skulle 

göra för att förhindra det som hade hänt. Ju fler stressade situationer denna 

spelare kommer att hamna i desto mer van kommer hon bli och förhoppningsvis 

få lättare att hantera liknande händelser. Detta gäller alla spelare, oavsett kön eller 

ranking.   

• Vi tror att de mentala stressfaktorerna blir mer uppenbara vid en 

stressad/pressad situation. 

- Att det kommer upp mer onda tankar, svårare att fokusera på rätt sak och att 

tappa koncentrationen är vanligare än att få ont i magen eller att något annat sker 

i kroppen. Våra intervjupersoner svarade även att pulsen stiger och handsvett 

ibland kan bildas men att detta dock är lättare att kontrollera än de mentala 

faktorerna. 
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• Vi tror att professionella golfspelare har en handlingsplan över hur de ska hantera 

stressade/pressade tillfällen.  

- I våra intervjuer framgick det att endast en spelare har en tydlig plan över hur 

spelaren agerar vid en pressad/stressad situation. Forskning visar dock att det är 

de allra ”bästa” som arbetar utifrån en handlingsplan och de flesta vet hur man 

ska återgå till fokus när man upplever en stressad situation eller när annat i 

omgivningen stör spelaren.  

 

5.2 Slutsats 
 

Slutsatser som vi kan dra utifrån denna studie är att våra informanter påverkas av press och 

stress på något sätt, antingen positivt eller negativt. Enligt våra informanter så är de stressade 

situationerna ytterst individuella. Hanteringen av de stressade situationerna är också 

individuella. Av egen kunskap och stor erfarenhet från de här situationerna vet vi att 

mentalträning är en viktig del om man ska lyckas i golf. Det krävs en mentalstyrka för att 

hantera de pressade situationerna på ett bra sätt. Det är hur man hanterar den pressade 

situationen som är det viktiga och det har en stor inverkan på resultatet.  

 

5.3 Generaliserbarhet 
 

Det är svårt att generalisera professionella golfare utifrån denna studie, även om det kan vara 

en liten fingervisning på hur det ser ut. Men på grund av att vi bara har använt oss av fyra 

intervjupersoner är det svårt att säga att studien är generaliserbar. En annan anledning är 

också att uppfattningen om press och stress skiljer sig mycket från person till person.  

 

5.4 Värdering av eget arbete 
 

Vi tycker att vi har fått fram intressant information av våra informanter. Att vi har fått en liten 

förståelse i hur några av alla Sveriges professionella golfspelare tänker i stressade/pressade 

situationer. Vi är nöjda över att intervjuerna gav oss den information som vi behövde. Med 

fler intervjupersoner hade vi kunnat få en större bild över hur de professionella golfspelarna är 

och tänker och detta hade gjort arbetet ännu mera intressant. Nu kan vi inte riktigt säga att det 
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är så här det ser ut på tourerna, detta blir bara en liten fingervisning av hur det skulle kunna se 

ut. 

 

5.5 Fortsatta studier 
 

Vi tycker att det har varit roligt att göra en studie på golf och idrottspsykologi. Vi skulle gärna 

utveckla den här studien ännu mer. Genom att använda fler intervjupersoner samt utveckla 

någon typ av formulär som spelaren kan fylla i samtidigt som han/hon spelar. Vilket gör att 

man kan få reda på precis vad spelaren tänker i det utsatta, pressade läget.  

En sådan studie skulle inte bara vara till hjälp för dem som utbildar sig, utan den skulle säkert 

vara bra för spelare också. Vissa saker sker utan att man tänker på det. Blir man istället mer 

medveten om vad man gör i pressade lägen tror vi det kan leda till bättre resultat. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundinformation 

 

Namn 
Ort, golfklubb 

Bakgrund inom golfen, när man började spela, hur länge man spelat som professionell 

golfspelare, mål med golfen? 

Positivaste, roligaste golf minnet? 

 

Huvudintervju 

 

 Vad är en pressad situation för dig? 
 

 När upplevde du senast en pressad situation? 
 

Utveckla? (var under tävlingen?) 

 

 Hur tror du att den pressade/stressade situationen uppkommer? 
 

 Trivs du i en pressad situation eller är det de värsta som kan hända? 
 

( svara på en skala 1 – 5) 

 

 Hur känns den pressade situationen?  
 

 Reagerar din kropp på något speciellt sätt? 
Kroppsligt / mentalt? 

Kroppsligt därefter skala på hur mycket de upplever tex. Ont i magen, kallsvettas, 

handsvett, ont i huvudet, kroppen låser sig. 

Mentalt därefter skala på hur mycket de tror koncentration, fokusering, onda tankar 

 



 

 Hur agerar du? Vet du om du agerar på samma sätt varje gång den stressade situationen 
uppkommer? 

 

 Håller du det inom dig eller berättar du för omgivningen, tex caddien att du känner dig 
pressad och stressad? 

 

 Har du några hjälpmedel ute på banan för att kontrollera dina handlingar? 
Beskriv, vad du gör och hur du gör? 

 

 Tränar du koncentration, fokusering för att vid senare tillfälle ha lättare att kontrollera den 
stressade situationen under tävling? 

 

 Tror du att det är någon skillnad mellan de kvinnliga och manliga spelarna i hur de 
uppfattar och hanterar de pressade/stressade situationerna? 

 

 

 Har familjesituationen stor betydelse för dig, hur du presterar och känner av de stressade 
situationerna? 

 

Avslutande frågor 

 

Är det något du känner inom det här området som vi skulle ta upp? 

Är det något du vill berätta om dessa situationer som vi inte frågat dig? 

Skulle du rekommendera unga spelare att använda sig av koncentration och fokuserings 

träning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  
 

1. Hur agerar spelarna vid pressade situationer? 

2. När uppstår de pressade situationerna? 

3. Finns det någon skillnad eller samband mellan kvinnliga och manliga golfspelare? 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord  
Psychology, stress, anxiety, sport psychology, golf, intrinsic, extrinsic, anxiety, negative 
stress, positive stress, motivation in sport. 

 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Vi har valt att använda dessa ord för att vi tycker att de tillhör ämnet. Orden intrinsic och 
extrinsic använde vi när vi letade efter en speciell artikel. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal 
relevanta 
Träffar 

SportDiscus Psychology 
Stress 
Golf and stress 
Golf and Sport psychology 
Intrinsic and extrinsic 
Anxiety 
Negative stress 
Positive stress 
Motivation in sport 

68163 
69227 
489 
17 
486 
7337 
14 
9 
253 
 

 
 
10 
4 

 
KOMMENTARER:  
Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilken/vilka 
databaser som passade bäst för ditt ämne och om du har några andra reflektioner.  
 



 

 


