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Problem: Allmänt känt är att golf är en aktivitet som folk tenderar att ha åsikter om. 

Det kan vara alltifrån ytförbrukning till upplevelser i form av störningsmoment av 

landskapets estetiska utformning. I takt med ett större medvetande gällande hållbarhet är 

även förbrukandet av naturresurser, då främst vatten, en av av utgångspunkterna i denna 

studie. Andra aspekter som berörs är den i golfsverige åldrande medelåldern, samt de 

ekonomiska förutsättningarna för golfanläggningar i Sverige. 

 

Syfte: Studien har som syfte att undersöka hur den svenska golfen står idag rent 

hållbarhetsmässigt och hur man arbetar förebyggande inför framtiden. Resultatet av 

denna undersökning kvalitetsbedöms av författarna och bildar ett form av scenario över 

hur framtidens golfbana i Sverige kan komma att se ut. Fokus ligger på att applicera 

hållbarhet inom golfen som fält. Resultatet kommer därför presenteras i en form av 

förutsägelse för att bidra med kunskap åt vilken framtidsriktning svenska 

golfanläggningar tenderar att gå emot.  

 

 



  
 

iii 

Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställning har vi författare valt 

en induktiv ansats där fältets aktörer intervjuats. Även enkätundersökningar har använts, 

både över telefon såväl som via digitala intervjuinstrument.  

 

Som forskningsstrategi har tre producenter utvalts till en fallstudie där metodologisk 

triangulering tillämpats. För att studien skall tillföra ett värde har en kategorisering 

utformats. Dessa kategorier representerar utmaningar som identifierats av fallstudiens 

informanter.  

 

Slutats: Det går tydligt i denna studie att se hur väl golfsverige är insatt i sin befintliga 

situation gällande hållbarhet. Studien presenterar stora utmaningar gällande 

dimensionerna ekonomi och social hållbarhet inför framtiden. Dock är den 

miljömässiga den dimension som vi författare anser som mest hållbar inför framtiden. 

 

Nyckelord: golf, hållbarhet, framtid, turism, samhälle, idrott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iv 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Bakgrund _______________________________________________________ 1 
1.2 Problemformulering _______________________________________________ 2 
1.3 Problemdiskussion ________________________________________________ 4 

1.4 Frågeställning ____________________________________________________ 4 
1.5 Syfte ___________________________________________________________ 4 
1.6 Definitioner ______________________________________________________ 5 

2 Metod ______________________________________________________________ 6 
2.1 Ämnesmotivering _________________________________________________ 6 
2.2 Definiering av fältet _______________________________________________ 6 
2.3 Forskningsstrategi _________________________________________________ 8 
2.4 Datainsamling ___________________________________________________ 11 

2.5 Metod för analys _________________________________________________ 15 
2.6 Disposition _____________________________________________________ 15 

3 Utmaningar definierade av fältets aktörer _______________________________ 17 
3.1 Golfen som funktion i samhället ____________________________________ 17 

3.2 Finansieringsutmaningar __________________________________________ 31 
3.3 Bana och miljö __________________________________________________ 38 

4 Teori ______________________________________________________________ 45 
4.1 Golfen och samhället _____________________________________________ 45 

4.2 Finansiella utmaningar för fortlevnad ________________________________ 54 
4.3 Att inte vara en miljöbov __________________________________________ 59 

5 Diskussion & Analys _________________________________________________ 65 
5.1 Diskussion _____________________________________________________ 65 
5.2 Analysmodell ___________________________________________________ 76 

6 Slutsatser __________________________________________________________ 80 
6.1 Sociala slutsatser ________________________________________________ 80 

6.2 Ekonomiska Slutsatser ____________________________________________ 81 
6.3 Miljömässiga slutsatser ___________________________________________ 81 
6.4 Scenario över framtidens hållbara golfbana ____________________________ 82 

Referenser ___________________________________________________________ 85 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga #1 Enkät ______________________________________________________ I 
Bilaga #2 Medlemsintervjuer _________________________________________ VIII 



  
 

1 
 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studiens genomförande, de problem 

som identifieras på fältet, samt betydelsen av att fenomenet studerats. Studiens syfte 

redogörs, frågeställningen beskrivs och benämningar och definitioner förklaras.  

 

Fenomenet som studerats är en undersökning av golfindustrins hållbarhet inom Sveriges 

gränser. Intresset för undersökningen fann författarna genom det gemensamma intresset 

för golf som aktivitet, samt baserat på det faktum att de tillhör generationen som har 

högre förväntningar när det kommer till hållbar utveckling inom samhällets struktur.  

 

Studien har inriktat sig till att undersöka hur producenter inom det angivna området golf 

genomför aktivt arbete inom hållbarhet. Detta genom insamlande av empiriskt underlag 

och data av olika former. Baserat på dessa tendenser  kommer läsaren i slutatsen finna 

ett scenario på hur utformningen av en golfbana kan komma att se ut för nästa 

generations golfare. Studien är därför att betrakta som ett insiderperspektiv. Tre 

fallstudiesubjekt av olika karaktär har identifierats i södra Sverige. Genom dessa subjekt 

får läsaren ta del av visioner från producenternas infallsvinkel. Även restriktioner från 

myndigheter, åsikter av utövare, samt visioner från Svenska Golfförbundet redogörs, då 

även dessa aktörer är med och påverkar framtidsutvecklingen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Golf är en idrott som människor tenderar att ha en åsikt om, antingen utövar man den 

själv eller så förkastar man de som gör det. Man kan med enkelhet påstå att det är en 

aktivitet som skapar åsikter. Redan under 1300-talet förekom typer av primitiv golf i 

bland annat Belgien och Nederländerna (Carlsson, 2004). 

 

Under denna tid var klasskillnaderna i samhället betydligt mer påtagliga än de vi 

upplever idag. Adeln hade ett tillräckligt stort kapital för att kunna unna sig nöje, vilket 

inte var fallet med bönderna. Tid bönderna hade spenderades åt arbete för att säkra 

överlevnad. Adelns status innebar ett inflytande över tillgångar i form av mark, vilket 

ledde till att adelns nöje var av högre prioritering än böndernas producering av råvaror 
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för egen överlevnad. Mark avsattes alltså till nöje för den högre ställda adeln (Dobson, 

2008).  

 

Prioriterandet av mark som avsattes till en begränsad skara av adeln och deras nöjen 

skapade naturligtvis ett missnöje bland bönder. Detta missnöje är en av faktorerna som 

ledde till de bondeuppror som utbredde sig över europeiska nationer under ett antal 

århundraden. Det som bönderna valde att göra uppror gentemot var orättvisor som den 

högre ställda adeln kunde tillämpa på böndernas bekostnad. Att nyttja marken till rent 

exklusivt nöje för den rikare minoriteten av befolkningen, medan folk svalt är ett av 

dessa exempel på orättvisor (Dobson, 2008).  

 

Bröderna Sager som blivit intresserade av sporten under sina stuider i England öppnade 

Sveriges första golfklubb år 1888, som endast inneslöt familjen med gäster. Redan då 

fick golf en stämpel av exklusivitet och adelsnöje i Sverige (Carlsson, 2004).  

 

Att golf kämpat mot missnöje tyder inte minst organisationen G.A.M (Global Antigolf 

Movement) på som startades år 1993. Denna organisation ser golfen som ett hot mot 

jordbruksindustrin och på längre sikt även mot den internationella ekonomin (Atzori, 

2010).  

 

I Sverige har man idag en annan syn på golf. Adelsstämpeln har delvis tvättats bort och 

Sverige är nu ett av de golftätaste länderna i motsvarighet till populationens storlek 

(Svenska Golfförbundet, 2016). Dock kvarstår kritiken mot golf. Nu handlar kritiken 

mer om friluftsområden som ockuperas, påverkan på lokal fauna, vattenförbrukning 

som krävs för att bevattna områden och hur väl en golfbana egentligen smälter in i land- 

och grannskapet (Ahlberg, 2011 mfl).  

 

 

1.2 Problemformulering 

Att det finns motståndare som vill begränsa golfens framtidsmöjligheter var för oss ett 

redan känt fenomen som bekräftades på ett internationellt plan i samband med 

upptäckten av G.A.M. Detta är ett återkommande fenomen i debattartiklar. Där beskrivs 

problem som yt- och vattenförbrukande, att sporten har en ”överklass-stämpel” och att 
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golf har en inverkan på naturen. Det finns även ett stort motstånd från människor till att 

ha en golfbana som granne (Hallandsposten, 2016).  

 

Hållbarhetsfrågan är nu även ett hett diskuterat ämne i den annars så konservativa 

sporten. I takt med att samhället blivit mer demokratiskt öppet genom olika mediala 

kanaler har kunskap om hållbarhet ökat. Kunskapen leder till att producenterna får 

anpassa sig efter kraven som efterfrågas från intressenter och konsumenter. I form av 

ryktet som överklassport kan golfen dock anses vara exkludernade och därmed inte 

jämlik bland samhällets individer.  

 

Golfen har traditionellt sett ett rykte om att vara en miljöbov. Banor anläggs på 

konstgjord väg och förstör därför befintlig och naturlig fauna i områden som bör 

bevaras (Hallandsposten, 2016). 

 

Hållbarhet överlag är ett centralt begrepp när diskussionen om framtid förs. Aspekterna 

som behandlar sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer är tänkta att fungera i 

symbios utan att negativt påverka och förtära varandra (Diwekar, Urmila M. 

Cabezas, Heriberto, 2012). 

 

Golfen som idrott är inget undantag. Ett hållbarhetsscenario inom golf kräver att 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter kan samexistera för att bärkraften skall 

vara tillräcklig.  

 

Likt en evolutionsprocess kommer golfen att behöva anpassa sig efter omvärldens 

utveckling för en framtida överlevnad. Frågan är bara hur processen kommer att gestalta 

sig och vad resultatet blir.  

 

Hur arbetet genomförs idag bestämmer nämligen den framtida utvecklingen. Därför är 

det oerhört viktigt att producenterna redan idag identifierat morgondagens utmaningar 

och har en idé om hur man kan få golfen att bli mer hållbar över tid. 
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1.3 Problemdiskussion 

Det är ett faktum att golfen är en industri som har som syfte att generera ett resultat i 

form av ekonomisk vinst. Golfanläggningar finns till för att folk skall kunna utöva sin 

idrott mot ett utbyte av ekonomiska summor, men till vilket pris? Symbiosen mellan 

olika aspekter inom hållbarhet är nödvändig för att kunna rusta sig inför framtida 

utmaningar. Fältet behandlar både människor, naturtillgångar och ekonomiska summor. 

Komplexiteten bidrar till att en hållbar utveckling är svår att uppnå då samtliga 

parametrar måste fungera i symbios med varandra. Om ekonomisk hållbarhet prioriteras 

högre än exempelvis den miljömässiga faktorn kommer med tiden även den ekonomiska 

hållbarheten att bli lidande. 

 

I samhället finns det olika aktörer som alla har olika visioner för i vilken riktning golfen 

skall utvecklas. Som producent gäller det att försöka hitta den gyllene medelvägen, där 

man kan påvisa en vision där de olika dimensionerna av hållbarhet kan samexistera utan 

att förtära varandra. 

 

 

1.4 Frågeställning 

Hur arbetar producenter idag med att hantera utmaningar för skapandet av framtidens 

hållbara golfbana? 

 

 

1.5 Syfte 

Studien har som syfte att undersöka hur den svenska golfen står idag rent 

hållbarhetsmässigt och hur man arbetar förebyggande inför framtiden. Resultatet av 

denna undersökning kvalitetsbedöms av författarna och bildar ett form av scenario över 

hur framtidens golfbana i Sverige kan komma att se ut. Fokus ligger på att applicera 

hållbarhet inom golfen som fält. Resultatet kommer därför presenteras i en form av 

förutsägelse för att bidra med kunskap åt vilken framtidsriktning svenska 

golfanläggningar tenderar att gå emot.  
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1.6 Definitioner 

Greenfee: Avgift som erläggs vid betalning vid en runda golf.  

 

SGF: Svenska Golfförbundet vars huvudsakliga ansvar är att driva svensk golf framåt 

för såväl elit som motionär.   

 

Medlem: Som medlem på en golfanläggning är man ansluten till Svenska 

Golfförbundet i form av det medlemskap man investerat i. Dessa golfare är därmed med 

i statistiken för antal svenska golfare. Medlemskap omfattar allt som oftast 

greenfeeavgifter som därmed inte behöver erläggas vid spel på banans anläggning. 

 

Konsument: En konsument är inte medlemsansluten till någon golforganisation men 

spenderar trots detta pengar vid besök av en anläggning. Detta är en person som 

utnyttjar sidoprodukterna en golfanläggning kan erbjuda som exemeplvis mat och 

dryck. 

 

Grönt kort: En slags verifiering att man som golfspelare har blivit godkänd och 

därmed får spela på golfbanor runtom i landet. Tidsbokning av spel på en bana blir 

möjligt i och med innehavandet av det personliga golf-id man tilldelas av Svenska 

Golfförbundet.  

 

Pay and play: En spelform som i de allra flesta fall inte kräver varken tidsbokning eller 

ställer krav på att spelaren skall ha ett grönt kort.  

 

Handicap (HCP): Ett slags betyg på hur pass duktig spelare man är. Ju lägre handicap 

desto bättre spelare. 

 

Handigolf: Golf i idrottsform som utövas av personer med olika typer av 

funktionsnedsättning. 

 

Riksidrottsförbundet (RF): Samlande organ av samtliga idrotter som har en funktion i 

det svenska samhället i form av föreningsliv.  
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2 Metod  

Metodkapitlet förklarar för läsaren hur studien har fortlöpt och vilka tillvägagångssätt 

som använts för empiriinskaffande. Nedan i detta kapitel berörs även strategin för 

studien och metoder för analys som i sin tur ligger till grund för resultatet som kommer 

att presenteras. 

  

2.1 Ämnesmotivering 

Diskussionen angående hållbarhet låg i fokus vid utarbetande av frågeställning. 

Samhällets alltmer utbildade population är inte att betrakta som ett hot gentemot golfen 

utan snarare som en utmaning i positiv bemärkelse. Då krav från konsumenter ställs i 

allt större utsträckning är det för producenterna nödvändigt att vara lyhörda, då 

konsumenterna kontrollerar efterfrågan av en produkt. Således är detta en utmaning i 

positiv bemärkelse eftersom förändring måste ske baserat på konsumenters preferenser, 

men vars resultat kan få ett extremt positivt gensvar i form av ett uppsving för hela 

sporten.  

 

Frågeställningens svar är därför att betrakta som en potentiell framtid för i vilken 

riktning vi författare anser att svenska golfanläggningar tenderar att gå emot. Olika 

fältakörers egna identifierade utmaningar ligger till grund för att förutspå framtiden. 

Inom dessa ramar betecknar vi författare hållbarhet utifrån tre olika perspektiv: 

miljömässiga förhållanden och påverkan, ekonomiska aspekter och sociala 

förhållningssätt. Dessa är kategoriserade genom fältaktörernas tankar.  

 

 

2.2 Definiering av fältet  

Diskussionen huruvida golf är turism utan de traditionella delarna i form av Kamfjords 

bo, äta, resa, göra är en aspekt värd att nämnas i denna kandidatuppsats med inriktning 

gällande just turism. Mindre anläggningar på landsbygden tenderar att inte uppfylla 

samtliga dimensioner av Kamfjords modell. Vi författare hävdar ändå, liksom de olika 

fältaktörerna, att en golfanläggning skall anses som en del av besöksnäringen.  
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Genom detta val fokuseras golfen som fält, där fältets geografiska avgränsning är inom 

Sveriges gränser vilket gav ett specifikt avgränsningsområde för oss författare att 

förhålla oss till. 

 

Vad  gäller de potentiella scenarion som skall presenteras för framtiden har beslutet 

tagits att enbart fokusera inom en nära framtid för nästkommande generation. Detta 

framtidsscenario är satt i relation till hur verksamheter bedrivs idag gällande arbete med  

hållbarhetsstrategier. 

 

Fältets aktörer  

Utmaningen i arbetet har varit att skriva en studie med klara utgångspunkter från fältets 

aktörer. Producenterna står centralt i fältet i och med deras förhållningssätt till 

skapandet av framtidens hållbara golfbana. Av förklarliga skäl är producenter inte 

ensam aktör att forma framtidens förutsättningar. Andra aktörer som identifierades 

uppfyllde ett kriterium i form av att på något vis vara med och forma förutsättningarna 

för svenska golfanläggningar.  

 

Då kunskapen gällande fältets komplexitet var för begränsad för att på egen hand direkt 

identifiera några enskilda aktörer togs beslutet att försöka kategorisera aktörer i form av 

grupper och organisationer. Framtiden skapas genom beslut enligt Stevens, Jeffrey 

Hammerstein och Peter. 

 

Hur man fattar beslut kan då ske på olika sätt:  

 

1) Genom diskussioner och kompromisser 

2) Demokratiskt genom majoritetsbeslut 

3) Diktatoriskt med en centralt beslutsfattande figur 

4) Genom att undvika att fatta beslut.  

(Stevens, Jeffrey R. 

Hammerstein, Peter, 2012) 

 

Av dessa fyra alternativ uteslöts alternativ 4 på dess paradox att även ett icke fattat 

beslut således är en typ av beslutsfattning och därmed aktivt genomförs av en aktör.  
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De två första alternativen innefattar fler än en fältaktör, liksom det tredje då man genom 

ett beslut fattat av en enskild person, organ eller enhet, kan bli antingen direkt eller 

indirekt påverkad. Genom denna insikt identifierades olika kategorier av aktörer: 

 

 

Producenter 

Golfanläggningarna och golfklubbarna är producenter av upplevelsen inom golfturism. 

Producenterna är givetvis centrala för utvecklingen av golfbanorna för framtiden. Dess 

ledningar är således centrala för beslutsfattandet på anläggningar. Producenten var 

därför den aktör som vi författare valde att lägga mest vikt vid, räknat i både tid såväl 

som textutrymme, då dessa ansvarar för både anläggning och golfklubb.  

 

Svenska Golfförbundet 

En annan intressent vi identifierade på fältet var Svenska Golfförbundet. De i sin 

egenskap av samordningsorgan har i sin beskrivning som uppgift att utveckla och driva 

svensk golf framåt. Därför ansåg vi författare att denna aktör skulle kunna bidra med 

djup till studien på ett övergipande plan.  

 

Myndigheter och samordningsorgan 

Den tredje aktören som identifierats benämns i texten som myndigheter och 

samordningsorgan. Myndigheter i form av länsstyrelser kan begränsa utvecklingen i 

form av formell beslutsfattarmakt. Samordningsorgan valdes att tas med då dessa har 

potential att inkludera verksamheter i ett större sammanhang.  

 

Konsumenter 

Den fjärde och sista aktören som identifierats på fältet är konsumenten, d.v.s 

golfspelaren.  

 

 

2.3  Forskningsstrategi 

Då studien förväntas att bidra med kunskap för en eventuell möjlig framtid som 

golfindustrin går emot riktas resultatet främst till aktiva producenter inom detta fält. 

Resultatet är därför produkten av en process som handlar om att utläsa ett scenario 

baserat på tillvägagångssätt som praktiseras idag. Framtidsscenarion bygger på att 
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urskönja mönster mot vart utveckling tenderar att gå mot. Detta för att sedan skapa en 

förståelse för vilka konsekvenser medvetna och omedvetna val skapar (Smith, 2010). 

Studien har därmed en induktiv ansats som utgår från vilka val som genomförs i 

praktiken på de svenska golfanläggningarna.  

 

Alltså kommer denna studie genomföras likt en form av inventering av fältets aktörer 

gällande utmaningar, lösningar och potentiella utfall. Bra exempel över hur man kan gå 

mot en ljusare framtid kommer att presenteras. Ett aktivt förhållningssätt mot fältets 

aktörer har bidragit till ökad kunskap om fältets komplexitet hos oss författare.  

 

Fallstudie 

Studiens tillvägagångssätt grundar sig i en fallstudie då undersökningen har begränsats 

till ett enstaka fenomen – golfbanors hållbara utveckling. Fallstudie per definition 

innebär att skapa förståelse för ett enskilt fall genom insamlande av empiriskt material. 

Denna studie är specialiserad till det som benämns som ”inbyggd fallstudiedesign” 

vilket menar att fenomenet som granskas har fler än en enhet (Smith, 2010). I vårt fall 

innebär detta att vi valt tre stycken fallstudiesubjekt. 

 

Huvudfokus ligger vid att skapa en förståelse för tre olika golfanläggningar och dess 

förhållningssätt till en hållbar framtid. Dessa förhållningssätt är kategoriserade av oss 

författare baserat på de utmaningar falltudiesubjektens informanter belyst. De utvalda 

anläggningarna är Ekerums GK, Kungsbacka GK och Emmaboda GK.  

 

En fallstudie möjliggör användandet av flertalet metoder för insamlandet av data.  

Kombinationen av dem används för att få fram ett resultat med hög tillförlitlighet 

(Nykiel, 2007). Denna studie har därför fokuserats till intervjuer med öppna frågor för 

att få en bred inblick i det som bör koncentreras, det vill säga, producenternas tankar 

kring utveckling på sin specifika anläggning. 

 

En kompletterande enkätundersökning har också genomförts som syfte att kunna 

urskönja mönster på de tre studerade fallstudiesubjekten och hur väl dessa stämmer 

överrens med populationen, det vill säga övriga golfanläggningar i Sverige. Detta för att 

öka fallstudiens giltighet och kvalitetssäkra dess tillförlitlighet.  
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Att ta i beaktande vid genomförande av fallstudie är att data som tas fram i processen 

inte alltid är applicerbart i andra sammanhang trots liknande fenomen. Studien kan då 

gå miste om sitt syfte att vara kunskapsgivande och tillförlitligheten sjunker markant. 

Det finns dock en mängd positiva aspekter med genomförandet av en fallstudie. Datan 

som samlas in och bearbetas har tendenser att vara djupgående för ett visst fenomen 

vilket skapar ett djup i studien som gör resultatet användbart inom det specifika 

fenomen studien genomförs i. Bevisen som tas fram är grundade i sociala sammanhang 

som studerats, vilket ger en insikt om hur det empiriska fältets komplexitet fungerar i 

praktiken (Jennings, 2010).  

 

Triangulering  

Kontentan av triangulering är egentligen att säkerhetsställa en position med hjälp av 

flera variabler. Ju fler variabler som anges desto mer tillförlitlig blir positionen då man 

helt enkelt inte kan befinna sig på någon annan plats än just den man är på. Våra gps:er 

fungerar även dem efter denna metod, då de läser av sitt avstånd i förhållande till 

jordens axel samt ekvatorn och kan på så vis räkna ut avståndet mellan två olika 

postitioner (Law, 2015) 

 

Metodologisk triangulering 

Studien har använt sig av flera olika metoder för att skapa en så hög validitet i sitt 

resonemang som möjligt. När fler än en metod används som undersökningsverktyg av 

ett och samma subjekt för att förklara ett sammanhang ökar nämligen validiteten då 

undersökningen är grundad i flera resultat (Opperman, 2000).  

 

Om man väljer att se till styrkorna så tillför en metodologisk triangulering ett djup i 

studien med säkerhetsställda faktorer som vid väl utförd studie får en hög validitet.  

 

Denna specifika studie har genomförts med hjälp av triangulering utifrån empiriska 

intervjuer av aktörer, införskaffande av sekundärdata från Svenska Golfförbundet och 

en enkätundersökning för att styrka teser om hur den framtida hållbara golfbanan kan 

komma att se ut. Detta har gjort att vi i vår studie fått en bred kunskap om möjliga 

scenarion inför framtiden.  
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Risken med dessa typer av metodologisk triangulering är att resultatets variabler är så 

pass specifika att materialet inte är tillämpbart i andra former av fenomen och studier 

(Jennings, 2010). Det blir med andra ord alldeles för specifikt för just den studie som 

genomförts. Positionen är helt enkelt för exakt. Således är inte denna studie 

tillämpningsbar fullt ut på samma fält i exempelvis USA.  

 

Urvalstriangulering  

På samma sätt som olika metoder skapar en högre validitet bygger urvalet av 

fallstudisubjekt även den på en form av triangulering. Genom att välja geografiskt 

åtskilda anläggningar, med olika storlek, olika antal medlemmar och olika 

förutsättningar ska studien ha som mål att representera populationen på ett så rättvist 

sätt som möjligt. Detta för att bringa högre validitet till studien. Fallstudiesubjekten är 

därför inte slumpmässigt utvalda. Motiveringen till det specifika urvalet av 

fallstudiesubjekt går även att härleda, till viss mån, till de fältaktörer författarna hade en 

naturlig access till.  

 

Enkätundersökningen i sin tur har en svaghet i att den inte följer en viss urvalsprocess 

systematiskt utan genomfördes i form av massutskick till golfanläggningar runtom i 

hela Sverige. Genom ett utskick som möjliggjordes via Svenska Golfförbundet fick 

undersökningen en hög och snabb svarsfrekvens. Med det sagt vill vi författare inte 

påstå att denna studie är att betrakta som kvantitativ. Inte heller kvalitativ, då vi 

författare är eniga med Åsberg (2001) att studien är att betrakta som ingetdera, snarare 

än antingen eller, tills dess att resultat uppnåtts. 

 

 

2.4 Datainsamling 

Öppna intervjuer 

Fallstudiesubjekten kontaktades tidigt i processen av insamlandet av data för att bättre 

kunna skapa en förståelse för oss författare hur pass komplex producenter ansåg 

frågeställningen att vara. Genom ansvariga personer på valda fallstudiesubjekt 

genomfördes sedan öppna intervjuer om hur producenter på sina respektive 

anläggningar arbetar med hållbarhet och vilka utmaningar de ser inom området. I dessa 

intervjuer diskuterades även visioner och målsättningar.  
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Dessa öppna intervjuer låg som grund för utformandet av enkätundersökningen som 

sedan skickades ut. Intervjuerna i sig var av hög prioritering då själva fallstudien valts 

att vara central i skrivandeprocessen. 

 

Att intervjuerna innehöll öppna frågor hänvisas till författarnas begränsade kunskap om 

vilka åtgärder som genomförs på respektive anläggning. Vi författare ville därför inte 

missa eventuellt viktiga aspekter för studien genom att genomföra intervjuer på ett 

strukturerat och inlåst vis. När intervjuer av öppen karaktär genomförs tenderar 

informanten att bli just informant och inte en respondent. Innehållet av intervjun 

resulterar därför i en mer djupgående dialog där ny kunskap och nya ingångsportar 

väcks hos författaren (Smith, 2010).  

 

Intervjuerna hölls på plats på respektive anläggning vilket för studien kändes mest 

lämpligt då vi författare gavs en fysisk inblick i verksamheten. Den sociala 

interaktionen spelade också in i detta val, då samspel mellan informant och författare 

underlättar förståelsen för komplexa situationer som är lättare att förstå och förklara 

med visuella komplement (Bryman & Bell, 2013).  

 

Nackdelar är att dessa intervjuer av öppen karaktär på plats, kan ha en tendens att glida 

in på ämnen som är fullständigt oväsentliga då producenter tenderar att ha ett behov av 

att framhäva sin produkt. Intervjuerna blir då tidskrävande i förhållande till den 

användbara datan (Bryman & Bell, 2013). 

 

Via möte 

Då formell access var en begränsning i denna studie har den genomförts i mesta del 

genom kontaktutnyttjande i författarnas nätverk. I detta fanns lyckligtvis den förre 

golfspelaren Joakim Haeggman. Genom sin karriär har han av naturliga orsaker kommit 

i kontakt med en stor del av golfindustriaktörer i Sverige. Genom Joakim Haeggman, 

fick vi författare en naturlig informell access till Svenska Golfförbundets aktörer.  

 

Detta möte skedde efter en semistrukturerad form där angivna frågor fanns att ställa, 

men utvecklande av dem behövdes för att skapa en förståelse hos författarna.  
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Via mail 

Fördelar med intervjuer via mail är att författaren kan få tillgång till en stor mängd data 

på ett tidseffektivt tillvägagångssätt. Genom access till adresser kan man med enkelhet 

ställa frågor som respondenter och informanter kan svara på vid ett annat tillfälle, när 

det är mer passande för dem. Det behövs således inte en mer ingående planering att 

synka scheman för att kunna genomföra intervjuer via mail. Givetvis är även avstånd att 

ta med i aspekten, då en intervju som sker via mail är kostnadseffektiv i jämförelse med 

resor för att träffa informanter och respondenter på en fysisk plats. 

 

I denna studie genomfördes dock inga omfattande intervjuer med mail som redskap, 

med förbehåll för enkäten som skickades digitalt. Det som däremot användes flitigt var 

kontaktskapande för bestämmande av möten med informanter.  

 

Via enkätutskick 

Enkäten som genomfördes skapades utefter en strukturerad form då frågeställningen 

skulle omvandlas till data. Därför behövdes en så strukturerad form som möjligt. 

Svårigheterna är ofta att en alltför strukturerad enkät lämnar lite, eller inget, utrymme 

för ifyllnad av åsikter från fältets aktörer (Jennings, 2010). 

 

Syftet med denna enkätundersökning var från början att uppnå en empirisk mättnad på 

ett tidseffektivt vis. Genom de tidigare intervjuer och möten med fallstudiernas 

representanter skapades frågorna i enkäten. För enklare bearbetning av datan valde vi att 

låta respondenterna svara i skalor i största möjliga utsträckning.   

 

Enkäten var tillgänglig för svar mellan datumen 2016-11-17 – 2016-12-09 och 

utformades via surveyplanet.com.   

 

Skalor möjliggör en kategorisering som är möjlig att rangordna även om avstånden 

mellan svarsalternativen inte följer exakta mått likt exempelvis en kvotskala. Det 

väsentliga för vår enkät var att få ut mätbara värden i form av siffror och procentuell 

andel av populationen. Detta resultat användes för att kontrollera hur väl våra 

fallstudiesubjekt stämde överrens med övriga anläggningar runtom i landet. Att 

dessutom få in en större kvantitet av datamaterial ansåg vi enbart kunde positivt bidra 

till studiens syfte om att urskönja mönster för framtida scenarion.   
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Med denna enkät ville vi författare minimera exformationen. Exformation är data som 

lämnar luckor i studien. Att vi författare ville minska exformationen beror på att vi inte 

ville utesluta något scenario utan att studerat aktörernas tankar och åsikter. En viss typ 

av exformation kommer studien dock att innehålla, men vad denna exformation betyder 

eller har för inverkan får helt enkelt framtiden utvisa.  

 

För enkätens utformning och svar, se bilaga #1 Enkät. 

 

Via telefon 

Det har även genomförts telefonintervjuer i studien. Aktörer som i denna studie 

representerar Svenska Golfförbundet och medlemmar på fallstudiesubjektens 

golfsällskap har genomförts löpande under studiens processkapande. 

  

Medlemmarna i respektive fallstudie fyller en funktion. Dessa telefonintervjuer har varit 

strukturerade enligt kategorier som berörts vid de öppna intervjuerna med 

producenterna. En form av säkerhetsställande från en annan källa att materialet är 

tillförlitligt.  

 

Urvalet av dessa informanter skedde slumpmässigt då sökandet efter dem egentligen 

innefattade att slumpmässigt välja fem respondenter, i form av medlemmar, efter 

alfabetisk ordning på respektive anläggning via golfens IT-system (GIT) och funktionen 

”Sök Golfvänner”. Detta för att minimera chanserna för att en av dessa medlemmar 

eventuellt tar producenten i försvar och ger medhåll till producenten av personliga skäl.  

 

Att dessa gjordes via telefon motiveras med att tiden var en bidragande faktor. Det mest 

optimala hade naturligtvis varit att träffa dessa personer i form av ett personligt möte, 

men med fem respondenter per fallstudie skulle det innebära schemaläggning av femton 

olika intervjuer på tre geografiska plaster.  

 

Genom telefonintervjuer fick studien en reservplan att utföra vid behov, då vi författare  

enkelt kunde ringa upp en annan medlem ur medlemsregistret. Svaren går dessutom att 

utveckla bättre över telefon för respondenten, till skillnad från en intervju via mail som 

blir betydligt mer låst (Bryman & Bell, 2011). 
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2.5 Metod för analys 

Då studien inte genomförts varken kvalitativt eller kvantitativt är materialet som samlats 

in obrukbart för studien såvida den inte behandlas och därmed omvandlas till användbar 

data. Material måste således analyseras men framförallt sorteras utefter deskriptiva 

teman och kategorier (Ryen, 2004).  

 

Studiens öppna intervjuer med fallstudiesubjekten gjordes för att identifiera utmaningar. 

Det stora arbetet låg i att kategorisera samtliga utmaningar och detta gjordes genom att 

helt enkelt genomföra samtliga intervjuer med empiriproducenter samt 

myndighetsaktörer innan dess att kategoriseringen inleddes för att inte missa eventuella 

aspekter. Aspekter som skulle komma att bli viktiga och tillföra relevans i studiens 

innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Att inbringa så mycket material som möjligt från fältets empiriska källor sågs som en 

självklarhet i den fallstudie som genomförts. Det allra mest väsentliga var inte hur 

många subjekt som hann intervjuas, utan snarare vad intervjusubjekten sade. Där ställer 

man kvantitet emot kvalitet vilket kan innebära att man som läsare kan uppfatta studien 

som kvalitativ. Vi författare menar dock att studien är varken eller, då den empiriska 

mättnaden vad gällande kvalitet inte kan mätas i form av kvantitet.  

 

Då kategoriseringen skett kan data från enkäten behandlas på ett smidigt sätt och 

därmed kodas till statistik efter redan angivna kategoriseringar (Ryen, 2004). 

 

Baserat på vad aktörerna identifierat som utmaningar och utvecklingspotentialen inom 

de angivna kategorierna genomfördes en så kallad Triple Bottom Line-analys för att få 

ett mätbart värde av denna inventering som gjorts. Detta mätbara värde betygsätts av oss 

författare och hur vi tolkat fältets utmaningar. Triple Bottom Line-analysen är således 

att betrakta som golfens hållbara status i dagsläget.  

 

 

2.6 Disposition  

Studien presenteras genom en induktiv ansats där iakttagelser på fältet och verkligheten 

leder till framtida konsekvenser (Åsberg, 2001). Dessa konsekvenser kommer att 

påverka hur framtidens golfbana kan komma att se ut från ett hållbarhetsperspektiv.  
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I denna studies fall innefattar induktionen bearbetad data i form av statistik från frågor 

som ställts till respondenter, djupgående intervjuer som resulterat i en jämförbar 

fallstudie från tre olika producenter, samt intervjuer och kompletterande enkäter från 

övriga aktörer på fältet som kopplas samman i både diskussion och slutats.  

 

Kapitel tre är ägnat åt det empiriska fältet. Där ges en stor del av utrymmet till våra tre 

fallstudiesubjekt. Deras åsikter om utmaningar kompletteras från myndigheter och 

samordningsorganisationer, Svenska Golfförbundet, konsumenter samt enkätutskicket 

bland 110 andra golfanläggningar i Sverige.  

 

I kapitel fyra kommer relevanta teorier gällande producenternas tankegångar att 

appliceras för att få grepp om hur förankrat verkligheten stämmer överrens med det 

forskningsarbete som gjorts inom ämnet hållbarhet applicerat på fältet golf. Det är 

därför i detta kapitel som fältet appliceras på ämnet. Golf sätts in i ett 

hållbarhetsperspektiv rent teoretiskt genom tidigare genomförda studier. 

 

I kapitel fem kommer en diskussionsarena med teoretiskt stöd och kritik att tillämpas 

för de tendenser som kan spås genom studien gällande hållbarhet. I detta kapitel 

återfinns även en analysmodell som har namnet Triple Bottom Line.  

 

Studien avslutas således med kapitel sex där slutsatser presenteras utifrån de upptäckter 

som skett under studiens genomförande som är direkt knutna till den frågeställning 

studiens syfte är att besvara.  

 

Det nyss lästa metodkapitlet har redovisat för hur vi författare har gått tillväga under 

studieprocessen, före, under och efter, förklarat och motiverat val som vi författare 

ställts inför samt vilka för och nackdelar dessa metoder innefattar. De delar som 

beskriver hur datainsamling genomförts berör även urvalsprocessen med motiveringar 

till de tagna besluten. Begränsningar av fältet har förekommit. Gällande det 

metodologiska tillvägagångssättet, har det förekommit tydliga avgränsningar och 

motiveringar till dessa. Slutligen i detta kapitel har läsaren fått en inblick i det 

analysinstrument som används och dess lämplighet förklarad. 
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3 Utmaningar definierade av fältets aktörer 

Följande kapitel är indelat i tre olika kategorier som varit återkommande från fältets 

aktörer och därmed möjliggjort en kategorisering för författarna. Fältets aktörer har 

identifierat utmaningar för framtiden och klargjort hur arbetet med dessa utmaningar 

förs redan idag.  

 

 

3.1 Golfen som funktion i samhället 

 

I den första av kategorierna redogörs vilken funktion golfen har i samhället i form av 

idrottsrörelse och föreningsliv. Läsaren får därigenom ta del av begreppet 

intersektionalitet  som berör de olika grupperingar vi ser i samhället baserat på kön, 

klass, sexualitet, etnicitet och ålder.  

 

Annica Lundström är vd tillika klubbchef på Örebro City CountryClub men även 

anställd  på Svenska Golfförbundet. Hon förklarade för oss under vårt samtal (2016-11-

18), att inom det hon benämner som samhällsansvar har föreningslivet, till vilket 

Svenska Golfförbundet tillhör, en stor inverkan. Vårt samhälle vilar på grunder som 

föreningslivet representerar i form av Riksidrottsförbundets fyra fokusområden:  

 

1) Morgondagens tränande och tävlande 

2) Inkludering 

3) Jämställdhet 

4) Medlemsfrågan 

(Lundström, 2016-11-18). 

 

Morgondagens tränande och tävlande 

En utmaning Magnus Lagerlöf (vd, vid Ekerum Resort Öland) benämner när det 

kommer till morgondagens golfspelare är att man inom golfen står inför ett 

generationskifte. Morgondagens konsumenters beteende är betydligt mer annorlunda i 

jämförelse mot dagens, enligt Lagerlöf (2016-10-26). Han menar därför att det 

kommande generationsskiftet innebär fler förändringar än det föregående just vad gäller 

utövarnas behov och  krav. Den enskilt största skillnaden han väljer att framhäva är 

kvantiteten. Tendenserna han uppfattat redan nu är att kommande generation kommer 

att spela färre golfrundor per år och person. De kommer också att kräva mer av 
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anläggningen i framtiden. Kommande generation kommer alltså inte att nöja sig med att 

enbart spela golf på en anläggning (Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

Detta är något han får medhåll ifrån de 15 medlemmar  som intervjuats via telefon på de 

3 olika fallstudiesubjekten. 13 av de 15 intervjuade personerna medger att de gör annat 

än att spela golf på sin anläggning (Se bilaga #2 Medlemsintervjuer: A). De två som 

enbart spelar golf på sin anläggning är båda över 60 år gamla och spelade dessutom flest 

rundor per år av de tillfrågade (Se bilaga #2 Medlemsintervjuer: C) 

 

Statistiken från enkätundersökningen med 110 representerade golfklubbar runtom i 

landet visar att det finns en röd tråd i frågan gällande utbud. Av dessa 110 anläggningar 

erbjuds restaurang på 83% av anläggningarna, konferens (45%) och bar (35%)  vilka var 

de enskilt största representerade kategorierna av sekundära aktiviteter som erbjuds till 

konsumenterna (Se bilaga #1 Enkät; A) 

 

Gunnar Håkansson (generalsekreterare på Svenska Golfförbundet, SGF) menar att man 

på SGF har en uppfattning om vilka morgondagens golfare är, genom  fenomenet ”lika 

barn leka bäst”. Enligt Håkansson visar nämligen statistik att golf  är ett intresse som 

går i arv. Barn kommer i kontakt med golf genom sina föräldrar eller anhöriga som 

spelar, vilket för SGF är ett känt fenomen. Därav vet SGF vad morgondagens utövare 

förväntar sig av SGF, vilket han benämner som en styrka. Styrkan består av att utövarna 

är medvetna om det ramverk gällande tradition, vilket ger SGF utrymme för förbättring 

(Håkansson, 2016-12-08). 

 

Karl-Martin Härström, som är sportansvarig på Ekerum Resort Öland,  ser just 

rekrytering av ungdomar som inte har en naturlig koppling till golf som den största 

utmaningen golfen kommer att bemöta inom en snar framtid. Hur man introducerar golf 

i unga människors liv ser inte Härström som en svårighet. Svårigheterna ligger istället i 

hur man tar hand om de unga individerna och vårdar intresset likt en flerstegsraket. Han 

drar paralleller med orientering som i större grad introduceras för skolungdomar än vad 

golfen gör. På samma sätt som att skolungdomar i Sverige orienterar under 

idrottslektioner kan de lika gärna bli inbjudna till en golfbana för att introduceras till 

sporten. Således menar Härström att den svaga återväxten inte kan härledas till 

introduktionsfasen hos ungdomar, då även orienteringen, som introduceras i betydligt 
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större utsträckning, har svårigheter med den unga återväxten sett till utövare. Härström 

menar att det inte finns en enkel lösning utan att man bör pröva sig fram till hur steg två, 

tre, fyra osv, i en flerstegsraketsmodell bör se ut. Att det måste finnas en modell för hur 

introduktion skall producera ett större antal yngre utövare är enligt Härström en 

nödvändighet, då enbart introduktion inte genererar en starkare tillväxt per automatik 

(Härström, 2016- 11-18). 

 

Även på Kungsbacka GK försöker man att exponera och introducera golf för den 

kommande generationen. Då, enligt Andri Reumert (klubbchef på Kungsbacka GK), 13 

% av kommuninvånarna i Kungsbacka spelar golf ser han golfen som en stor byggsten i 

samhället. I och med att golf praktiseras i en så pass stor utsträckning anser Reumert att 

man som golfanläggning i Kungsbacka kommun besitter ett samhällsansvar. Därför har 

man på sin agenda att genomföra projekt för ensamkommande flyktingbarn. Även här 

handlar det inte om rekrytering utan snarare om att exponera golf för den yngre 

generationen. Denna exponering går helt enkelt ut på att ge barnen en positiv upplevelse 

och därmed positiva associationer med golf inför framtiden (Reumert, 2016-10-26).  

 

På Emmaboda GK har  man en mer utarbetad och integrerad strategi just gällande 

morgondagens tränande och tävlande. Enligt klubbens ordförande Göran Persson har 

man genom sin golfhall belägen i Emmaboda skapat en utformning tillsammans med 

Vilhelm Moberg Gymnasiet. Tillsammans har man skapat en kursplan där ett 

individuellt tillval på det gymnasiala programmet innefattar golf. Detta som ett sätt att 

använda golfhallen som ett kommunikationsverktyg för golfen som idrott. Fastigheten i 

sin tur är helt ägd av kommunen där Emmaboda GK är ansvarig för skötseln. 

Emmaboda GK hyr sedan ut hallen till skolan som får sköta underhåll av densamma 

(Persson, 2016-12-01). 

 

Juniorverksamhet är naturligtvis central i denna frågan om morgondagens tränande och 

tävlande. Därför ställdes frågan i den enkät, där 110 golfanläggningar stod som 

respondenter, huruvida det förekommer juniorverksamhet på anläggningen. 

Svarsresponsen på frågan blev att 89% har en aktiv juniorverksamhet. 3% har ingen 

juniorverksamhet över huvudtaget och 8% erbjuder juniorverksamhet till viss del (Se 

bilaga # 1 Enkät J) 
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Att tillägga är att samtliga tre fallstudiesubjekt i denna studie har en aktiv 

juniorverksamhet.  

 

Inkludering 

Punkt nummer två som berör inkludering ses även som självklar gällande samhället i 

stort. Det är också där Lundström menar att det bör läggas mest fokus framöver när man 

arbetar med utveckling av golfen. Golfen har kommit långt i frågan gällande 

inkluderande av utövare, där utövare ses som enskilda individer. Utvecklingspotentialen 

börjar nu praktiseras i verkligheten runt om bland landets golfbanor (Lundström, 2016-

11-18). 

 

Handigolf 

Just inkludering är ett av våra fallstudiesubjekt, Emmaboda GK, ett exempel på.  Under 

vårt besök på Emmaboda GK beläget i det lilla samhället Vissefjärda fick vi träffa 

ordförande Göran Persson, samt utvecklingsansvarige för handigolfkommitén Mattias 

Claesson. Claesson är född med en cerebral pares-skada men har arbetat på banan 

sedan tonåren. Han fick då upp ett intresse för golf vilket ledde till en strålande karriär 

inom handigolf. Emmaboda GK kom i sin tur kontakt med handigolf genom Claesson 

vilket ledde till att en strategi för att anpassa banan för detta typ av klientel 

implementeras i praktiken. Claesson arbetar nu aktivt med att göra Emmaboda GK så 

funktionshinderanpassad som möjligt (Claesson, 2016-12-01). 

 

Första steget mot en funktionshinderanpassad anläggning genomfördes på Emmaboda 

GK med ekonomiskt stöd från EU. Man inriktade sig då på faciliteterna gällande 

boende. Med detta stöd lyckades man få ihop tillräckligt med medel för att färdigställa 

tre stugor med två lägenheter i varje stuga. Diskussionen fördes då om huruvida man 

kunde handikapp-anpassa en av stugorna, vilket det fattades ett beslut om och projektet 

genomfördes (Persson, 2012-12-01). 

 

Därefter ville Emmaboda GK ta konceptet vidare med ytterligare  ekonomiskt stöd från 

Allmänna Arvsfonden för att vidareutveckla konceptet med handigolf på hela 

anläggningen. Dessa ekonomiska medel från Allmänna Arvsfonden gick rakt in i 

Emmaboda GK’s tillbyggnadsplaner. Först på agendan stod toaletter och våtutrymmen 

som byggdes om och handikappsanpassades av Persson och Claesson personligen. 
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Därefter påbörjades en uppfräschning av banans parkering och markbeläggning för 

lättare framkomlighet för rullstolsbundna individer (Claesson, 2016-01-12). 

 

Persson beskriver att hela satsningen att göra en anläggning handikapp-anpassad för 

individer med olika typ av funktionsnedsättning har kommit en god bit på väg, men man 

väljer att behandla ett projekt i taget. Därefter kommer Emmaboda GK aktivt att arbeta 

med nästa projekt som innefattar exponering och tillgänglighet gentemot de tilltänkta 

utövarna (Persson, 2016-12-01). 

 

Claesson menar att det är nödvändigt att genomföra projekten i den ordning att först 

åtgärda anpassningen för att visa på vilka positiva effekter detta fått på banan rent 

estetsitkt. Arbetet blir då legitimerat bland övriga medlemmar att se vad pengarna 

används till. Claesson och Persson (2016-12-01) ser två positiva aspekter med detta:  

 

1) Befintliga medlemmar utan funktionshinder inser att det finns ett värde även för 

dem att funktionshinderanpassa sin anläggning. 

 

2) De funktionsnedsatta får en tillfredställelse i form av att bidra till arbetet med en 

fräschare anläggning.  

 

Genom dessa två punkter rivs den typ av barriär som Claesson berättar, ur eget 

perspektiv, funktionsnedsatta individer stöter på i samhället i stort. Nämligen att känna 

att man är en belastning. Istället får de en känsla av att vara med och bidra. Detta leder i 

sin tur till en mer integrerad golfbana där samtliga individer trivs och finner acceptans 

för varandra (Claesson, 2016-12-01). 

Idén med funktionshinderanpassning i en större utsträckning får stöd av Svenska 

Golfförbundets generelsekreterare Gunnar Håkansson. Han förklarar att konceptet 

handigolf är ett separat förbund som går under svenska handikappsförbundets 

riksorganisation gällande idrott (Håkansson, 2016-12-08). 

 

Håkansson förklarar vidare att man från Svenska Golfförbundets håll räknar att det finns  

37 anläggningar runtom i Sverige där man aktivt kan erbjuda handigolf, men att det 

även finns ett form av mörkertal. Detta är anläggningar som är anpassade för individer 

med funktionsnedsättning men inte fullt ut är anpassade för dessa individers särskilda 
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behov för att kunna utöva sporten golf. Dessa klubbar är med andra ord på god väg att 

kunna erbjuda handigolf som aktivitet men har inte riktigt hunnit så pass långt i sina 

projekt. Förbundets vision är däremot att år 2020 skall detta antal på 37 anläggningar 

istället representeras av 100 stycken (Håkansson, 2016-12-08). 

 

Sexuell likabehandling 

Lundström medger att man liksom samhället har en bit kvar att gå vad gäller tolerans 

och acceptans för individers sexuella läggningar. Man har en lite längre väg att gå 

gällande frågan än exempelvis handigolf. Lundström menar att man  måste skapa en 

medvetenhet och acceptans för människors egna fria rätt att vara sig själva (Lundström, 

2016,11-18). 

 

Ett sätt att skapa en större acceptans är att föra fram saker och ting i ljuset. Acceptans 

startar med interaktion och att komma i kontakt med det som man är oförstående till. 

Att blunda för en situation där det råder en brist på samhällsansvarstagande gör det 

omöjligt att agera kunskapsförmedlare (Lundström, 2016-11-18). 

 

I golf existerar en mycket populär spelform i tävlingssammanhang, denna tävlingsform 

heter äkta makar. Man spelar då i lag om två utövare som är, precis som tävlingens 

namn indikerar, äkta makar. I och med beslutet från Svenska Kyrkan som innebar att 

samkönade par kunde ingå i äktenskap, väcktes frågan huruvida samkönade par kunde 

tävla i spelformen. Den allra mest distinkta skillnaden som påpekades var de fysiska 

skillnader som skiljer manliga gentemot kvinnliga utövare. Män har en klar fördel just 

gällande slaglängd och slår rent generellt längre än kvinnor. Därför existerar olika 

utslagsplatser, så kallade tee, där kvinnornas tee är placerade närmare hålet i jämförelse 

mot männens. Då äkta makar tälvar i lag om två skulle detta innebära att 

förutsättningarna för ett samkönat par inte skulle vara likvärdiga med ett heterosexuellt 

par (Håkansson, 2016-12-08). 

 

Traditionens makt är ett begrepp som används flitigt i folkmun. Håkansson menar att 

golfen är ett exceptionellt exempel på detta. Golfen har dock blivit bättre på att anpassa 

sig efter omvärldens förändringar. När samkönade äktenskap blev genomförbart rent 

lagligt i Sverige såg man det som en ren självklarhet att även åtgärda en så pass enkel 
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detalj som utslagsplats. Det skulle helt enkelt bara fixas, inte mer med det (Håkansson, 

2016-12-08). 

 

Etnisk representation 

Som tidigare nämnts förekom det integrationsarbete på två av våra tre fallstudiesubjekt. 

Detta har genomförts utan några intentioner att generera medlemmar enligt våra två 

informanter (Härström, 2016-11-16 & Reumert, 2016-10-26). Syftet har istället varit en 

form av exponering för golf som bidrar till en trevligare tillvaro för nyanlända i form av 

en upplevelse. Det blir då en win-win-situation för både anläggningen och de 

nyanlända. De nyanlända som får ett trevligt avbrott i vardagen med minnen de kommer 

bära med sig för livet. Anläggningen skapar ett bra intryck för dessa nyanlända 

individer och slipper att anläggningen ekar tom under lågsäsong (Härström, 2016-11-

16).  

 

Integrationsfrågan har även diskuterats på Emmaboda GK enligt Persson (2016-12-01), 

men med tanke på den uttalade handikappssatsningen som genomförs  finns det inte tid 

eller ekonomiskt utrymme att göra en större uttalad satsning för nyanlända.  

 

Både Härström och Reumert poängterade att initiativet kommit på eget bevåg. Från 

Svenska Golfförbundet applåderas Härström och Reumerts initiativ, samtidigt som man 

medger att det i nuläget inte läggs ner nämnvärt stor energi på att ta fram en 

övergripande strategi när det kommer till mångfald av etniska representationer.  

 

Håkansson (2016-12-08) vill dock starkt poängtera att alla är välkomna till en golfbana. 

Över tid tror Håkansson att etniska minoriteter kommer att hitta till golfbanorna och 

mångfalden kommer då att bättre spegla samhällsbilden. En av anledningarna till den 

ojämna representationen tror han beror på ekonomiska förutsättningar, en annan är de 

kulturella värderingar människor har av golf. I Sverige har golfens rykte som 

”snobbsport” och ”moderatbandy” börjat att försvinna mer och mer som ett resultat av 

att den blivit mer folklig. Det svenska samhället har inte heller på samma sätt de 

extremt stora klasskillnaderna i samhället man exempelvis ser i mellanöstern. Där är 

fortfarande golf en sport som utövas av de som faktiskt har råd att unna sig nöje i 

vardagen, det vill säga de rikare som dikterar vilkoren i en sådan samhällsstruktur. De 

flesta av de nyanlända som kommer till Sverige har inte tillhört denna lyckliga skara i 
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sina hemländer. Därför menar Håkansson att det rent generellt finns ett misstycke 

gentemot golf bland de nyanlända. Det finns redan djupt förankrade dåliga associationer 

med allt vad golf innebär (Håkansson 2016-12-08) 

 

Svenska Golfförbundet är en av ca 70 olika idrotter som är medlemmar i Svenska 

RiksidrottsFörbundet (RF). Alla idrotter kan inte jobba på samma sätt med denna 

känsliga fråga. Med tanke på RF’s fyra värderingar (morgondagens tränande och 

tävlande, inkludering, jämställdhet och medlemsfrågan) är det en oerhört stor funktion 

som föreningslivet skall fylla i samhällstrukturen. Om alla 70 olika idrotter arbetar med 

samma frågor på samma sätt uppfylls inte syftet med att ha ett riksidrottsförbund. 

Håkansson nämner andra exempel som ishockey och innebandy. Dessa har likt golfen 

inte samma representativa mångfald när det kommer till etnicitet som exempelvis 

fotbollen. Däremot har man andra styrkor inom golfen som exempelvis innefattar en 

större representativ mängd sett till utövares ålder än exempelvis fotbollen. Tack vare att  

de olika individuella nationella idrottsförbunden har sina olika styrkor så skapas en 

starkare enhet genom att organisera sig i RF. Denna starkare enhet klarar att uppfylla de 

förväntningar samhället har på idrottsrörelsen och föreningslivet i Sverige (Håkansson, 

2016-12-08).  

 

I den genomförda enkäten vi skickade ut ställdes frågan om etniska tillhörigheter bland 

de tillfrågades medlemmar. 14% av dessa golfklubbar hade medlemmar från Norge, 

12% från Tyskland och 13% från Danmark. Fortfarande är det ytterst liten 

representation av medlemmar med utomeuropeisk bakgrund (se bilaga #1 Enkät: B).  

 

Enligt Karin Ekebjär, turismsamordnare i Kalmar Län, är även detta en stor del av de 

utländska turister som besöker Sverige. Det är även i dessa länder, med tillägg  

Nederländerna,  som Sverige marknadsförs som turistdestination på ett internationellt 

plan (Ekebjär, 2016-11-21).  

 

Anna Frykman (utvecklingsansvarig inom besöksnäringen i Kungsbacka kommun) 

menar att man i Kungsbacka kommun har valt att inkludera den potential som den 

utländska marknaden besitter. Detta görs dock inte genom  aktiv marknadsföring av 

golf, utan snarare genom att få de utländska gäster som kommer till Kungsbacka med 

annan form av primär reseanledning att även anamma golf under sin resa. Detta genom 
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ett integrerat samarbete mellan de olika klubbarna i kommunen, men även genom att 

aktiv erbjuda pay and play-banor till de turister som är på genomresande (Frykman,  

2016-10-24). 

 

Jämställdhet 

Härström menar att återväxten rent generellt är en stor utmaning gällande den 

kommande generationens golfspelare. Den kategori som är allra svårast att komma åt är 

kvinnor i de yngre åldrarna (Härström, 2016-11-16). 

 

Enligt vår statistik bland de tillfrågade 110 klubbar runtom i landet landade den 

genomsnittliga procenten för kvinnlig representation bland medlemmar på drygt 30%. 

(Se bilaga #1 Enkät: C).   

 

Samtliga tre fallstudiesubjekt hade även de en uppfattning att medlemsrepresentationen 

för kvinnor motsvarade ca 30% av totala antalet medlemmar (Härström 2016-11-18, 

Reumert 2016-10-26, Persson, 2016-12-01). 

 

Vision 50/50 

Vision 50/50 är golfförbundets förändringsarbete för att öka jämställdheten i golfsverige 

och öka antalet kvinnor som utövare av sporten och inom sportens ledande roller. 

Arbetet är initierat av Svenska Golfförbundets styrelse 2013. Processen och arbetet 

finansieras genom forskningsstöd som möjliggjorts via anslag från Riksbankens 

Jubileumsfond. Målen är att till 2020 förändra strukturen på könsfördelningen inom 

sporten (SGF, D, 2016-12-01). 

 

Golf är en sport som har alla förutsättningar för att vara lika populär för kvinnor som för 

män, unga som gamla och oavsett etnisk bakgrund. Verkligheten speglar tyvärr inte 

dessa förutsättningar. Endast 28 % av Sveriges golfare är kvinnor. Jämfört med resten 

av världens länder så är det ett positivt antal, men vision 50/50 har som målsättning att 

förbättra den siffran ytterligare (SGF, C, 2016-12-01). 

 

Precis som flera andra sporter så är golfen utvecklad av män och för män. Män har satt 

normerna för sporten och utformat den under historiens gång till en sport som passar 

män och inte kvinnor. Ej olikt flertalet andra idrotter så har man inom golfen ett större 
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antal män än kvinnor i ledarroller inom sporten. Det är en annan anledning till att 

mönstret inte är så lätt att bryta. Män fortsätter att vara den drivande kraften i 

beslutsfattandet inom golf (SGF, D, 2016-12-01). 

För att öka och behålla intresset pratar man mycket om attraktivitet. Med det menar 

Lundström producenter. Dessa måste vara lyhörda och lyssna till vad människor säger. 

Kvinnor är inte en homogen grupp som kan behandlas lika utifrån sitt kön, de är 

individer med olika intressen och målsättningar (Lundström, 2016-11-18). 

Just att höja attraktiviteten för kvinnor på anläggningen är ett projekt som egentligen går 

utanför golfen som fält. Det är ett samhällsproblem som golfen är en av delarna i. Men 

på en anläggning skulle denna typ av attraktivitet exemplifieras i till exempel menyerna 

i restuarangerna, den generella jargongen som man brukar benämna som 

”omklädesrumssnack” och inkluderande av kvinnor för en jämställd representation 

bland de anställda. Enligt Lundström handlar detta i mångt och mycket om en 

oförståelse. Det finns helt enkelt en brist på kunskap inom ämnet bland män rent 

generellt. Detta mycket beroende på de traditioner som utformats av just män. Hon drar 

paralleller till sjukvården: ”För att en patient ska kunna bli mottaglig för en behandling 

och förbättrad tillvaro måste först en sjukdomsinsikt infinna sig hos patienten” 

(Lundström 2016-11-18).  

Golfen har en mycket ljus framtid, enligt Lundström, förutsatt att den kan anpassas efter 

vad morgondagens konsument kräver. Banorna är idag anpassade för män generellt sätt. 

De är designade efter männens slaglängd. Kvinnans tee, eller dam-tee, hamnar inte i 

fokus. Det fokuseras också väldigt mycket på tävlingar och prestation inom golf, även 

den normen är skapad av män (Lundström, 2016-11-18). 

Att tillägga här är att inget av fallstudiesubjekten som deltagit i denna studie deltager 

som pilotklubb i Vision 50/50, men samtliga av dem följer det noga och är väl 

medvetna om dess betydelse inför framtida utmaningar. Detta som ett steg i att bättre 

representera en reflektion av samhället gällande könsfördelning. De ser även att genom 

att göra sin anläggning mer attraktiv för kvinnor finns det potentiella ekonomiska 

summor att inbringa.  
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Medlemsfrågan 

Lundström betonar starkt under vårt samtal (2016-11-18) att golfen finns till för sina 

medlemmar. Dessa skall därför alltid sättas i första hand vid alla beslut. Utifrån ett 

producentperspektiv innebär detta att produkter skall utformas i medlemmarnas intresse. 

Medlemmarnas preferenser bör därför genomsyra hela verksamheten på en 

golfanläggning (Lundström, 2016-11-18). 

 

Även Reumert på Kungsbacka GK stödjer Lundströms  uttalande om vem golfen 

egentligen finns till för och nämner därför hur viktiga gemensamma värderingar är på 

en golfanläggning. Värderingar som är mätbara bland medlemmarna i form av trivsel 

(Reumert, 2016-10-26). 

 

Friskvård 

I samband med vårt samtal med Håkansson (2016-12-01) förklarade han för oss att 

golfen inte alla gånger är den bästa av RF’s medlemsidrotter på integration av etniska 

minoriteter. Golfen gör dock nytta på andra plan som berör folkhälsan i samhället. Som 

motionsform är golfen en mycket bra aktivitet då den kan utövas av egentligen alla 

personer oavsett fysisk status och ålder. Människor kommer ut och rör på sig genom att 

gå en runda golf, en runda de kanske inte gått annars (Håkansson, 2016-12-08). 

 

Lundström förklarar att Svenska Golfförbundet aktivt arbetar med att få godkännande 

av regeringen att få in golf i det friskvårdsbidrag anställda kan bli tilldelade av sina 

arbetsgivare. På samma sätt som att man får en ekonomisk summa som täcker delar av, 

eller hela kostnaden för exemepelvis ett gymkort, skulle anställda kunna få utöva golf 

istället (Lundström, 2016-11-18). 

 

Åldrande medelålder 

Lagerlöf benämner medelåldern som fel. Han menar att den höga medelåldern är det 

som oroar inför framtiden. Uppskattningsvis är ca 50% av Sveriges golfare födda under 

1940- och -50-talet. Konsumentinnehållet har därför en kort horisont, som beskrivs som 

ett problem av stora proportioner, då dessa 50% drar upp medelåldern för varje år som 

går. Medelåldern är därför av en åldrande karaktär, likväl att nya golfspelare är yngre. 

En positiv faktor med denna generation är dock att de är betydligt mer aktiva i sitt 

utövande än nästkommande yngre generationer. Sett till antal rundor spelar de som är 
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födda på 40- och 50-talet betydligt mer än vad 60- och 70-talisterna kommer att göra i 

framtiden. Därför står man inför en stor utmaning gällande denna generationsväxling 

(Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

Enkäten stödjer till viss del Lagerlöfs antagande vision om en äldre medelålder. Den 

totala medelåldern bland de 110 representerade golfanläggningarna landade på nästan 

52 år. En annan aspekt som gick att utläsa av enkäten var att mindre centralt belägna 

klubbar på landsbygden tenderade att ha färre medlemmar med en högre medelålder. 

Större anläggningar hade således lite lägre medelålder fördelat på fler medlemmar (se 

bilaga #1 Enkät: D). 

 

På Emmaboda GK verkar enkätens svar stämma. Medlemsantalet består enligt Persson 

relativt intakt år efter år, vilket gör att medelåldern höjs ett år i och med det faktum när 

medlemmarna blir ett år äldre. Detta är givetvis en generalisering då det tillkommer nya 

medlemmar varje år och vissa individer väljer att avsluta sina befintliga medlemskap. 

Överlag har man inte upplevt en ordentlig generationsväxling av revolutionerande 

karaktär på Emmaboda GK (Persson, 2016-12-01).  

 

Trots att 40- och 50-talisterna är stora generationer där många är aktiva golfspelare tror 

inte Härström att vi kommer få färre golfare i nästkommande generation. Tendenser 

finns nämligen att folk blir introducerade till golf i en senare period i livet än vad man 

tidigare har blivit. Detta leder till att det finns en stor grupp potentiella golfspelare även 

bland 60- 70- och 80-talisterna (Härström, 2016-11-16). 

 

Lundström menar att fram till för ett par år sedan har man inom golfen varit bortskämd 

med en stadig ström av återväxt. De senaste årens minskningar i den yngre kategorin av 

aktiva golfutövare menar hon dock inte är ett hot, snarare att beteendet förändrats. 

Beteendets förändring menar Lundström kan bero på två orsaker:  

 

1) Den yngre genretationen spelar inte golf i lika stor utsträckning och väljer därför 

inte att vara medlemmar utan enbart spela som pay and play-utövare. 

2) Människor rent generellt blir inte introducerade till golf i lika ung ålder som 

tidigare.  

(Lundström, 2016-11-18). 
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Volontärer  

I takt med en åldrande medelålder har det funnits oro för medlemmarnas betydelse. Att 

finansiera en anläggning är långt ifrån gratis och medlemmarna fyller ett viktigt syfte i 

form av underhåll och drivsel.  

 

Enligt enkätens svar använde samtliga 110 anläggningar sig av volontärer. Genomsnittet 

för antal volontärarbetare som arbetar utan ekonomisk ersättning uppgick till 19st per 

anläggning (se bilaga #1 Enkät: E). 

 

Statistiskt sett borde här större anläggningar med ett större medlemsantal ha lättare att få 

ihop 19 volontärarbetare rent procentuellt då de har ett större urval att placera tillfrågan 

hos.  

 

Franzén och Smedfors (2016-11-22) som arbetar med turismutveckling på Öland ser 

dock landbygdspatriotismen som en stor tillgång generellt gällande föreningslivet. Det 

skapas en samhörighet som man inte finner i mer centrala områden. Man kan heller inte 

vara anonym i samma utsträckning som i en större och mer centralt belägen ort. De 

förespråkar inte att folk på landsbygden känner en skyldighet till att ställa upp som 

volontärer utan prioriterar ansvarstagande i större utsträckning. Personligen anser de 

inte, att trots det faktum med generationsväxlingen som kommer att inträffa, per 

automatik behöver resultera i att landsbygdens golfbanor kommer att stöta på problem 

av ekonomisk karaktär just gällande brist på volontärer. De är eniga om att detta är en 

styrka landsbygden besitter till skillnad mot centrala orter. Vill man ha någonting gjort 

får man helt enkelt se till att lösa det själv genom att hjälpas åt (Franzén & Smedfors, 

2016-11-22). 

 

Emmaboda GK är ett av dessa exempel. Persson framhäver gärna hur bygden sluter upp 

bakom projekten, inte minst vad gällande handikappsanpassningen. Det är i stort sett 

bara byggmaterialet som inneburit en kostnad för klubben, då allt fysiskt arbete har 

utförts av just befintliga medlemmar och personer från bygden. Han nämner dock 

undantagsfall som vvs-montering och dragning av elektriska ledningar. Det arbetet var 

den enda kostnaden man behövt ta in hjälp utifrån för att ordna vid upprustningen i 

samband med funktionsnedsättningsanpassningen (Persson, 2016-12-01).  
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Även på Ekerum är man beroende av välviljan bland medlemmarna. Man är som 

anläggning beroende av medlemmarnas assistans vid genomförande av projekt. Vid sin 

satsning med att ge en av sina två 18-hålsbanor Långe Jan en ny skepnad var detta extra 

påtagligt. Den  nya utformningen gick ut på att ersätta den traditionellt höga gräsruffen 

på banan, med hårt packad sand. Problematiken låg i att sanden innehöll en del lite 

större stenar som skulle kunna skada klubborna hos spelare. Därför var det nödvändigt 

att dessa stenar sorterades ut, vilket också genomfördes med hjälp av den stora 

uppslutning av medlemmar som gick runt på banan och helt enkelt krattade och 

plockade bort dessa stenar (Härström, 2016-11-16).  

 

Smedfors och Franzén är eniga om att begreppet ”eldsjäl” kommer att sakta men säkert 

tonas ned då dagens individuella åtagande, som exempelvis yrkeskarriärer, prioriteras 

högre i och med en mer krävande samhällsstruktur. Personer som är villiga att hjälpa till 

kommer fortfarande att finnas på en lokal golfanläggning. Visst kan det ske en negativ 

utveckling sett till mängd av arbete dessa ideella krafter kan utföra, men Franzén och 

Smedfors menar att ideella krafter kommer att leva vidare, inte minst på landsbygden, 

just baserat på folks ansvarstagande inställning (Franzén & Smedfors, 2016-11-22). 

 

Håkansson på Svenska Golfförbundet är inte nämvärt orolig vad gäller den stigande 

medelåldern om man ser till perspektivet med volontärarbetare. Han instämmer med 

Smedfors och Franzén att begreppet eldsjäl tenderar att försvinna och tror inte att 

exempelvis 80-talister kommer hjälpa till i lika stor utsträckning vad gällande tid. Det är 

just tiden Håkansson benämner som den största utmaningen. Framtidens volontärer 

kommer förmodligen inte vara lika inställsamma att ägna sig åt specifika åtaganden 

under en längre tid. Vidare anser han att man inte kan binda upp människor på 

åtaganden som gäller livet ut. Man måste istället anspassa volontärarbeten efter 

volontärernas tidsram. Att utarbeta projekt med angivna tidsramar tror han är en väg att 

gå. Man binder inte upp människor att åtaga sig uppgifter under två års tid, genom 

bildandet av kommitéer. Man bör i framtiden snarare be om hjälp under en två veckor 

lång period som ett projekt med angiven tidsram (Håkansson, 2016-12-08).  
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3.2 Finansieringsutmaningar 

Den andra kategorin berör finansiering av en anläggning och hur man förbereder sig 

inför framtiden för att garantera ett hållbart scenario när det kommer till kronor och 

ören.  

 

Paketering genom samarbeten 

En golfanläggning kan dock inte förlita sig på enbart volontärer. Som Lundström 

tidigare benämnt (2016-11-18), är man som golfanläggning en del av samhället och bör 

därför vara en av många funktioner som samhällsstrukturen vilar på. En viktig del är att 

golfen identifierar sig som en del av samhällsstrukturen och inser att den inte utgör hela 

samhället utan fyller vissa, men långt ifrån alla, funktioner i detsamma (Lundström, 

2016-11-18). 

 

På Emmaboda GK figurerar golfbanan som en central figur i det lilla samhället 

Vissefjärda. Persson beskriver banans roll som viktig och väsentlig för det övriga 

samhället. Folk förlitar sig på och drar nytta av banan. Genom olika samarbeten med 

andra aktörer i bygdens struktur skapar man ett scenario för att lyckas tillfredsställa sina 

besökare på fler nivåer än på golfbanan. Persson (2016-12-01) beskriver Emmaboda GK 

som en anläggning som dels är beroende av samhället men som tillför ett värde för de 

olika aktörerna i en form av domino-effekt. Genom sin profilering får man en  del 

långväga gäster som då behöver någonstans att bo, därför har man ett samarbete med 

den närliggande campingen. Om spelaren då gör en längre resa vill den ofta få ut mer av 

sitt besök, därför har man även ett samarbete med en kanotuthyrare i området. Om man 

spelar golf en dag och paddlar kanot nästa krävs kanske då ytterligare en gästnatt. Detta 

gör den lokala Ica-handlaren glad som då får sälja livsmedel för tre dagar istället för en 

dag. 16 tåg passerar dagligen Emmaboda i olika riktiningar, en aspekt man i framtiden 

skall försöka utnyttja bättre med att exponera Emmaboda GK i en större geografisk 

utsträckning (Persson, 2016-12-01).  

 

Ekerum Resort Öland har en anläggning med 72 lägenheter i form av ett hotell. 

Återigen handlar detta scenario om att erbjuda sängplatser åt långväga gäster. Men då 

Ekerum själva står som ägare till denna boendeform handlar det inte om något externt 

samarbete utan snarare en potential i att paketera produkter för sina gäster. Genom att 

erbjuda olika paket kan man på så vis locka till sig konsumenter som inte är golfare. 
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Golfarna å sin sida kan köpa ett golfpaket till ett förmånligare pris än att betala 

greenfee-avgifterna separat. Vinsten här görs som i många andra situationer via mat och 

dryck. I Ekerums golfpaket ingår mat och dryck i begränsat innehåll, men tack vare 

närheten till sängplatsen konsumerar många en extra öl, köper lunch dagen efter eller 

liknande (Lagerlöf, 2016-10-26).  

 

Budskapet med produktpaktering återupprepades även med vårt andra samtal med Andri 

Reumert på Kungsbacka GK. Han förklarar att de främst arbetar med Best Western 

Hotell Halland i Kungsbacka stad. Ett samarbete som riktar in sig främst mot folk som 

reser en längre sträcka för att besöka Kungsbacka. På Kungsbacka GK arbetar man även 

med paketering i samarbete med restaurangen som ägs separat men som hyr lokalerna 

av golfklubben. Samarbetet med kommunen värnar man speciellt mycket om på 

Kungsbacka GK. Dels för att man genom kommunens kanaler kan få ut budskap i form 

av marknadsföring och att kommunen helt enkelt hjälper Kungsbacka GK att tala om 

för konsumenterna att man existerar. I sin tur hjälper Kungsbacka GK till med att 

generera ett pengaflöde inom kommunens gränser (Reumert, 2016-12-13).  

 

Vilka är vi? 

Ett perfekt ekonomiskt scenario beskriver Härström på följande vis. Medlemsavgifterna 

skall täcka det fasta och rörliga befintliga kostnaderna gällande löner och banskötsel, 

medan alla intäkter som genereras genom greenfee skall gå till nyinvesteringar och 

förbättringar av anläggningen. Med tanke på den urbanisering som sker bland 

golfanläggningar i Sverige anser Härström att för en hållbar ekonomisk framtid måste 

klubbarna börja med att segmentera sina målgrupper, men även positionera sig själva 

för att fortleva på den konkurrenskraftiga marknaden. Han menar att tendenserna man 

ser nu är att banor tycks vilja vara till för precis alla (Härström, 2016-11-16). 

 

En annan utmaning man ställs inför är lokalpatriotismen och stoltheten gällande banor. 

Härström menar att man jämför sig mot varandra i en konkurrenssituation där man inte 

strävar efter att fylla hål i marknaden utan snarare tävlar om att ha en bättre produkt än 

de övriga konkurrenterna i det geografiska området (Härström, 2016-11-16). 

 

Detta har Emmaboda GK anammat genom sin del av ansvarstagande gällande 

handikappanspassningen. Genom att specifikt uttala att man har en funktionsduglig 
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anläggning där man kan erbjuda spel för människor med funktionsnedsättning, har man 

valt att positionera sig. Därmed inte sagt att man utesluter övriga segment av potentiella 

golfspelare. Faktum kvarstår dock att Emmaboda GK har sett en ökad tillströmning till 

bland annat sin restaurangverksamhet, vilket Claesson tror beror i mångt och mycket på 

exponeringen man fått i media via sina projekt inom handikappsanpassningen 

(Claesson, 2016-12-01).  

 

Karin Ekebjär vid Regionförbundet i Kalmar Län, är av samma karaktär när det kommer 

till identitetsbestämmelser på anläggningar. Enligt Ekebjär är inte en identitet något 

man får utan snarare skapar sig genom positionering och segmentering. Vilka är vi? 

Vilka finns vi till för? Dessa två frågor är nödvändiga för att skapa sig sin identitet 

(Ekebjär, 2016-11-21). 

 

Ekebjär får medhåll av Reumert som även poängterar att om utbudet är större än 

efterfrågan så blir det lättare att göra val, man lägger då större vikt vid vad man väljer. 

Däremot menar han att man på Kungsbacka GK inte valt att segmentera målgrupper på 

ett uttalat och strategiskt vis. Reumert säger att Kungsbacka GK’s främsta målgrupp, 

om man skall sätta en identitet på dem, är den som vill ha lite extra bra kvalité. Allting 

på banan är enligt honom i fint skick, både naturen och faciliteterna. (Reumert, 2016-

12-13). 

 

Håkansson på Svenska Golfförbundet menar att positioneringen består av flertalet 

parametrar där den allra tydligaste utgörs av priset på produkten. Positioneringen som vi 

till viss del ser bland golfanläggningar idag har blivit möjlig först under golfens senare 

historia, närmare bestämt från 80-talet och framåt. Detta tack vare en markant ökning i 

antal medlemmar i Sverige. Håkansson uppskattar att man har gått från ca 100 000 

medlemmar till en halv miljon inom loppet av de senaste 30 åren. Till saken innebär det 

inte per automatik att en golfspelare är medlemsanknuten. Detta innebär att det existerar 

ett mörkertal som även de kan ses som potentiella golfare (Håkansson, 2016-12-01). 

 

Greenfee, pay and play eller medlemmar? 

Det man inom golfen bör sträva efter, precis som i andra ekonomiskt orienterade 

organisationer, är naturligtvis att hålla nere produktionskostnaderna samtidigt som man 

optimerar sina chanser till så stora intäkter som möjligt.  
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Det perfekta ekonomiska scenariot som Härström beskrev i samband med intervjun går 

ut på att öppna upp så många greenfeetider för spel som möjligt, samtidigt som att 

medlemmarnas intäkter är nog stora för att täcka de fasta kostnader som klubbar stöter 

på i form av banvård och underhåll. Det skapas då en form av paradox där balansgången 

mellan intäkter för medlemmar ställs gentemot intäkterna en klubb kan inbringa genom 

greefee-intäkter (Härström, 2016-11-16). 

 

Vidare anser Härström att en väg att gå är naturligtvis att höja medlemsavgiften så att 

färre medlemmar inbringar lika stort ekonomiskt underlag för att täcka banans fasta 

kostnader gällande underhåll. Om samma ekonomiska summa inbringas på färre 

medlemmar innebär detta i teorin att en större protentiell vinstmarginal kan hämtas ur 

försäljandet av greenfee-tider (Härström, 2016-11-16). 

 

Av de 15 medlemmar vi frågade var tio fortfarande villiga att vara sin golfklubb trogen 

även om medlemskapspriset skulle höjas med 1000 kronor. 

(Se bilaga bilaga #2 – Medlemsintervjuer D) 

 

Då nästa generations golfspelare troligtvis inte kommer att spela golf i lika stor 

utstäckning som dagens äldre medlemmar vid samma ålder måste producenterna börja 

se över de alternativ man erbjuder medlemmarna när det kommer till medlemskap. Man 

måste våga erbjuda andra typer av medlemskap än det traditionella som innebär en 

obegränsad spelrätt. Om en person endast går tio rundor på ett år skall den omöjligt 

behöva betala lika mycket som den personen som spelar 100 rundor om året (Lagerlöf, 

2016-10-26). 

 

Frågan berördes därför i vår enkät om huruvida de tillfrågade golfklubbarna som deltog 

erbjöd någon annan form av medlemskap än obegränsad spelrätt. Hela 80% gav ett 

positivt gensvar på den frågan och menade att man erbjöd fler än en typ av medlemskap 

till sina medlemmar (se bilaga #1 Enkät: F). 

 

Genom att anamma högre medlemspriser väljer man aktivt att positionera sig som top-

of-the-line, med ett uttalat segment gällande kunder i form av medlemskap. Detta skulle 

i sin tur kunna vara en väg att gå gällande den urbanisering som förekommer bland 
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landets golfbanor. Vid ett tillräckling högt medlemspris kommer de som inte finner 

avgiften lönsam att söka sig till banor vars medlemsavgift är lägre. Med det sagt menar 

Persson inte att de som inte väljer att förnya sitt medlemskap inte är välkomna på den 

mer centralt belägna banan, utan att de skulle kunna komma och spela som greenfee-

gäster (Persson, 2016-12-01).  

 

Just pay and play-banor växer fram i allt större utsträckning. Detta ser man vanligvis 

mer utomlands nedåt medelhavet. Banorna tenderar att inte vara lika frenetiskt 

underhållna, men för typer av golfare som endast spelar någon gång om året är detta 

mer än tillräckligt. Just därför har man valt att anlägga en bana med nio hål på Ekerum 

enbart som pay and play-bana (Lagerlöf, 2016-10-26).  

 

Livboj i form av innovation 

Lagerlöf ställer sig lite frågande till hur morgondagens ekonomiska utmaningar kan 

komma att lösas. Han betonar att det är av yttersta vikt att innovationen får råda. Man 

kan inte försöka lösa morgondagens frågor genom att titta i backspegeln (Lagerlöf, 

2016-10-26). 

 

En av lösningarna Lagerlöf förespråkar är ett bredare utbud. För att bära en anläggnings 

kostnader krävs att bemöta sitt klientels önskemål. Kommande generationer efterfrågar 

inte fler spelrundor på sin anläggning utan snarare ett bredare utbud av aktiviteter. På 

Ekerum Resort Öland har man exempelvis anläggt tre stycken padeltennisbanor. 

Banorna i sig är inte bärkraftiga, men i och med att de finns tillgängliga på en resort, där 

mat och boende redan finns tillgängligt för konsumenten har man skapat ett mervärde 

för greenfee-besökare och även vidgat sitt klientel i form av segment. Han är noga med 

att betona att på framtidens anläggningar är en konsument inte per automatik en 

golfspelare. Attraktionskraften kan  istället ligga i en restaurang, krog, spaa eller 

liknande (Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

Ekebjär ser även hon syftet med en golfbana med multifunktionella syften, speciellt när 

det kommer till mat och dryck. Inom svensk landsbygdsturism är bilen en central figur. 

Då människor färdas långa sträckor på svenska vägar bör det inte vara alltför svårt att 

implementera en logik bland dessa turister att där det finns en golfbana finns även mat 

och dryck (Ekebjär, 2016-11-21).   
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På Emmaboda GK har man identifierat ett scenario med svältfödda entusiaster under 

årets mörkare månader.  Något som Persson tror är en genomgående utmaning för 

samtliga svenska golfanläggningar, baserat på klimatet. För att inte skapa ett alltför stort 

slitage på banan under årets mörkare månader prioriterar man på Emmaboda GK att ta 

det säkra före det osäkra. Som komplement har man därför en golfhall inomhus centralt 

belägen i Emmaboda. Kommunen äger själva fastigheten, medan Emmaboda GK står 

för driften och underhåll av inomhusanläggningen, som tidigare nämnts (Persson, 2016-

12-01). 

 

Andri Reumert (2016-10-26) på Kungsbacka GK beskriver hur de använt årstiden som 

en styrka för att anpassa sin anläggning. Vintern 2015-2016 kom det tillräckligt mycket 

snö så att man på Kungsbacka GK kunde anpassa anläggningen till att göra totalt tre mil 

av längdskidsspår. Han menar att detta offentliggjorde golfanläggningen för ett bredare 

klientel och uppskattningsvis hade man på Kungsbacka GK över 5000 gäster under 

denna snöperiod, då anläggningen annars stått tom. Trots att denna aktivitet var gratis 

för gästerna ser Reumert ändå värdet av exponeringen bland icke-golfare (Reumert, 

2016-10-26). 

 

På Kungsbacka GK arbetar man även med att utveckla löparspår, och det talas även om 

att bygga ett utomhusgym. Detta är inte en satsning som görs för klubbens befintliga  

medlemmar, utan Reumert tycker att det är en positv aspekt för att bredda sitt klientel. 

Just att bredda utbudet av olika klientel är en genomgående trend  man ser på fler och 

fler golfbanor runtom i landet. Resultatet behöver inte inbringa en ekonomisk vinning 

över en kortare period utan har ur många anseenden en funktion i att stärka varumärket 

bland sitt befintliga men även potentiella klientel (Reumert, 2016-10-26). 

 

Vilka typer av attraktioner som kan implementeras på en golfbana bör ses som en 

utmaning. Vad som kommer att få ett väl utfall är svårt att sia om, men 

utvecklingspotentialen begränsas egentligen enbart av fantasin (Härström, 2016-11-16). 

 

En fråga som vi ställde till de 110 golfklubbarna runtom i Sverige var om dessa 

anläggningar anordnade event eller liknande. Majoriteten var övervägande ja (87%). Av 
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dessa 87% hade i sin tur 19% angett att de anordnar tävlingsmiddagar och 13% erbjöd 

julbord som exempel bland svaralternativen (se bilaga #1 Enkät: K). 

 

Golfens urbanisering 

Härström benämner även den urbanisering av medlemmar han uppfattar sker just nu 

runtom i Sverige. Enligt Härström är detta en form av paradox där banor med estetiskt 

finare anläggningar vill locka ett större klientel för att täcka kostnader och göra en 

ekonomisk vinning. Mindre banor på landsbygden urholkas genom denna form av 

konsumentbeteende. Detta leder även till en form av urbanisering som speglar den 

övriga samhällsbilden (Härström, 2016-11-16). 

 

Urbaniseringen har två nackdelar enligt Härström. Den ena är att de mindre 

småklubbarna blir mindre och får mindre medel i form av ekonomiska intäkter, den 

andra är att de större mer centrala anläggningarna blir överbefolkade av medlemmar. 

Detta får i sin tur två konsekvenser. Mindre klubbar på landsbygden kan tvingas att gå i 

konkurs i och med uteblivna intäkter, samt ett stort missnöje på den större klubben då 

inbördes tävlan om starttider ökar (Härström, 2016-11-16). 

 

Härström tycker därför att medlemsantalet behöver bli mer jämt fördelat klubbar 

emellan. De större mer centralt belägna klubbarna har ofta anläggningar med en högre 

driftkostnad så att de behöver få in likvida medel från sina medlemmar är logiskt. 

Däremot menar Härström att per automatik ska man som producent inte ta in fler 

medlemmar utan snarare höja sina priser (Härström, 2016-11-16).  

 

Övriga medlemmar som inte accepterar en prishöjning av medlemskapet skulle då 

kunna söka sig till de lite mindre och inte så centralt belägna anläggningarna där 

medlemskapet är mer anpassat utefter kvaliteten på banan och därmed även 

konsumenternas plånböcker (Härström, 2016-11-16).  
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3.3 Bana och miljö 

I kaptilets tredje kategori berörs aspekter som behandlar natur och 

golfanläggningarnas roll i den. Hur man vårdar områden och bevattningsfrågor är 

centrala i denna kategori.  

 

Banan är naturligtvis en central del för både konsument och producent i golfens 

sammanhang. Skötsel av en golfbana sett till ett hållbart framtida scenario är något 

golfklubbar runt om i landet har lagt ner mycket resurser på i form av ansträngning, tid 

och ekonomiska summor. Dessa ansträngningar har även gett resultat, det menar 

Gunnar Håkansson, generalsekreterare vid Svenska Golfförbundet (2016-12-08). 

 

Vatten – golfens flytande guld 

Ett ständigt återkommande tema gällande golf är dess vattenförbrukning. Svenska 

Golfförbundet har som målsättning att en golfanläggning ska ha så minimal negativ  

inverkan på männsikor och miljö som möjligt.  

 

Inte allra minst pratar man om vattenförbrukningen på Öland, men Franzén och 

Smedfors menar att problemet egentligen är utbrett över hela landet, dock specifikt 

längs ostkussten (Franzén & Smedfors 2016-11-22). 

 

Att ta tillvara på dagsvattnet anser Liselotte Hagström, som arbetar på Länsstyrelsen i 

Kalmar Län, är det mest hållbara alternativet för golfklubbar just gällande bevattning. 

Hon menar att detta alternativ är det mest naturliga och billigaste ur ett långsiktigt 

perspektiv. Hon tycker sig se en positiv trend bland golfbanor men menar att 

upptagningen av denna naturliga råvara ständigt kan förbättras inom alla sektorer. Ett 

exempel hon nämner som är till golfbanors fördel är dess yta. Hon menar att då en 

golfbanas spelyta enbart är ca 30% av den totala arean av förbrukningsområdet, kan 

vatten på en naturlig väg ledas till de prioriterade områdena genom arkitektuell 

planering (Hagström, 2016-12-02). 

 

Golfklubbarna som deltog i enkätundersökningen för denna studie hade i snitt 22 

fullskaliga hål på sin bana. Antalet hektar som banorna upptar varierade därför kraftigt 

eftersom banor med fler hål generellt tenderar att uppta ett större område räknat till yta 

(se bilaga #1 Enkät G).   
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En tendens som tydligt syns i enkäten är att allt fler golfbanor runtom i landet försöker 

att i största möjliga mån bli så självförsörjande i sin bevattning som möjligt.  Hela 46% 

bevattnar delvis med med sötvatten från sjöar och åar och 21% är försörjda med en egen 

brunn. 12% av anläggningarna tar dessutom tillvara på dagvattnet via egna dammar 

(se bilaga #1 Enkät H). 

 

Detta är en förståelig utveckling eftersom det i samma enkät framkom att den 

genomsnittliga banan i Sverige förbrukar 43000 kubikmeter vatten för att bevattna 

banan per år (se bilaga #1 Enkät I). 

 

Drivkrafterna bakom denna tendens kan diskuteras som ekonomiska anledningar, men 

resultatet kvarstår att en golfanläggning med egen försöjning just gällande vatten som 

naturresurs är ett positivt faktum (Härström, 2016-11-16).  

 

Härström nämner för oss vid vår intervju att på Ekerum Resort Öland har man fokuserat 

på att, precis som Hagström nämner, att ta tillvara på dagsvattnet. Han förklarar att man 

anlagt diken runtom på banan som skall leda nederbörden till dammar på anläggningen. 

Vid en bra natts regn uppskattar han att man då kan vara helt självförsörjande på vatten i 

upp till sex veckor (Härström, 2016-11-16).  

 

Även på Kungsbacka GK har man valt att förlita sig till dagvattnet genom 

dräneringsstystem som mynnar ut i dammar. Vid extrem torka har man en nödlösning 

att köpa in så kallat råvatten från en närliggande brandpost. Sedan 90-talet har man valt 

att effektivisera vattenförbrukningen vilket inneburit att man idag klarar sig på endast en 

tiondel av vattnet (Reumert, 2016-10-26). 

 

Claesson förklarar hur man väljer att hantera vattenfrågan på Emmaboda GK genom 

samarbete. Samarbete är ett måste för att få anläggningar på mindre orter att överleva. 

Emmaboda GK är beläget i Vissefjärda intill Lyckebyån. Lyckebyån i sin tur är ett 

vattenskyddsområde som mynnar ut i Lyckeby, Karlskrona och förser stadens invånare 

med vatten. Därför råder det stor regulation med hur detta vatten får behandlas. Vad 

man i Emmaboda GK vill göra i framtiden är att genom ett samarbete med 

reningsverket få tillgång till att släppa vatten från ån på sin bana och låta detta filtreras 

genom marken för att sedan åter mynna ut i Lyckebyån. På så vis förenklas 
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reningsprocessen väl nere i Lyckeby, Karlskrona samtidigt som Emmaboda GK på ett 

naturligt och mindre kostsamt vis skulle bli självförsörjande gällande bevattning 

(Claesson, 2016-12-01).  

 

Just detta framkom även i vår intervju med Annica Lundström (2016-11-22). Hon 

menar att man borde se golfens möjligheter att bidraga till övriga samhällsstrukturer och 

att låta en golfbana, som i Emmabodas fall, agera som ett form av reningsverk. Hon 

anser att detta är ett lysande exempel på att främja samarbeten och få bukt med 

vattenproblematiken (Lundström, 2016-11-18).  

 

Med tanke på Ekerum Resort Ölands strategiska läge på Ölands västra sida har 

diskussionen förts om avsaltningsanordningar då närheten till havet bör ses som en 

tillgång. Det har dock stannat vid en diskussion enligt Härström (2016-11-16), då 

avsaltningsanordningar medför en rejäl kostnad som måste kalkyleras, samt det faktum 

att vattnet måste analyseras som lämpligt (Härström, 2016-11-16). 

 

Även Ekebjär tog upp exempel med avsaltningsanordningar eftersom vattenfrågan är 

väldigt central för turismnäringen i Kalmar län. Ekebjär beskriver scenariot liknande om 

man blir skeppsbruten på en flotte. Det finns tillgång till vatten, men vattnet är inte av 

användbar kvalitet (Ekebjär, 2016-11-21). 

 

Just bristen på användbart vatten är ett problem som funnits länge menar Franzén 

(2016-11-22). Det är först på senare år som frågan om tillgång blivit av kritisk karaktär 

och därmed lyfts. Problematiken är genomgående längs den östra kusten från 

Stockholm ner till Blekinge (Franzén, 2016-11-22).  

 

När vi pratade med Hagström, (2016-12-02) kom vattenfrågan återigen på tal och hon 

instämmer med Franzéns åsikt att problematiken med tillgång till användbart vatten är 

ett genomgående scenario längs den södra och ostliga kusten. Även hon benämner 

avsaltningsanordningar, men betraktar en sådan utveckling som svår. Hagström menar 

att svårigheterna med att implementera dessa anläggningar ligger i ekonomiska medel, 

samt huruvida leverans av produkten skall gå till. Att forsla det avsaltade vattnet blir en 

logistisk svårighet att genomföra på ett tillräckligt miljö-legitimerat vis för att kunna 

påvisa en miljömässig positiv verkan. Hagström tror därför att framtiden gällande 



  
 

41 

avsaltningsanordningar skulle gå ut på plus minus noll ur ett miljömässigt perspektiv, 

men tillföra en högre ekonomisk kostnad för anläggningarna (Hagström, 2016-12-02) 

 

En promenad i naturen 

Golf  har varken mer eller mindre inverkan  på naturen än övriga industrier. Golf är en 

promenad i naturen där en aktivitet sker, precis som att folk väljer att plocka svamp eller 

besöka parker. Att naturen vårdas på ett annat sätt än i andra rekreationsområden är 

inget som medför en negativ inverkan mer än exempelvis jordbruket (Lagerlöf, 2016-

10-26). 

 

Detta är en mening som delas av Hagström på Länstyrelsen i Kalmar Län. Hon tycker 

att benämningen ”miljötjuv” känns förlegad när det kommer till golfbanor (Hagström, 

2016-12-02). 

 

Karin Ekebjär, turismsamordnare vid Regionförbundet i Kalmar Län, har en personlig 

åsikt om att golf inte har en sådan negativ inverkan på miljön som aktiviteten historiskt 

har fått rykte om. Hon menar att golfen blivit mer legitim ur ett naturvårdande 

perspektiv rent generellt i samhället. Bland samhällets invånare har hon en uppfattning 

att golf ses mer som en aktivitet snarare än en sport. Det är således en 

fritidssysselsättning man roar sig med ute i naturen. En del går ut i skogen och plockar 

svamp, andra spelar golf (Ekebjär, 2016-11-21).  

 

Persson talar om vikten av golfbanans estetiska utformning, att den bör betraktas som 

naturens förlängda arm in på anläggningen. Detta har man enligt Persson (2016-12-01) 

tagit hänsyn till vid utformandet av funktionsnedsättningsanpassning. Detta har varit en 

del av svårigheterna i projektet då rullstolsframkomlighet fungerar bäst på plant 

underlag. Just därför har man anpassat ytan runt klubbhuset och belagt den med sten 

istället för asfalt (Persson, 2016-12-01).  

 

Bland de 15 tillfrågade medlemmarna svarade sju av dessa att de på sin bana önskar att 

man tar hänsyn till övergången mellan natur och bana och att övergången sker på ett så 

naturligt och smidigt sätt som möjligt. Detta för att spegla naturens omgivning på ett 

optimalt sätt och slippa en kraftig övergång mellan bana och natur ur estitisk synpunkt 

(se bilaga #2 Medlemsintervjuer B).   
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Eco-friendly 

Hittills i Svergie har man varit mindre bra på att framhäva banor som benämns som 

Eco-friendly. Lagerlöf tror att man inte kommit längre i den frågan på grund av 

traditionens makt. Stora grönområden har helt enkelt blivit förankrade i kulturen bland 

aktiva golfspelare. Dessa grönområden kanske inte alltid är naturliga (Lagerlöf, 2016-

10-26). 

 

Vad man gjort på Ekerum Resort Öland är att sedan hösten 2014 har man ingått i ett 

samarbete med Länsstyrelsen i ett projekt att försöka bevara, eller snarare återskapa, den 

naturligt förekommande miljön som fanns på Öland innan dess att bönder kom till ön 

och tog med sig sin matjord. Golfen kan bevara och återskapa naturliga miljöer på sina 

områden för att bidraga till en naturskön upplevelse för konsumenter, likväl som att låta 

en naturlig fauna frodas och på så vis beskyddas (Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

För att genomföra detta projekt valde man att ta bort den befintliga roughen, det vill 

säga det yttre området av spelytan som avgränsar banan från naturen, med högt vajande 

gräs. Man ersatte istället denna yta med hårt packad sand för att spegla den naturliga 

miljön som en gång rådde på Öland (Ekerum Resort Öland, 2016-11-12). 

 

Förändringen har medfört lägre kostnader av underhåll på sikt, då tanken är att 

växtlighet skall tränga igenom den hårt packade sanden. Det minskade underhållet i 

dessa områden låter då Ölands naturliga fauna vad gällande växtlighet återträda vilket i 

sin tur bidrar till en återväxt gällande insekter och andra smådjur som livnär sig på just 

denna typ av växtlighet. Banan har mottagit blandad kritik enligt Lagerlöf, men han 

menar att det är en fråga om vanor och traditioner (Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

Bekämpningsmedel  

Sammantagen green-yta på en 18-hålsbana utgör ca 1 hektar. Besprutning av greener 

handlar främst om att motverka snömögel under vintern. I vissa fall kan det handla om 

att man besprutar mot denna svampskada även under högsäsong (SGF, B, 2016-11-27). 

 

Snömögel skapar områden på greenen där gräset dör, möglet kan sprida sig och täcka 

större delar av greenen. Svampen som orsakar snömöglet trivs bra i kall miljö så det 

sker därför oftast under lågsäsong men kan påverka kvalitén på greenen kommande 
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högsäsong. Att snömögel förekommer främst under lågsäsong kan i teorin låta bra, då 

det inte spelas mycket golf under vintermånaderna. Det betyder dock att svampen 

attackerar gräset under den tiden på året då det inte växer bra och kan återhämta sig. Det 

är heller inte lika mycket banarbetare ute på vintrarna som kan upptäcka snömöglet 

(SGF, A, 2016-11-26). 

 

Liselotte Hagström har tidigare arbetat med att inspektera golfbanors miljöanpassningar 

som kontrollant på Länsstyrelsen i Kalmar Län. Hon beskriver att alla golfbanor 

inspekteras individuellt och därmed får restriktioner gällande det specifika området och 

hur anläggningen skall förhålla sig till bland annat bekämpningsmedel. Således prövas 

varje anläggning individuellt och därför existerar det ingen mall på vilka 

bekämpningsmedel man som producent är tillåten att använda. Allt beror på 

anläggningens geografiska position och vad som är närbeläget runt den. Länsstyrelsen 

håller även i kurser om hur bekämpningsmedel används på bästa sätt i form av var, när 

och hur (Hagström, 2016-12-02).  

 

Fallstudiesubjektens prövningar ser därför olika ut. Man har genom Länsstyrelsens 

inspektioner olika förutsättningar att förhålla sig till. Emmaboda GK har ett strikt 

regelverk gällande besprutning av bekämpningsmedel. Där handlar det främst om 

avstånd ifrån Lyckebyåns vatten, då detta är ett vattenskyddsområde som tidigare 

nämnts (Persson, 2016-12-01).   

 

På Ekerum GK har man istället valt att gå en väg som genom samarbete med just 

Länsstyrelsen skall generera en mer livskraftig fauna vad gäller växtlighet och 

insektsliv. Detta samarbete som åsyftas är projektet med renoveringen av 18-hålsbanan 

Långe Jan (Lagerlöf, 2016-10-26). 

 

På Kungsbacka GK har man valt att GEO-certifiera sig (Reumert, 2016-10-26). Vem 

som utfärdar dessa certifikat och vad en certifiering innebär förklaras här nedan.  

 

GEO 

Mårten Wallberg är utbildad till auktoriserad verifierare av golfbanor, det betyder att 

han vägleder och godkänner golfbanors miljöarbete och hjälper dem certifiera sig enligt 

den ideella organistationen Golf Environment Organization (SGF, A, 2016-11-26).  
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En golfbana består till 70 % av orörd mark, med det menas mark som inte är en del av 

själva spelytan. Dessa ytor kan nyttjas på en rad olika sätt som är bra för naturen runt 

omkring banan förklarar Wallberg. Att arbeta fram förslag på vad som kan göras med 

dessa ytor i samverkan med GEO kan alltså generera följder som är bra för naturen. Det 

kan också leda till att klubben tar ett steg i rikting mot att få certifiera sig hos GEO. En 

certifiering genererar bekräftelse att klubben gör ett bra jobb för miljön samtidigt som 

det även genererar gott rykte för golfbanan (SGF, A, 2016-11-26). 

 

Wallberg förklarar vidare att han vet att det är ganska tufft att påbörja sitt arbete mot att 

certifiera sig hos GEO, man måste först samla in siffror och uppgifter för en 

nulägesanalys innan man påbörjar arbetet. När det väl är avklarat så är riktlinjerna 

tydliga för vad som skall göras fortsättningsvis (SGF, A, 2016-11-26). 

 

Det existerar en lagstiftning i Holland som inom några år kommer förbjuda kemiska 

bekämpningsmedel på golfbanorna där, det kan mycket väl komma att bli så i Sverige 

inom ytterligare ett par år. Enligt Wallberg behöver det inte bli varken dyrare eller 

besvärligare, det handlar bara om innovation och att hitta nya sätt att ta hand om banan 

som inte är skadliga för miljön. Wallberg förklarar vidare att en annan nyckel är att 

anvälda golfbanan till annat än bara golf. Flera av Sveriges banor har redan börjat med 

skidspår på vintrarna och att bygga ut promenad- och motionsspår på banan (SGF A, 

2016-11-26). 

 

Kungsbacka GK var det enda av denna studies fallstudiesubjekt som har valt, och  klarat 

av, att GEO-certifiera sig. De tillhör en liten skara av endast nio klubbar i Sverige som 

har denna typ av certifiering (Reumert, 2016-10-26).  

 

Wallberg menar att miljöarbete och certifiering från GEO är en överlevnadsfråga för 

klubbarna i framtiden. Det handlar inte bara om att skydda själva miljön för dess egen 

skull. Det handlar även om att folk som utövar sporten skall få ett förtroende för 

golfbanan, då dem också bryr sig om miljön i större utsträckning nu än tidigare (SGF, 

A, 2016-11-26). 
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4 Teori 

I detta kapitel kommer teorier att tillämpas för en jämförelse gentemot fältets 

synpunkter. De berörda kategorierna appliceras på teorier och tidigare studier som 

genomförts inom ämnet. 

 

4.1 Golfen och samhället 

Operativa utmaningar 

En viktig aspekt när det kommer till golf menar Harry Douglas (2014) är att se klubben 

som en organisation, medan själva anläggningen är att betrakta som ett företag. Detta är 

en form av paradox menar dock Douglas då golfklubben utgör en stor del av 

anläggningen. Därför, för en fortsatt överlevnad i framtiden, är Douglas åsikt att driva 

en golfklubb på samma sätt som en anläggning, det vill säga som ett företag. Då det 

finns investerare och intressenter till de allra flesta anläggningar, måste ett internt 

resultat kunna påvisas (Douglas, 2014).  

 

Douglas vidareutvecklar den operativa utmaningen på en golfresort enligt följande 

figur: 

 

   Figur. 1 Operative Challenges (Douglas, 2014) 
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Som attraktionskraft benämner Douglas (2014), banans kvalitet. Detta beskrivet som 

playability i den operativa utmaningsmodellen ovan. Banans kvalitet är så pass central 

för spelarna att den många gånger kan avgöra spelarens totala upplevelse av en 

golfanläggning. Därför är det fundamentalt att banan besitter en hög kvalitet för att 

lyckas stimulera spelarnas upplevelse i en positiv bemärkelse som benämns som 

stimulating players expeience.  

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är den miljömässiga hållbarheten på banan, 

Enviromental Sustainability. Detta menar Douglas (2014), är nödvändigt för den 

operativa ledningen att ta i beaktande då dagens moderna spelare söker efter sätt att 

legitimera sitt spel ur ett miljömässigt perspektiv gällande hållbarhet. Således är detta 

ett måste att ta i beaktande även för den operativa ledning som står för utformning av en 

anläggning. Lyckas man inte med att stimulera nyss nämnda behov kommer spelarna 

söka sig till andra anläggningar (Douglas, 2014).  

 

Tournament Quality benämner Douglas som en form av exponeringsmöjlighet. Han ser 

det som nödvändigt för en anläggning att stå som arrangör för tävlingar baserat på det 

faktum att golf är en sport och i sport tävlar man. Hur välorganiserat upplägget är och 

hur väl det mottages bland de tävlande är två viktiga aspekter Douglas nämner 

(Douglas, 2014).  

 

Affordability är kategorin som berör prissättning. Douglas anser att för att skapa en 

legitimitet bland spelare är det av yttersta vikt att prissättningen är i förhållande till 

banans kvalitet. Denna balansgång handlar om att våga ta betalt för sin produkt, snarare 

än att sänka ambitionen med banan. Kategorin åsyftas alltså att få sin bana optimalt 

utformad för en identifierad och uttalad prissättning (Douglas, 2014).   

 

Investments expectations är den sista kategorin som sluter cirkeln. Det är också den 

kategorin som Douglas ser störst svårigheter med gällande en anläggning. Intressenter 

och investerare har alltid höga förväntningar då det handlar om en ekonomisk 

avkastning där vinst görs för deras egen del. Investerare på golfanläggningar ser väldigt 

annorlunda ut idag än vad det gjorde för exempelvis 20 år sedan. De besitter en högre 

makt av beslutsfattande karaktär vilket är en av anledningarna till att golfklubbar 

numera är integrerade i betydligt större utsträckning än tidigare och därför är benägna 
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att identifiera sig som företag och vinstdrivande organisationer snarare än som en del av 

det idrottsliga föreningslivet. Konflikter mellan anläggningens investerare och 

golfklubbar är därmed ett problem i större utsträckning idag än tidigare, eftersom 

investerare i form av kapital kan begränsa en golfbanas resurser till att exempelvis 

garantera en positiv spelupplevelse (Douglas, 2014).  

 

Även Claire Humphreys emfaserar utmaningar för den operativa ledningen på en 

golfanläggning i form av kvalitet och rykte i form av följande modell: 

   Figur. 2 Reptutaion model (Humphrey, 2011) 

 

Humphrey menar att ryktet skapas av golfspelarnas uppfattningar. Uppfattningarna 

delas in i tre olika kategoirer: Word-of-mouth, kvalitet och banans estetiska utformning. 
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Om man lyckas uppnå en positiv trend gällande dessa tre kategorier innebär inte detta 

bara vinst för anläggningen utan för destinationen som helhet, i form av ett ökat klientel 

som bidrar till ett ökat pengaflöde. Samhället vinner förtroende för anläggningen och 

golfkulturen uppmuntras inom området medan övriga kulturer så kallade Counter-golf 

cultures i samhället tappar positioner. Det lokala samhället får också något att skryta om 

vilket härleder till ett ökat kapital för anläggningen i form av mer genererade intäkter. 

Det leder i sin tur till ett större ökat intresse och diskussionsämne som etableras i 

samhällsstrukturen och slutligen bildar en stark golfdestination i och med en integration 

i samhället som identitet (Humphrey, 2011).  

 

Samhällsansvar 

Då Douglas (2014) menar att golf är att betrakta som en ren finansiell organisation, i 

och med anläggningens betydelse för golfklubben och inte vice versa, är golf att 

betrakta på samma sätt i samhället likt ett företag (Douglas, 2014).  

 

Företag är en central ekonomisk institution i vårt samhälle, det bidrar med att skapa 

produkter som samhället behöver. Företaget dominerar inte orten som bruket gjorde på 

de olika bruksorterna under 1800-talet, däremot ges företaget en möjlighet att verka 

över gränser på en global spelplan. Där kan företaget erbjuda möjligheter till arbete och 

inkomst (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Vilket ansvar ett företag har gentemot omvärlden har alltid varit en diskussion under 

förändring. Skyldigheter, rättigheter och ansvar har förändrats med tiden, idéer om vad 

som anses som bra företagande kommer och går. Detta betyder att det inte finns en 

bestämd bild av vad ett företag har för ansvar eller hur det bör agera, det förändras i takt 

med att samhället förändras (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Trots att det inte finns någon tydlig bestämd regel om hur företag skall uppnå korrekt 

samhällsansvar så har det arbetats mycket de senaste decenniet med idéer om socialt 

ansvarstagande. Antalet ideella föreningar som arbetar med upplysning om betydelsen 

av socialt ansvarstagande har ökat. Idéen om att företag bör analysera sin nytta i 

samhället fick tidigt fotfäste i USA och har sedan spridits till övriga världen. Ett ökat 

antal företag över världen anser sig idag ta ett socialt ansvar. I Sverige informerar 56% 
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av alla stora företag via sina hemsidor om sitt sociala ansvarstagande (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008). 

 

Företags sociala ansvar 

Idag finns det inget specifikt svar på frågan vad företags sociala ansvar egentligen är. 

Det är upp till varje företag att enskilt definiera sitt sociala ansvar samt förmedla vad det 

omfattar och innebär (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Frågor kring företagens sociala ansvar diskuteras numera under begreppet CSR 

(Corporate Social Responsibility), både i Sverige och övriga delar av Europa. Begreppet 

används i många andra sammanhang inom bland annat hållbarhetsfrågor och 

affärsteknik, vilket gör det svårt att veta exakt vad begreppet har för betydelse när det 

används i frågor om socialt ansvar. Oavsett vilket begrepp man väljer att sätta på frågor 

om företags samhällsansvar kan man konstatera att det gjorts på olika sätt samtidigt som 

samhällsansvar fått en ökad relevans det senaste decenniet. Det betyder att det saknas en 

enhetlig definition av vad bra samhällsansvar innebär, istället har vi många skiftande 

tolkningar av vad socialt ansvarstagande från företag betyder (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008). 

 

EU-kommissionens definition av socialt ansvar från företag används idag ofta som en 

form av utgångspunkt. 2001 publicerade EU-kommissionen sin första kommuniké inom 

ämnet företag och deras sociala ansvar i ”Främjande av en europeisk ram för socialt 

ansvar” redogör man för begreppets innebörd på följande sätt: 

”De flesta definitioner av företagens sociala ansvar beskriver det som ett begrepp som 

innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i 

sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna.”  (EU-kommissionen 2001, S. 

6). (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Oavsett hur man väljer att definiera begreppet socialt ansvar kan vi slå fast att det är ett 

frivilligt ansvar som ligger utanför vad lagen föreskriver. Företag skall ta ett ansvar för 

hur verksamheten de bedriver påverkar miljön och det omgivande samhället. Det är en 

relativt otydlig definition som ger upphov till fria tolkningar av vad socialt ansvar 

innebär. Det viktigaste är inte att exakt förstå eller definiera begreppet, utan att förstå 

alla nya och utvecklade förväntningar av ett företag från omvärlden. Värdet ligger 
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därmed i att företaget förstår hur nya krav på företagsansvar tillkommer, mobiliseras 

och förändras. Det viktiga är inte att finna den korrekta definitionen av socialt ansvar, 

utan att företagets strävan till att hitta sin egen definition av det är i linje med företagets 

intressenter, miljön och näringen (Grafström, Göthberg & Windell, 2008). 

 

Borglund, De Geer och Halvarsson refererar till Milton Friedman som är ett namn som 

ofta dyker upp när man diskuterar varför CSR är fel. Han menade att ett företags ansvar 

inte är något som inte genererar vinst för företaget och aktieägarna. Företagets främsta 

ansvar är att maximera vinsten. Att lägga tid och resurser för att ta sitt samhällsansvar 

utöver det som lagen kräver menar han är ett slöseri med tid och resurser, det är inte av 

intresse för företagets aktieägare och intressenter (Borglund, De Geer & Halvarsson, 

2008). 

 

”The business of business is business” – Milton Friedman (Borglund, De Geer & 

Halvarsson, 2008). 

 

Med detta citat menar Friedman att företag egentligen inte har ett socialt 

samhällsansvar. Genom sin funktion i samhället fyller de redan ett viktigt syfte i 

samhällets sociala struktur och därför bör de enbart fokusera på sina affärsmässiga 

åtaganden (Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008). 

 

Självklart måste företaget hålla sig till de lagar och riktlinjer som råder på marknaden 

och i samhället menar  Friedman, men övrigt ansvarstagande bör inte prioriteras av 

företag (Borglund, De Geer & Halvarsson, 2008). 

 

Således är företags enda uppgift att generera maximal vinst. Ägarna i företaget kan i sin 

tur på eget initiativ göra donationer för samhällsnyttan, men inte genom företaget 

(Borglund, De Geer och Halvarsson, 2008). 

 

Den kvinnliga golfaren 

Golfare som ett globalt fenomen följer en förutfattad tradition av att vara man, 

medelålders eller i en tidig pensionsålder. Denna stereotypiska profil håller på att 

sakterligen ändras med mer kvinnor som äntrar sporten (Hudson & Hudson 2010).  
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Under det senaste årtiondet har man upptäckt en ökning av kvinnliga golfare, inte bara 

de som kommer med sina makar utan även kvinnor i grupp. För att bemöta dessa 

besökare har man inom golf skapat marknadsföringspaket för att passa just denna 

målgrupp (Hudson & Hudson 2010).   

 

Antalet golfbanor som marknadsför sig tydligare mot kvinnor har ökat avsevärt de 

senaste åren. Ett exempel är Dragon´s Fire Golf Club i Ontario, Kanada. Enligt ägaren 

Bryan DeCunha är det för många av världens golfbanor som är designade för att passa 

golfare som slår långt och har lågt handikapp. Det ligger även ett alldeles för stort fokus 

på att vinna priser som bästa nya golfbana, då läggs det sällan fokus på att bygga banor 

som passar kvinnliga golfare. När Bryan DeCunha startade Dragon´s Fire gjorde han det 

i syftet att banan skulle passa medelnivå-golfaren (Hudson & Hudson 2010). 

 

Studier har visat att marknadsföring direkt mot kvinnor inom golf kan innebära att de 

känner sig alltför hemma på en anläggning. Resultatet kan därför innebära att det blir ett 

större glapp mellan kvinnor och män inom sporten. Istället för att njuta av sporten 

tillsammans kan det istället göra att kvinnan anser att sporten är menad för henne och 

inte för mannen (Hudson & Hudson 2010). 

 

År 2003 ställde Annica Sörenstam upp och tävlade mot männen på deras golftour. 

Hennes motiv var enligt henne själv inte feministiska, det handlade för henne bara om 

att hon ville testa sin förmåga mot männens. Detta är en intressant aspekt inom 

marknadsföring av golf och dess möjlighet att bryta barriären mellan kvinnor och män 

inom sport. Annica Sörenstam stod inte som segrare i tävlingen, men hon kom inte 

heller på sista plats. Golfen fungerar här som ett bra exempel på att det går att 

marknadsföra golf som en potentiell idrott där män och kvinnor kan integrera, mötas 

och även tävla på lika villkor (Jönsson, 2008). 

 

Vad gäller golfresenärer så spenderar kvinnor aningen mindre än vad män gör på resor 

till golfdestinationer enligt statistik från National Golf Foundation år 2003. Det har dock 

inte stoppat hotell och besöksmål inom golf från att skapa upplevelser specifikt 

designade för kvinnor. Daytona Oceanfront Hotels i Florida erbjöd 2008 olika golfpaket 

för damer som besökte hotellet. Detta inkluderade bland annat massage, 
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ansiktsbehandlingar och självklart golfrundan till ett paketpris (Hudson & Hudson 

2010).  

 

Golf som friskvård 

Idag uppnår alltfler människor  hög ålder, antalet människor av den svenska 

befolkningen som är över 80 år gamla är ca en halv miljon. Äldre människor är en 

heterogen grupp med varierande hälsostatus och preferenser gällande sysselsättning. 

Den förbättrade levnadsstandarden för äldre har skjutits uppåt i åldrarna som en effekt 

av utvecklingen inom hälsa och vård. Äldre människor i samhället har goda möjligheter 

och tillgång till aktiviteter som ger dem ett friskare och längre liv (Lindberg, mfl. 2014).  

 

Friskvård startade som ett förebyggande för ohälsa på arbetsplatsen. Från 1960 arbetade 

man mycket med projekt på arbetsplatser i Sverige för att förebygga ohälsa bland de 

anställda. Man använde alltså arbetsplatsen som en arena för att nå ut till människor 

gällande livsstil och hur man tar hand om sig själv (Nilsson, 2006). 

 

Det finns ingen annan sport som främjar friskvård som golf, menade dåvarande 

ordförande i Svenska Golfförbundet Christer Örning. Människor som är i övre 

medelåldern och uppåt får främst sin motion från golf. Folk som är 60 år gamla eller 

äldre spelar inte fotboll, hockey, eller handboll. De håller istället till på golfbanor runt 

om i Sverige. Golfen innebär färre kostnader för vård av skador, färre vårddagar och 

läkarbesök (Boman, Börjesson  & Lundin, 2005). 

  

Christer Örning ser också golfen som en bra möjlighet för de äldre att träffa flera 

människor, då det är en utmärkt kontaktyta. På landsbygden kanske sådana kontaktytor 

inte är lika lätta att hitta som i stan, men tack vare att golfbanan existerar som en 

kontaktyta, skapas möjligheten till interaktion även på landsbygden (Boman, Börjesson 

& Lundin, 2005). 

  

Örning anser att golfen på många sätt räddar livet på många människor, den hindrar en 

alltför tidig död. Golf hjälper folk att sluta röka eftersom många av dem inser att 

rökningen gör att de inte kan hänga med lika bra på golfrundorna. Det är även en bra 

aktivitet för individer som har problem med missbruk. Därför kanske det verkar konstigt 

att det inte finns några kommunala golfbanor i Sverige, då det borde ligga i 
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Landstingens intresse av att få ner vårdkostnaderna (Boman, Börjesson & Lundin, 

2005). 

  

Örning hoppas att Sveriges beslutsfattare en dag skall överge sin felaktiga bild av vad 

golf är. Golfen är en folkrörelse och borde absolut vara avdragsgill för friskvård 

(Boman, Börjesson  & Lundin, 2005). 

  

Gi Broman sitter i Svenska Golfförbundets medicinska och vetenskapliga råd och är 

doktor vid idrottshögskolan i Stockholm. Hon menar att sporten golf är friskvård för 

både kropp och själ. Människor som spelar golf regelbundet när man är äldre förbättrar 

sin hälsa oerhört mycket, det ger en möjlighet att förbättra sin kondition och sedan 

behålla den. Den påverkar även kolesterolhalten, blodtrycket och kroppsvikten. Man 

blir helt enkelt friskare av att spela golf (Boman, Börjesson &Lundin, 2005). 

   

Mattias Sjögrens (sittande i dåvarnade Svenska Golfförbundets medicinska och 

vetenskapliga råd) mål är att informera golfarna själva om att golfen är friskvård. Om 

det får gehör hos flera av Sveriges golfspelare så tror han att det kommer generera en 

positiv effekt på de framtida beslut som fattas gällande att göra golf avdragsgillt för 

friskvård (Boman, Börjesson & Lundin, 2005).  

 

Handigolf 

Gällande funktionsnedsättningar och golf har Sandt, Flynn och Turner utarbetat 

guidelinjer för producenter som har som syfte att inkludera funktionsnedsatta 

medlemmar i den dagliga verksamheten. De själva utgår från att golf är ”a game of a 

lifetime” och att man därför, till skillnad mot medlemmar utan funktionsnedsättningar, 

har bäst förutsättningar att introducera golf vid en tidig ålder i de funktionsnedsattas liv. 

Oavsett vilken typ av funktionsnedsättning påvisar Sandt, Flynn och Turner att 

introduktionen bör ske i skolåldern för att den funktionsnedsatta individen skall kunna 

identifiera sig med golf och inte fokusera på sina begränsningar som individ (Sandt, 

Flynn & Turner, 2014).  

  

Sandt, Flynn och Turners amerikanska studie studie förordar att skolorna har ett särskilt 

ansvar att informera och skapa första introduktionen för funktionsnedsatta individer i 

skolåldern. Därefter bör golfen inkluderas i den individuella skolplanen för en individ 
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med funktionsnedsättning, om individen själv så önskar. Skolor har då ett ansvar att 

förse individen med ett nätverk för att individen skall kunna utöva golf som en del av 

det idrottsliga ämnet i skolan (Sandt, Flynn & Turner, 2014). 

 

Transaktionen mellan att ha en undervisningsplan, där golf är inkluderat, till att få 

individen med funktionsnedsättning att anamma ett medlemskap på golfbanan, måste 

ske så friktionsfritt som möjligt för att individen skall känna sig inkluderad på en 

anläggning. Således ligger det största ansvaret hos klubbarna och anläggningarna att 

konstrurera en modell och plan för att få individen till att besöka en anläggning. Därmed 

är utformning och resursguide det första steget att ta (Sandt, Flynn & Turner, 2014). 

 

McMillen och Söderberg (2002) beskriver samhällets acceptans för personer med 

funktionsnedsättningar som en uppåtgående positiv kurva, men att det inte är acceptans 

som bidrar till funktionsnedsatta personers frihet och självständighet. De beskriver 

istället att acceptans så småningom borde leda till respekt för att inkludera 

funktionsnedsattas roll i samhällsstrukturen. Således vill funktionsnedsatta sträva efter 

egna karriärer och drömmar utan att behöva vara begränsade av sin 

funktionsnedsättning. Där har fortfarande samhället en lång väg att gå för att 

funktionsnedsatta personer skall kunna betraktas som inkluderade och jämställda i 

samhällsstrukturen (McMillen & Söderberg, 2002). 

 

 

4.2 Finansiella utmaningar för fortlevnad 

Segmentering och positionering 

Även om många golfanläggningar inte har en uttalad segmentation om vem man 

existerar för, finns det ändå underbetonade kategorier av grupper som besöker 

anläggningen (Douglas, 2014). Nödvändigtvis är inte detta en segmentering men det är 

resultatet av hur anläggningar överlever genom att inte ha en uttalad 

segmentationsmålsättning. Därför  menar Douglas (2014) att för att finna sin rätta 

identitet som golfanläggning behöver man se över besöksdata av vilka som trots allt 

kommer till anläggningen trots avsaknad av segmenterade grupper av vem man finns till 

för utan att egentligen veta om det. Detta bör därför ligga som grund för anpassning för 

den operativa ledningen i form av den tidigare modellen som illustrerar operativa  

utmaningar (Douglas, 2014).  
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Det finns dock en annan sida av detta mynt, nämligen om man som producent på en 

golfanläggning identifierar sig som en del av besöksnäringen eller inte. Inom en studie 

med speciell fokus på golfturism så uppmärksammade Petrick (2002) variabler för att 

segmentera deltagarna inom golfturism. Det identifierades fyra fokusområden för att 

bäst segmentera golfare: 

 

1) Score/handikapp 

2) Antalet rundor spelade per år 

3) Antalet golfresor per år 

4) Antalet år man spelat golf 

 

Antalet rundor som golfaren spelar per år och hur många golfresor golfaren tar ger en 

uppfattning av med vilken intensitet man utövar sporten. Handikapp och score ger en 

förståelse för vilken skicklighetsnivå som golfaren har. Att slutligen veta hur länge 

golfaren utövat sporten ger en bild av hur erfaren golfaren är (Petrick, 2002). 

 

Att golfproducenter ser sig som en del av besöksnäringen menar  Humphrey (2014) är 

nödvändigt för den ekonomiska överlevnaden inom sporten. Statistik indikerar att under 

de senaste 60 åren har internationella resor ökat från 25 miljoner till nuvarande över en 

miljard antal resor. Således menar Humphrey att genom det ökade antalet resor, har 

även beteendet bland konsumenter förändrats i och med att resor över internationella 

gränser blivit mer tillgängliga för olika samhällsklasser. Därmed är resande inte att 

betrakta som enbart en produkt för de i samhället som har det bättre ställt ekonomiskt. 

Beteendet tenderar därför att gå ifrån den traditionella massturismen som innebär sol, 

strand, sprit och sex, till att innefatta ett mer aktivt utbud gentemot konsumenternas 

preferenser. Dessa resenärer benämner Humphrey som postmoderna reseentusiaster som 

gärna utövar sina specifika fritidsintressen även under resor (Humphrey, 2014).  

 

Resonemanget som Humphrey förespråkar får även stöd av Hudson & Hudson (2010), 

som menar att golfturismen är den kategori av idrottsturism som har störst potential rent 

ekonomiskt. Golfturister spenderar nämligen, enligt statisktik från KPMG Golf 

Business Community år 2013, 20% mer än övriga traditionella resande. Detta i 

kombination med  att det existerar över 60 miljoner golfspelare globalt som dessutom 

besitter en högre inkomst än genomsnittet i samhället, påvisar att potentitalen inom 
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detta segment av golfspelare, nämligen turisterna, är enormt. (Hudson & Hudson, 

2010).  

 

Med dessa argument betonar Humphrey vikten av att paketera sina produkter som 

golfanläggning, oavsett anläggningens storlek. Hon påpekar att golfturism är ett relativt 

nytt begrepp och med en högre medelålder än traditionell turism vilket innebär ett mer 

kräset klientel för producenten att tillfredsställa. Resultatet mynnar ut i att en modern 

golfanläggning inte skall erbjuda för många valmöjligheter utan följa en standardiserad 

mall av utbud där konsumenten skall tillfredsställas enligt Kamfjords fyra dimensioner; 

bo, resa, äta och göra (Humphrey, 2014).  

 

Genom att utforma dessa paket kan man som producent locka till sig just de golfande 

turisterna som har en tendens att spendera mer än greenfee-gäster, vilket då genererar en 

högre ekonomisk intäkt i form av utnyttjandet av golfanläggningens övriga faciliteter 

och utbud. Golfturister tenderar till skillnad från greenfee-gäster att spendera längre tid 

på en anläggning vilket resulterar i ökade intäkter (Humphrey, 2014). 

 

Landsbygdpatriotism 

Landsbygden är politisk över många plan hävdar Andersson och Jansson (2012). Dels 

finns det en stämpel att det fortsatt lever kvar en form av bondesamhälle på landsbygden 

vilket skapar kontraster mot den urbaniserade samhällsbilden som existerar idag. En 

annan aspekt är kollektivismens inrådan gentemot individualismens präglan i 

storstäderna. Det finns en form av motsägande scenario om samhällsbilden på 

landsbygd gentemot i en stadskärna (Andersson & Jansson, 2012).  

 

Ur ett samhällvetenskapligt perspektiv menar Andersson och Jansson att det intressanta 

med detta antagande är just hur man poläriserar två segment av samhällsstrukturen i 

Sverige. Individualism kontra kollektivism är en politisk refererens man implementerat i 

form av ett tidsperspektiv i Sverige. Ett antagande som Andersson och Jansson (2012) 

hävdar är fel. Dessa politiskt bundna samhällsideologier är inte att betrakta i varken tid 

eller rum utan enbart på ett filosofiskt plan. På samma sätt kan man dra en jämförelse 

mellan att starta en egen IT-firma i Stockholm eller att vara mjölkbonde i Småland. 

Båda är att betrakta som jämställda ur ett entreprenörskapsperspektiv. En livsstil vi 

starkt förknippar med individualismens ideologi (Andersson & Jansson, 2012).  
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Däremot finns det en form av patriotism på landsbygden som bygger en stolthet och 

välvilja för den lilla ortens bästa. Denna form av kollektivism grundar sig i en form av 

polariseringseffekt som samhället har skapat mellan landsbygd och stad (Andersson & 

Jansson, 2012).  

 

Martin Hultman menar att vi lever i en paradoxal tid. Ett ökat antal människor i 

storstäderna leder till ohållbarhet inom miljön med fler utsläpp och större 

resursförbrukning. I och med urbaniseringen får vi därmed även en avbefolkad 

landsbygd som blir ett bristande service-samhälle. Kooperativ, lokala mindre företag 

och samhällsbyggen är delar av ekonomin som är vanligt på landsbygden. Den allt mer 

folkfattiga landsbygden gör alltså att sådana verksamheter minskar. Lokala 

verksamheter på landsbygden och de produkter de genererar är ett resultat av människor 

i gemenskap. Så ser det inte ut i samma utsträckning i städerna (Hultman, 2015). 

 

Folk tenderar att skapa en negativ inställning till livet på landsbygden, vilket gör att 

många söker sig in till städerna. Hultman menar att medborgarna på landsbygden 

förvandlas till motborgare. I takt med att samhällena blir mindre så minskar också 

kvalitén på skola och vård i området, vilket gör det avsevärt mindre attraktivt för 

tillströmningar. Mindre antal som söker sig till området gör att medelåldern ökar och 

det finns ett mindre intresse av att utveckla infrastrukturen och nytänkandet. Folket blir 

äldre och det blir byggnader och lokaler också. Det finns ju naturligtvis en möjlighet att 

locka människor med de sänkta priserna som råder, men om skola, vård och 

infrastruktur är bristfällig så blir det i slutändan en högre kostnad att söka sig till 

landsbygden. Landsbygden har sina patrioter och förespråkare, men i dagens urbana 

samhälle är det lätt att deras patriotism kvävs (Hultman, 2015). 

 

Urbanisering inom turism 

I och med urbaniseringen har det skett ett skifte av vilka som drar nytta av en storstads 

ekonomiska framgång och välfärd. Det är ett värde som är centrerat i staden och 

genererar inte längre samma typ av vinst för resten av nationen som det gjorde förr. 

Varje stad och dess ledare arbetar för att stärka stadens image och varumärke för att 

kunna konkurrera med övriga storstäder. Städerna fokuserar alltså på att generera vinst 

av att fler och fler söker sig dit vilket leder till att kringliggande landsbygd och orter blir 
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alltmer glesbebodda, marknadsföring fokuseras därför mer på städerna än nationen som 

staden ligger i (Hörnqvist, mfl. 2005). 

 

Där det tidigare var nation mot nation är det nu en marknad där storstäder konkurrerar 

mot varandra. Det är ett urbant samhälle där marknaden vidgats och öppnats upp till 

följd av globaliseringen (Hörnqvist, mfl. 2005).  

 

Urbanisering har gjort att folk rör sig från förorterna och landsbygden in till 

storstäderna, den typen av beteende förekommer även i människans val av turistort. 

Turisten har inte längre samma intresse av att komma ut till naturen och lugnet som 

erbjuds, det måste alltid hända något, det skall vara liv på gatorna. Den unika naturen är 

inte längre den upplevelsen turisten söker, naturens funktion är istället som bakgrund i 

bilden som turisten vill skapa av sig själv för att generera intresse och avund hos den 

som ser bilden (Mattsson, 2010). 

  

Shopping har blivit en allt större del av turistens vardag på resan, turisten vill 

konsumera. För turisten handlar det inte alltid om att köpa saker som den verkligen 

behöver, utan konsumeringen skall spegla det som turisten vill att andra skall märka. 

Turisten anstränger sig för att skapa en självbild som kulturvetande, intressant, och med 

mycket pengar att spendera. Turisten vill visa upp det man vill skall uppfattas av andra. 

Det är en stor anledning till att turister vill till större orter med mycket folk och inte till 

den lilla genuina folksnåla orten utanför större orter. Där det finns mycket folk finns det 

stora möjligheter att visa upp vilken turist man är, eller den turisten man vill vara 

(Mattsson, 2010). 

  

Turisten vill alltså vara där alla andra turister är, på samma sätt som folk genom 

urbanisering vill flytta från orten till storstaden. Det genererar en form av urbanisering 

även inom turismen. Det finns turistorter som har det knapert medans vissa lyckosamma 

orter nästan har ett överflöd av besökare. Det skapar en ojämn fördelning av intäkter 

och resurser då det inte sprids över hela landsbygden, istället är det bara en handfull 

lyckosamma aktörer som tar del av intäkterna (Mattsson, 2010). 
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4.3 Att inte vara en miljöbov 

Miljöimage  

Frågan om miljöansvar är något en golfanläggning behöver ta på fortsatt allvar även i 

framtiden trots att golfen blivit mer legitimerad bland samhällets övriga aktörer och icke 

golfspelare. Detta ansvar är individuellt anpassningsbart ifrån anläggning till anläggning 

menar Partidário och Lima (2002). I form av regulationer som finns på internationellt 

plan finns det förhållningssätt i form av ett ramverk för anläggningar att förhålla sig till. 

Med det sagt anser Partidário och Lima att det finns en korrelation mellan miljömässiga 

aspekter och ekonomiska intäkter som grundas i en form av image-skapande eller 

profilering om så föredras. Denna profilering utförs på allra bästa sätt genom att bidraga 

och förhålla sig till de uppsatta målen på ett internationellt plan genom så kallade 

Enviromental Management Plans (EMP). Inom denna kategori emfaseras bland annat 

Agenda 21 och Green Globe 21.  Partidário och Lima förespråkar framförallt fem olika 

aspekter med ett aktivt förhållningssätt enligt dessa globaliserade mål gällande 

miljömässig hållbarhet:   

 

1) Genom att implementera en profilering av att följa hänvisningar från globala 

aktörers uppmaningar kan man som producent agera kunskapsbidragande i 

utbildningssyften till konsumenterna för en stärkt validitet bland de globala 

aktörerna.  

 

2) Genom att identifiera de allra mest betydande aspekterna inom golf och 

relaterade till en golfbana påvisar man ett förhållningssätt gentemot motstånd, 

att man som producent tar hänsyn och beaktar de kommande utmaningarna. 

Detta kan då resultera i ett ökat engagemang från externa aktörer som kan sitta 

på miljömässiga lösningar till kommande utmaningar i en form av samverkan. 

Genom att presentera lösningar på existerande utmaningar får man även ett 

konkret mätvärde som övervakar och rapporterar om en anläggnings 

miljömässiga status.  

 

3) Genom att ta hänsyn till de miljömässiga agendorna kan man som producent få 

ner kostnaderna för energi och vattenförbrukning på en anläggning då detta i 

största mån accepteras av de bildade konsumenterna. 

 



  
 

60 

4) Genom förbättringsarbete gällande miljömässiga aspekter stärker man golfens 

varumärke generellt gentemot övriga marknader inom tursimnäringen och kan 

då konkurrera i större utsträckning som eget segment. 

 

5) Externa intressenter och investerare av finansiell karakätar skapar sig en mer 

fördelaktig profilering som företag genom att påvisa ett engagemang i 

miljöfrågor utanför dess egentliga ansvarsområde.  

 

(Partidário & Lima 2002). 

 

 

Organisation Audobon International satsar på begreppet ”green marketing” och fungerar 

således som en funktionell assistans vid golfanläggningars arbete med miljömässig 

hållbarhet. Projektet Audobon Co-operative Sanctuary Programme for golf fokuserar 

och certifierar golfbanor utifrån sex styken dimensioner enligt modellen nedan:  

 

 

 

 

 (Figur 3.  

Audobon Co-operative Sanctuary Programme for golf. (Audobon International, 2004)).  

 

Denna modell granskades via en grounded theory-undersökning av författarna Minoli, 

Goode och Smith (2015). Undersökningen granskade värdet av att marknadsföra sin 

ASCP 

Enviromental 
design & 
Planning 

Wildlife and 
habitat 

management 

Chemical use 
and 

reduction 

Water 

Conservation 

Water 
Quality 

management 

Outreach & 
Education 



  
 

61 

anläggning genom certfiering i form av denna typ av ”green marketing” och kom fram 

till slutsatserna att golfen fortsätter att stärka sin legtimitet vad gällande miljömässig 

icke-skadlig påverkan genom fem av dessa sex kategorier. Förbättringar hade skett på 

samtliga anläggningar som studerades utom i kategorin Outreach and Education. Där 

hade samtliga anläggningar misslyckats. Outreach and education-kategorin motsvarar 

ett förändrat beteende bland konsumenterna i form av utbildning om den miljömässiga 

påverkan golf har på den naturliga miljön samt de existerande begränsade 

naturresurserna. Därför ställde författarna av den studien sig kritiska till projektet då 

beteendemönstret inte förändrats hos konsumenterna. Det verkade nästan som om 

konsumenterna enbart fått en form av stämpel för att beteendet nu kunde legitimeras i 

form av spelande på en certifierad anläggning (Minoli, Goode & Smith, 2015).  

 

Biologisk mångfald 

Människan har ett stort ansvar gentemot ekosystemet att hitta kreativa lösningar för att 

undvika överexploatering av naturresurser. Om inte, kommer vårt ekosystem snart att 

börja halta med underrepresenterade arter av biologisk mångfald som tjänar syften i 

ekosystemet (Strandberg, 2012).  

 

Om man ser till ett ekosystems bevarande är golfbanor en mycket lovande plats att 

främja mångfald och kritiskt hotade arter, speciellt på banor som främjar djurliv i form 

av att låta golfbanan bli en del av naturen. Dels för att skydda och bevara dessa djur och 

växtlighet, men även för att främja arters spridning till mer urbana och centralt belägna 

områden. Golfbanor besitter en potential i att inte bara bevara hotade arter, men även 

genom att kunna kontrollera tillväxten av artpopulationer (Colding & Folke, 2009).  

 

Inte minst kan golfbanor erbjuda en form av fristad åt insekter som är nödvändiga för 

mänsklighetens överlevnad i form av bin exempelvis. Genom ett skyddat område som 

hanteras och sköts av människor kan man genom utbildande och samarbete bevara de 

bestånd som är nödvändiga och kontrollera de arter som hotar existensen för andra arter 

som är vitala för mänskligt liv på sikt (Rasmont, m.fl., 2005). 
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Vatten – en begränsad naturresurs 

Saltvattenavlagringar 

År 1962 uttalade sig dåvarande presidenten i USA John F. Kennedy om problematiken 

med tillgång till färskt vatten. Han hade en vision om att producera färskvatten från 

saltvatten till en låg och förmånlig kostnad. Uttalandet och visionen ledde till en 

satsning mot att förvekliga den där miljontals dollar satsades för att försöka uppnå 

resultatet Kennedy efterfrågade (Keenan, 2006).  

 

I Sydafrika efterfrågar man fortfarande denna lösning. Man har på framgångsrik väg 

lyckats att ta fram färskvatten från saltvatten, men lösningen har kostat alldeles för 

mycket ekonomiska resurser. Det är helt enkelt inte lönsamt att omvandla vattnet från 

salt till färskt då det kostar alldeles för mycket (Keenan, 2006). 

 

Dilemmat med tillgången till bevattningsresurser har ställt till det ordentligt för 

Sydafrika som golfdestination. Fortsättningsvis finns det fortfarande fantastiska banor, 

men bevattningen av dessa är svårt att legitimera i något annat syfte än ekonomisk vinst. 

Europeer, asiater och amerikaner som kommer för att spela på de kvalitativa banorna ser 

man till att ta väl tillvara på i form av att göra en tillräcklig vinst rent ekonomiskt för att 

kunna finansiera bevattningen. För att locka dessa långväga gäster måste man därför 

erbjuda en upplevelse utöver det vanliga. Resultatet blir då att prissättningen för spel på 

banan inte kan anpassas till de lokala golfentusiasterna, då banans estetiska utformning 

skapat ett högre pris för greenfee och medlemskap (Keenan, 2006). 

 

Humphreys och Weed (2014), tror inte att detta är ett scenario som kan betraktas som 

hållbart, då en unik upplevelse på en golfbana sällan är unik under en längre period om 

det inte handlar om traditioner. Det kommer alltid att skapas ett golfhål som är längre, 

har mer krävande hinder eller liknande. Valet en golfturist gör vid sitt val av resa består 

av tre stycken parametrar:  

 

1) Hur unik är upplevelsen i form av estetik? 

2) Vad är kostnaden? 

3) Hur får jag ut ett annat värde av min resa? 

(Humphreys & Weed, 2014) 
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Om kostnaden stiger, men en ny bana med liknande värde i form av unique selling 

proposition uppkommer på en geografisk plats närmare konsumenten kommer valet av 

destination flyttas till det som är närmare belagt, då kostnaden är rangordnad som 

nummer två i val av golfdestination. Således bedömer Humphrey och Weed att en 

anläggning som kräver omvandling av saltvatten till färskvatten som ohållbar över tid 

då bevattningskostnaderna inte skall vara beroende av turistintäkter utan att de lokala 

golfspelarnas medlemskap skall kunna bära den kostnaden (Humphrey & Weed, 2014). 

 

Dagvattnet 

Att ta tillvara på dagvattnet på ett mer effektivt sätt är en lösning som förespråkas av 

Williams m.fl. (2013). Genom att uttnyttja befintliga vattendrag kan man sköta 

bevattningen på ett effektivt och miljövänligt vis. Studien som Williams och hans 

kollegor utförde fokuserades på området Ontario i Kanada som upplever kalla vintrar 

med nedebörd i form av snö. Detta resulterar framåt våren i att vattendrag bildas som en 

reaktion av plusgrader. Vattendragen utnyttjas av golfanläggningarna i området som 

genom arkitektisk kompetens designat landskapet genom att anlägga flodbäddar som 

fylls på med strömmande vatten. Flodbäddarna ringlar sig i områdena på de olika 

anläggningarna och skapar då förutsättningar för anläggningarna genom att höja 

grundvattennivån på våren istället för under höstmånaderna (Williams m.fl., 2013).  

 

Vattnet påvisades även vara mindre förorenat nedströms nedanför golfanläggningarna 

vilket indikerar att golfanläggningen fungerat som ett form av reningsverk. Dessutom 

ökade bestånden gällande groddjur i området som ett resultat av flodbäddarnas design 

som då skapade förmånliga lekytor för dessa djur att föröka sig på. En utmaning man 

dock fortfarande står inför är hur man hanterar de vintrar då det kommer ovanligt 

mycket snö. Golfbanorna i området kan riskera att bli dränkta vid år när nederbörden är 

betydligt högre än normalt (Williams m.fl., 2013). 

 

I studien förslås även att golfanläggningar kan fungera som effektiva reningsverk. Dock 

inte enbart av organisk effekt utan mänsklig påverkan. Värden förordas därför av 

Williams m.fl. att kontrolleras och balanseras med kemiska balansinstrument (Williams 

m.fl., 2013).  

 



  
 

64 

Likt Kanada så är även Sverige ett land där det är ett kallare klimat, vilket gör att 

nederbörden över svenska naturområden och städer under årets gång består av både regn 

och snö. Detta gör att hanteringen av dagvatten på svenska golfbanor ser annorlunda ut 

jämfört med golfbanor i delar av världen där det inte faller, eller sällan faller någon snö.  

Snö rinner inte av direkt utan kan ligga kvar på samma plats tills den smälter, därefter 

rinner den ner genom naturliga, eller anlagda kanaler som möjliggör hantering av 

dagvatten. Det är problematiskt att anlägga mynningar och vattendrag på golfbanor där 

snö och regn genererar identiska resultat, då snö tar betydligt längre tid på sig att smälta 

för att sedan rinna ner i vattendraget. Tiden som det tar för snö att smälta kan variera i 

olika delar av ett naturområde, det är inte bara temperatur som är avgörande, vind och 

solstrålning är också viktiga faktorer. Då snön inte rinner ut i dragen direkt är den även 

mottaglig för fler miljöpåverkningar än regnvatten. Snö faller ofta i så stora mängder att 

den måste röjas undan eller transporteras bort från området för att inte hindra 

framkomligheten, detta innebär en större risk för miljöpåverkan på dagvatten som 

genererats av snö (Viklander & Bäckström, 2008). 
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5 Diskussion & Analys 
Baserat på de faktorer fältets aktörer berört inom ämnet ägnas kommande kapitel åt att 

utforma en diskussionsarena. Denna diskussionsarena kommer ställa det empiriska 

materialet i förhållande till det teoretiskt funna materialet. Även en analysmodell 

kommer i detta kapitel att presenteras. Detta i form av en så kallad Triple Bottom Line-

analys. 

 
5.1 Diskussion 
 

Den operativa ledningens utmaningar 

Denna del fokuserar främst till våra tre fallstudiesubjekts ledningar. Dessa aktörers 

uttalanden ställs i förhållande till Douglas respektive Humphreys modeller (Operative 

Challenges, Fig. 1, & Reputation model, Fig. 2).  

 

Douglas modell (2014), utgår som tidigare nämnt ifrån sex kategorier där en nivå leder 

till nästa nivå likt en cirkel för att uppnå framgång som golfanläggning. Den första 

kategorin playability (sv. översättning. spelbarhet) syftar till banans utformning, design 

och kvalitet vilken man på samtliga anläggningar i fallstudien är noga med att 

kontrollera. Man arbetar aktivt för att banan skall vara grön och välskött, att det skall 

vara rent och snyggt runtomkring samt att alla faciliteter också håller hög klass. Det 

läggs ner enorma resurser enligt samtliga tre fallstudiesubjekt på detta arbete. På 

Emmaboda GK, som inte besitter de ekonomiska musklerna att bibehålla en så optimal 

kapacitet som möjligt, har man valt att involvera volontärer och utnyttjar således 

landsbygdens patriotism som vi tidigare nämnt. Även detta är en form av resurs,  i form 

av ekonomisk karaktär genom att man kan dra ner på de ekonomiska kostnaderna och 

ändå bibehålla en hög kvalitet av anläggningens spelbarhet.  

 

På samtliga fallstudiesubjekt har åtaganden gällande miljö stått för utformningen och 

designen av banan. Även vi författare ställer oss frågande till Douglas modell angående 

den tredje nivåns placering. Genom att först skapa en anläggning som vinner legitimitet 

och uppskattning bland utövare utan att tittat på konsekvenserna först är riskerna att 

man som producent åsakar skada av miljömässig karaktär som senare resulterar i stora 

ekonomiska insatser för att sedan reparera de eventuella skador som åsakats.  
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Därefter i nivå fyra menar Douglas (2014) att genom stimulans av spelarnas upplevelser 

och vunnen miljömässig hållbar legitimitet är att skapa kvalitet gällande turneringar och 

tävlingar. Ur en turismsynpunkt kan detta tyckas orelevant, men då golf är att betrakta 

som idrott är tävlingar en del av de utmaningar den operativa ledningen ställs inför. 

Dessutom menar Douglas att även de tävlande bör betraktas som golfturister då en bra 

tävling med hög kvalitet lockar utövare från längre distanser. Golfspelare som reser 

längre sträckor tenderar att  spendera mer som tidigare berörts i form av att de tenderar 

att spendera en längre tid på anläggningen för att anse en resa vara värd. Dessutom som 

för alla idrottsutövare är förberedelser a och o. De aktiva utövarna kommer därför att 

vara noga med sina förberedelser med sömn och anlända någon dag innan tävlingen, 

men även med mat vilket kan generera i restaurangintäkter. Dessa intäkter är att föredra 

för en golfanläggning om de spenderas på anläggningen. Däremot är det inte till nackdel 

för anläggningen om de spenderas ekonomiska summor i närområdet, då övriga aktörer 

i samhällsstrukturen kan ta del av dessa turister.  

 

Innovation genom samarbeten 

Emmaboda GK är ett exempel av hur golfanläggningen är central i samhällsstrukturen i 

Vissefjärda, där alltifrån, camping, kanotuthyrare och den lokala Ica-handlaren kan ta 

del av en ökad skara besökare som spenderar pengar i området. Denna typ av 

samverkan över gränser är något som bör eftersträvas rent generellt inom golfens alla 

områden. Den sociala faktorn påverkar i allra högsta grad de miljömässiga och 

ekonomiska faktorerna eftersom en golfanläggning enligt oss författare borde se sig 

själv som en del av turism- och besöksnäringen baserat på Kamfjords modell om turism. 

Golfen representerar först och främst byggstenen ”göra”, men då turister även skall resa, 

bo och äta enligt denna modell är integrationen och samarbete över gränser av yttersta 

vikt för framtidens golfbana.  

 

Här är vi författare eniga med fallstudiesubjektens åsikter om att innovationen måste få 

råda. Det finns egentligen inget som inte hör en golfbana till då golfaren idag tenderar 

att inte följa den klassiska stereotyp vi är vana vid. En golfbana i framtiden kommer att 

behöva erbjuda sekundära aktiviteter utöver golfspelande. Vi författare anser att man 

därför borde rikta blickarna västerut och försöka följa det amerikanska konceptet av en 

resort. Vilka olika aktiviteter man som anläggning då i framtiden kan komma att behöva 

erbjuda är individuellt, allt beroende på vilken typ av gäst man inriktar sig gentemot och 
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hur man väljer att positionera sig i pris och exklusivitet. Alltså återigen segmentering 

och positionering. Vilka är vi? 

 

Prisvärt? 

Den femte nivån i modellen av Douglas (2014) benämns som affordability (sv. 

översättning: ekonomisk överkomlighet) och syftar på prissättningen på en golfbana. 

Douglas menar här att symbiosen mellan anläggning och golfklubb skall råda för ett 

ekonomiskt syfte. Därför menar Douglas att med en stark generering av intäkter från 

övriga aktiviteter som mat och dryck, samt eventuella stöd i form av sponsring från 

övriga samhällsstrukturer (detta som tack för att anläggningen inbringar besökare som 

spenderar pengar i området), bör man kunna sänka priser  på greenfee-avgifter. 

 

Genom att sänka priser på en bra och etablerad produkt menar Douglas leder till den 

sjätte och sista nivån innan cirkeln är sluten. Denna nivå benämns av Douglas som 

Investments Expectations (sv. översättning: investeringsförväntningar). Priset kan 

nämligen inte sänkas lägre än investerarens förväntningar i form av uppsatt budget. En 

lägre prissättning kan dock öka antalet spelare som annars varit begränsade av den 

ekonomiska faktorn.  

 

Punkt fem och sex är något som Härström, sportansvarig på Ekerum GK, motsatte sig 

under vårt samtal (2016-11-18). Han menar, som tidigare nämnts, att golfen är en enkel 

produkt som går ut på att sälja starttider. Starttiderna är därför den faktor som sätter 

begränsningar, således menar vi författare att varje starttid måste vara kapabel att säljas 

inte till lägsta pris, utan högsta möjliga sett till vad konsumenterna är villiga att betala. 

Överfulla anläggningar med alltför många medlemmar tenderar att generera ett missnöje 

i form av få starttider. Dessa anläggningar borde därför försöka höja sin avgift gentemot 

medlemmarna för att generera samma intänkter men fördelat på färre antal medlemmar.  

 

Där träder Humphreys modell (2011), gällande ryktbarhet in i bilden i samma skede. 

Genom en positiv tillfredsställelse av banans spelbarhet skapas en positiv koppling till 

anläggningen bland besökare och medlemmar som sprider sig via word-of-mouth.  

 

En anläggning med missnöjda medlemmar resulterar i en spridning mellan golfare 

sinsemellan. En anläggning vars medlemmar är missnöjda kommer att förmedla detta 



  
 

68 

missnöje till andra spelare. Idag går det dessutom snabbare att kommunicera tack vara 

de digitala kommunikationsmedel som finns tillgängligt för i stort sett alla personer.  

 

Det kan tyckas självklart att man som producent vill uppnå en tillfredsställelse bland 

konsumenter. Dessutom bör detta klientel vara så pass stort som möjligt för att inbringa 

en så stor ekonomisk vinst som möjligt. Inom golf är detta en svår balansgång då tre 

parametrer står i relation till varandra: starttider, antal medlemmar och ekonomisk vinst. 

 

Dock är inte denna balansgång så pass enkel att producenterna per automatik bör 

eftersträva ett lågt medlemsantal med genom höga avgifter. Även då kan missnöje 

uppstå om inte banan i form av estetik och spelupplevelse motsvarar förväntningarna 

från betalande medlemmar. Även medlemmar som varit medlemmar tidigare riskerar att 

känna sig exkluderade av en prishöjning av medlemskap.  

 

Vi författare skulle därför vilja benämna parametrarna som kvalitet motsvarande pris. 

Genom dessa parametrar kan anläggningar på landsbygden av mindre karaktär locka 

folk ur städerna vars krav gällande estetik och spelupplevelse inte är av högsta nivå.  

 

De större mer centralt belägna anläggningarna tenderar enligt våra falltsudiesubjekt att 

vara av lite högre kvalitet rent generellt, då de lockat en stor skara golfare att 

medlemsanknyta sig till golfklubben. Under studien har vi sett att en större golfklubb 

tenderar att besitta en högre kvalitet  gällande estetisk utformning och spelupplevelse. 

Baserat på de medlemsintervjuer som genomförts i denna studie där nio av 15 svarade 

att de skulle vara sin golfklubb trogen trots en höjning på 1000 kronor så anser vi att 

dessa typer av anläggningar således skulle kunna ta ut en högre medlemsavgift bland 

sina medlemmar för att öppna upp fler starttider. Detta till förmån för medlemmarna 

men även för eventuella greenfeegäster. För den operativa ledningen är det dock vitalt 

att tydliggöra varför denna prishöjning i så fall sker, för att legitimera förändringen 

bland befintligt klientel.  

 

Att golfklubbar borde erbjuda olika typer av begränsade spelrätter, exempelvis 20 

rundor per år, är också något vi såg tydliga tendenser av i genomförandet av denna 

studie då 80% av de 110 tillfrågade anläggningarna erbjöd andra former av medlemskap 

än det traditionella med obegränsad spelrätt. Detta behov tror vi kommer fortsätta att 
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utvecklas, då enligt våra fallstudiesubjekt samt Håkansson på Svenska Golfförbundet 

inte tror att generationen med 60- , 70-, och 80-talister kommer spela golf i lika stor 

utsträckning som 40- och 50-talisterna gjort, vid motsvarande ålder.  

 

Detta är enbart ett exempel av kontentan som vi anser vara segmentering och 

positionering. En golfanläggning kan inte vara till för alla då dagens, men framförallt 

morgondagens, golfare kommer se annorlunda ut. Som Håkansson benämnde (2016-12-

08) har golfen vuxit fram starkt det senaste 30 åren och ökat, sett till antal aktiva 

medlemmar med 500%. Hur prognosen för nästkommande 30årsperiod ser ut är svår att 

förutspå, men sett till befolkningsmängden i Sverige  innebär det i dagsläget att en av 20 

personer är medlem i en golfklubb.  

 

Dessutom finns det för anläggningarna en stor eventuell potential i det mörkertal som 

finns bland de golfspelare som har ett grönt kort, men inte är anslutna till en golfklubb 

via medlemskap.  

 

Med denna stora population ökar behovet av att segmetera vilken målgrupp man finns 

till för, samt vikten av att positionera sig rätt i pris förhållande till kvalitet för dessa 

individers plånböcker.  

 

Samhällsansvar 

Vad gäller golfen som en struktur av samhället finns det egentligen inga tydliga 

gränsdragningar förutom det uppsatta ansvar i form av fyra punkter som föreningslivet 

besitter i form av RF (Lundström, 2016-11-18). Dessa fyra punkter tolkar vi som 

författare är centrala för medlemmar, men strukturen skall även anpassas efter den  

integrerade samhällsstrukturen i Sverige exempelvis gällande folkhälsa och integration.  

 

Komplexiteten ställs i perspektiv enligt Douglas (2014) som menar att golfen är att 

betrakta som en ren finansiell struktur. Denna åsikt motiverar Douglas genom att en 

golfklubb är så pass integrerad på sin anläggning att de två åtskilda organisationerna 

inte kan separeras.  

 

Den svenska modellen med föreningsliv är inte att betrakta som en vinstdrivande 

ekonomisk organisation, vilket ökar komplexiteten i Douglas uttalande och gör den 
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svåranpassad för svenska golfanläggningar då golfklubbens ekonomi är central för 

vidare överlevnad.  

 

Vi författare anser dock att Douglas (2014) uttalande besitter en större logik i den 

formen att en fusionerad anläggning, där golfklubb och anläggning ses som en enhet, är 

att föredra i motsatt till golfklubben som en del av RF. Med det uttalandet menar vi 

absolut inte att golfklubben inte skall identifieras med RF, utan snarare prioritera vad 

golfklubben identifierar sig starkast med. Där anser vi att en golfklubb först borde 

identifiera sig med sin tillhörande anläggning och bedriva verksamheten som ett företag 

med finansiella mål för att kunna erbjuda och förse samhället med produkter precis som 

Douglas anser. 

 

Vi författare anser här att golf skall vara en del av samhällstrukturen och spegla den vad 

gäller populationens olika segment. Den skall precis som Håkansson (2016-12-08) 

utryckte sig inte vara samhället, utan spegla samhällsbilden och ses som en av många 

delar i samhällsstrukturen.   

 

De välgörenhetstävlingar med tillhörande middagar som bedrivs på Kungsbacka GK  

(Reumert, 2016-10-26) kan vara en väg att gå gällande golfens samhällsansvar. Den 

genomsnittliga golfaren besitter en högre ekonomi än den genomsnittliga invånaren i  

samhället (Hudson & Hudson, 2010). Har man mer penger tenderar man att kunna 

avvara mer till välgörenhet menar Reumert (2016-10-26). Dessa typer av Robin Hood-

projekt gynnar egentligen samtliga aktörer; golfanläggningen i form av reklam och 

goodwill, de spelare som eftersöker sätt att legitimera sitt spelande, samt organsationer 

som arbetar med välgörenhet.  

 

Handigolf 

Vad gäller handigolf menar vi författare dock inte att att varje golfanläggning i Sverige 

skall efterlikna Emmaboda GK, då det inte finns behov i form av ett kvantitativt klientel 

som kan utnyttja dessa anläggningar. Det finns helt enkelt för få individer med 

funktionsnedsättning som har golf som intresse. Svenska Golfförbundet själva, enligt 

Håkansson (2016-12-08) säger sig inte arbeta aktivt med frågan då detta är ett separat 

förbund, men medger samtidigt att frågan är viktig och har förhoppningar på att vi i 

Sverige skall kunna erbjuda 100 anläggningar år 2020 som kan bedriva handigolf. Vi 



  
 

71 

författare tycker att denna utveckling är positiv. Målet är dessutom rimligt anser vi 

författare. Vad vi efterfrågar inför framtiden är att på samma sätt som Kungsbacka GK 

aktivt samarbetar med Kungsbacka kommun, borde denna typ av samarbete finnas 

mellan idrottens handikappsförbund, Svenska Golfförbundet och Sveriges kommuner. 

Vi anser inte att mängden av handigolfanpassade anläggningar är det som borde 

efterfrågas utan tillgängligheten till dem och den geografiska spridningen av dem.  

 

Vidare så är den amerikanska modellen som Sandt, Flynn & Turner (2014), beskrev 

något vi bör eftersträva även i Sverige. Förhållandet mellan idrott och skola ser 

visserligen betydligt olika ut om vi jämför USA och Sverige, men principen om 

ansvarstagande och inkludernade är ändå en viktig aspekt som bör praktiseras i samtliga 

svenska kommuner. På liknande sätt som det finns GEO-certifieringar borde därför 

idrottens handikappförbund certifiera och godkänna en anläggning som valt att 

handigolfanpassas. Detta för att bidra till ett ökat intresse bland producenter att vilja 

genomföra denna typ av satsning.  

 

Jämställdhet 

Golfen är inte jämställd. Det framkom tydligt i vår studie. Andelen kvinnor som är 

medlemsanslutna uppkom till ca 30%. Det kan tyckas lite, men då skall man ha i åtanke 

att inga direkta åtgärder tidigare genomförts för att aktivt försöka höja denna siffran. 

Därför tror vi att Vision 50/50 kommer att få ett positivt genomslag. Vi anser att genom 

att göra anläggningar mer attraktiva för kvinnliga golfare kommer fler kvinnor att hitta 

till golfbanorna i Sverige och bli medlemmar över tid. Hur lång tid detta tar är dock 

svårt att avgöra.  

 

Det är egentligen banorna själva som sätter tidsramen för hur lång tid det kan ta för en 

golfklubb att vara helt jämställd, det vill säga 50/50 fördelad på biologisk 

könstillhörighet. Hur fort man kan implementera de faktorer som är mer attraktiva för 

de kvinnliga golfspelarna är dock inte den enda faktorn att ta hänsyn till. Som 

Lundström benämnde (2016-11-18), handlar Vision 50/50 om mer än endast faciliteter, 

slaglängd och utbud. Jargong och tradition spelar även in väldigt mycket i detta 

scenario. Alltså är det inte enbart upp till golfklubben hur pass fort en klubb kan bli 

jämställd baserat på könstillhörighet. Det är i mångt och mycket upp till medlemmarnas 

ställningstagande i frågan.  
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Vad vi ser positivt med golfens åldrande medelålder är att mängder av utövare är födda 

på 40- och 50-talet. Dessa medlemmars uppfattning om polarisering mellan könen är av 

större proportioner än de kommande generationerna som exempelvis 80-talisterna. Med 

samhället som förebild, och den miljö den yngre generationen fostrats in i, tror vi på en 

bättre kvinnosyn rent generellt, vilket även i framtiden kommer att synas på de svenska 

golfbanorna i form av en mer jämställd medlemsfördelning.  

 

Friskvård 

Som nämnts från Svenska Golfförbundet genom både Håkansson (2016-12-08) och 

Lundström (2016-11-18) arbetas det aktivt med att få den sittande regeringen att ta 

beslut om att låta golf inkluderas som avdragsgill friskvårdsbidrag. Vad som däremot är 

giltigt är att man som anställd exempelvis kan gå ut och slå på en driving range där 

kostnaden täcks av friskvårdsbidraget.  

 

Golfförbundet har haft diskussionen om att få golf som avdragsgill friskvårdsbidrag 

under flera års tid och enligt Håkansson (2016-12-08) kommer de att fortsätta försöka 

och ompröva beslutet hos regeringen till dess att det fattas ett beslut som Svenska 

Golfförbundet är nöjda med. Svenska Golfförbundet anser nämligen att frågan är ytterst 

viktig för anläggningarna runtom i landet.  

 

Denna framtid är svår att förutspå för oss författare vad gäller tid. Slutligen så borde 

rimligtvis golfförbundets ihärdighet att belönas. När dessutom flertaliga studier pekar på 

positiva hälsoaspekter med golf borde rimligtvis det förr eller senare bli förklarat som 

avdragsgill. Vi är dock inte så säkra på när detta kommer ske, då beslut fattas av 

sittande regering. Med byte av regeringar vart fjärde år riskerar golfförbundet att behöva 

ompröva frågan i samma takt. Men att det kommer ske, det är vi säkra på.  

 

Integrationsfrågan 

Då vi hävdar att golfen borde spegla samhällsbilden är integrationsfrågan på något sätt 

undantaget som bekräftar regeln. I nuläget läggs det inte ner någon nämnvärd energi 

från Svenska Golfförbundet att integrera nyanlända till golfbanornar i Sverige. Som 

Håkansson (2016-12-08) nämnde anser man sig inte vara tillräckligt attraktiva för 

nyanlända. Även om attraktiviteten skulle finnas är ekonomiska aspekter något som 

sätter begränsningar, de nyanlända som segment av klientel är därför inte attraktiva för 
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golfanläggningarna. Det är med andra ord en missmatch och ett klientel med låg 

potential.  

 

Däremot uppmuntrar Svenska Golfförbundet integrationsprojekt för nyanlända och 

hänvisar de golfklubbar som vill genomföra projekt att vända sig till 

Riksidrottsförbundet.  

 

Håkansson (2016-12-08) jämförde golfen med bland annat ishockey och innebandy, 

sporter som inte heller är särskilt representerade av olika etniska tillhörigheter. Den 

jämföreslen tycker dock vi är fel då dessa idrotter är direkt knutna till den idrottsliga 

kulturen som existerar i Sverige. Vår åsikt är att ishockey inte utövas nämnvärt utanför 

Europa och Nordamerika, och när det kommer till innebandy är det en idrott som växt 

fram ur den svenska skolans fritidsgårdar. Golfen är dock ett globalt fenomen som 

spelas på samtliga befolkade världsdelar precis som fotboll. Det som skiljer dessa 

idrotter åt är snarare vilken samhällsklass den utövas av. Därför vågar vi författare påstå 

att även om golfens överklasstämpel tvättats bort kraftigt i Sverige, så speglar inte den 

svenska utvecklingen sporten som globalt fenomen. Golf är fortfarande att betrakta som 

idrott som utövas av en viss typ av samhällsklass ur ett globalt perspektiv. Just därför är 

integrationen svår. 

 

Successivt menar dock Håkansson (2016-12-08) att andra, tredje och fjärde 

generationens invandrare kommer att hitta till golfbanorna över tid. Han menar att 

Svenska Golfförbundet inte är ute efter att exkludera några som helst segment, men att 

vissa segment är mer attraktiva av naturliga orsaker, exempelvis ekonomiska 

förutsättningar. 

 

 Vi är av samma åsikt. Golfen har blivit lite av en folksport i Sverige, men så länge 

samhällsintegrationen inte fungerar optimalt kommer inte andra, tredje och fjärde 

generationens invandrare att söka sig till en golfbana. Därför menar vi författare att så 

länge det finns etniska grupperingar i samhället, i fråga om moral, kommer således en 

golfbana ha en avsaknad av etniskt utomeuropeisk representation i medlemsform.  
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Eco-friendly 

Vi bemöttes av en överraskande medvetenhet från våra fallstudiesubjekts sida när det 

gäller miljöpåverkningar. Någonstans trodde vi författare att golfbanorna inte 

prioriterade miljön högt. Att de var medvetna om påverkan en golfbana har på miljön 

var vi säkra på, men en förutfattad mening fanns hos oss författare att man snarare 

arbetade för att legitimera golf som aktivitet i form av en samhällsstruktur snarare än att 

de aktivt arbetade med att förbättra sina anläggningar.  

 

Lundström förklarade för oss under vårt samtal (2016-11-18) att när det kommer till 

hållbarhet diskuterar man det i tre aspekter: miljömässiga, sociala och ekonomiska. Av 

dessa tre har man enligt henne kommit längst gällande de miljömässiga, då det är denna 

aspekt som golfen stött på störst kritik inom.  

 

Även Hagström (2016-12-02) på Länsstyrelsen i Kalmar Län menar att golfen skulle 

vara en miljöbov är ett förlegat uttryck. Hon tycker att man lyckats tvätta bort den 

stämpeln. Snarare menar hon att golfen har potential att bidra till en bättre miljö i form 

av bevarande av ekosystem. Hon nämnde av naturliga orsaker samarbetet med ett av 

våra fallstudiesubjekt Ekerum Resort Öland, där ombyggnationen av banan Långe Jan 

gjorts i samarbete med just Länsstyrelsen i Kalmar Län. Projektet ämnar att måna om 

den historiska öländska faunan genom återskapandet av ett naturligt ölandskt klimat och 

landskap. 

 

Detta projekt får även stöd i teorin av Colding och Folke (2009) samt Strandberg (2012) 

där man menar att en golfanläggning besitter potential att bevara hotade arter och främja 

dessa arters fortlevnad.  

 

Vi tror att detta är ett sätt att legitimera och marknadsföra sin anläggning genom ”green 

marketing”. Dock är risken att det blir just en legitimering bland de spelande och på så 

vis blir ett liknande scenario som den beskrivna studien gjord av Minoli, Goode och 

Smith (2015), där man misslyckas med att utbilda utövarna om just den miljömässiga 

påverkan. Till skillnad från Minoli, Goode och Smith (2015) anser vi dock ändå att 

arbetet på Ekerum Resort Öland med ombyggnationen av banan Långe Jan är ett steg i 

rätt riktning även om arbetet med att utbilda utövarna skulle misslyckas. Arbetet 
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bekräftas även av World Golf Award där Långe Jan var en av nio banor runtom i 

världen som var nominerad till Most Eco-Friendly Course.  

 

Reumert på Kungsbacka GK menar att det finns ett värde av att GEO-certifiera sin 

anläggning (2016-10-26). Det är ett bevis på att man gör miljön en tjänst snarare än 

stjälper den.  

 

Vi författare tycker att en certifering innebär per definition en form av legitimering. Det 

som blir det intressanta i framtiden är av vilka orsaker anläggningar väljer att certifiera 

och verifiera sig. Är det för miljön, eller är det ett sätt för producenterna att 

marknadsföra sig? Oavsett anledning till genomförande fyller detta arbete ett syfte och 

funktion. 

 

Vatten 

När det kommer till vattenfrågan väljer vi, liksom Hagström (2016-12-02) och Keenan 

(2006) att avfärda saltvattensavlagringar. Det är helt enkelt inte ekonomiskt lönsamt för 

tillfället. Om det någonsin kommer bli det återstår att se, men i våra framtidsutsikter är 

det inte aktuellt att anse det som en hållbar lösning på framtidens vattenproblematik. 

 

Däremot behöver svenska golfbanor bli bättre på att ta tillvara på dagvattnet genom 

arkitetktuell planering. Dammar och dräneringssystem är ett ypperligt sätt ta tillvara på 

denna naturligt förekommande resurs.  

 

Även exemplet hos Emmaboda GK är värt att ta i beaktande för golfanläggningar i 

Sverige. Hur man kan få ner sina kostnader gällande bevattning och även skapa en win-

win-situation genom samarbeten (Persson & Claesson, 2016-12-01) då golfbanan kan 

agera som en form av reningsverk. Även Williams m.fl. (2013) belyste att vattenfrågan 

kan lösas både ekonomiskt och på ett sätt utan skadlig inverkan på miljön. Däremot är 

den arkitektuella planeringen väsentlig för att göra banan spelbar och estetiskt fint 

utformad för en så attraktiv spelupplevelse som möjligt för utövarna.  

 

Enkätutskicket tydde på att fenomenet med vatten redan uppmärksammats då endast 15 

av de 110 tillfrågade anläggningarna använde kommunalt vatten som källa. Vad som 

däremot är oroande är att på samma fråga svarade 17 anläggningar att de hade en egen 



  
 

76 

brunn eller källa (Se bilaga #1 Enkät, H). Om man hämtar vatten från egen brunn eller 

käla påverkar det grundvattennivån.  

 

Då grundvattnet är på extremt låga nivåer än tidigare är det viktigt att som 

golfanläggning ta tillvara på det dagvatten som kommer i form av nederbörd, samt från 

sjöar och åar. Här finns alltså en enorm förbättringspotential för golfanläggningar att 

vara kreativa och finna lösningar som kan visa sig vitala för framtida överlevnad.  

 

 

5.2 Analysmodell 

Triple Bottom Line 

Genom vår studie har vi fått ta del av en mängd information och fått en förståelse för 

hur pass brett och komplext detta fält är. Därför har vi valt att försöka ställa 

parametrarna emot varandra genom en Triple Bottom Line analys. Modellen är skapad 

av John Elkington år 1997 och har som syfte att förklara att det behövs tre dimensioner 

av hög kvalitet för att uppnå ett hållbart scenario över tid (Henrique & Richardson,  

2004). Detta stycke inleds därmed genom att förklara dess modell. Samtliga modeller 

som föjer i detta stycke är därför att betrakta som på egen hand utformade av författarna 

baserat på Elkingtons modell. Modellen som utformats är att betrakta golfens status 

gällande de tre dimensionerna idag.  

 

Modellen består av tre cirklar som i sin tur består av  sju stycken mindre cirklar. Dessa 

cirklar har därför numrering i form av betygskalan 1-7. Dessa tre cirklar sätt i 

korrelation till varandra som demonstreras här nedan. De kan då existera fyra olika 

områden där cirklarna skär in i varandra. 

 

En skärning ses mellan dimensionerna socialt och miljö. Det området har Elkington 

benämt med titeln equitable (sv. översättning; rättvis). Skärområdet mellan 

dimensionerna miljö och ekonomiska har fått namnet viable (sv. översättning; 

livskraftig) och mellan ekonomiska och socialt bearable (sv. översättning; uthärdlig). 

Det område där smatliga tre dimensioner skär in i varandra och överlappar benämner 

Elkington som sustainable (sv. översättning; hållbart).  
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Varje cirkel i modellen nedan representerar en siffra i form av betyg. Vi har på vår 

betygskala valt att låta siffrorna ha skalan 1-7, där 1 är lägst betyg och 7 högst. Den 

stora hela cirkeln som inkluderar alla nummer mellan 1-7 representerar således en 

dimension av tre som ingår i en Triple Bottom Line analys. Betygen kommer att baseras 

på helhetsbilden av de områden som berörts av fallstudiesubjekten, enkäten, de 

intervjuade medlemmarna och som dessutom diskuterats i det nyss lästa 

diskussionsavsnittet.  Just cirkeln nedan representerar sociala faktorer.  

 

 

 

 

Följande tabeller  nedan och på nästa sida är baserade på de empiriska kategorier som 

av författarna har betygsatts utefter den data fältet har försett oss med. Samtliga 

kategorier ges ett betyg mellan 1-7 där medelvärdet senare utläses och placeras in i 

respektive cirkel som representerar en dimension. 

Socialt 

Miljö Ekonomiskt 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Sociala aspekter Betyg Kommentar 

Morgondagens tränande och 

tävlande 

5 SGF är medvetna om vilka 

morgondagens golfare är och 

vilka behov de efterfrågar. Aktiv 

rekrytering och en åldrande 

medelålder drar ned betyget.  

Inkludering 4 Arbetet bland golfbanor att 

handikappanpassa sig fortlöper 

bra. Däremot är integration i 

form av etnisk representation en 

stor svaghet. 

Jämställdhet 2 Golfen är inte jämställd som 

redan konstaterats. Långt 

därifrån. Dock har denna 

utmaning uppmärksammats och 

håller på att åtgärdas med Vision 

50/50. 

Medlemsfrågan 6 Golfanläggningarna är bra på att 

ta hand om sina medlemmar med 

allt gällande medlemsförmåner 

till friskvård. Det enda som drar 

ner betyget här är förekomsten 

av överpopulerade anläggningar 

då starttider är en bristvara.  

Samhällsansvar 4 Golfen eftersträvar att vara en 

del av samhället och kan därför 

inte räknas som en reflektion av 

samhället i stort.  

Medelvärde: 4,2 

 

 

Miljömässiga aspekter Betyg Kommentar 

Vattenfrågan 5 Golfen förbrukar visserligen 

enorma mängder vatten, men är 

samtidigt innovativa i frågan och 

letar nya lösningar. Redan idag 

har nästan samtliga golfbanor 

alternativa lösningar som 

sötvatten, dräneringssytem och 

liknande. 

Eco-friendly 6 Golfen har slitit hårt med denna 

fråga och presenterat lösningar 

på hur djur och växtliv inte skall 

ta skada av en anläggning utan 

snarare gynnas av den.  

Bekämpningsmedel 7 Då alla banor granskas separat 

och individuellt förekommer 

ytterst lite bekämpningsmedel 

som har inverkan på djur och 

växtliv..  

Medelvärde: 6,0 
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Ekonomiska aspekter Betyg Kommentar 

Samverkan 4 Det finns ett antal goda exempel 

på samarbeten både inom och 

utanför golfens egen sektor. 

Dock besitter detta en så pass 

stor utvecklingspotential att 

betyget inte blir högre.  

Positionering och 

segmentering 

3 Golfbanor rent generellt i 

Sverige behöver bli bättre på att 

nischa sina målgrupper. I nuläget 

verkar alla vilja vara top of the 

line, vilket resulterar i en 

urbanisering. Det finns dock 

goda exempel som tas upp i 

denna studie.  

Innovation 5 Även detta område är golfen 

duktiga på att bemästra. Det 

finns egentligen ingenting som 

inte hör till en golfbana och 

därför finns det en oerhört hög 

utvecklingspotential. 

Medelvärde: 4,0 

 

Medelvärdena representerar de ringar med svart kant i förhållande till sina respektive 

dimensioner. För att tangera något av områdena behövs ett medelvärde som betyg på 

minst 5,0. För att tangera det centrala området där samtliga tre dimensioner överlappas 

krävs ett medelvärde på minst, 5,5. Vad som går att utläsa av denna modell är att 

dimensionen som benämns som miljö är den enda vi författare godkänt som hållbar då 

denna tangerar det centrala området. 

 

Socialt 

 

Miljö Ekonomiskt 
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6 Slutsatser 
Detta kapitel är benämt som slutsatser där vi presenterar hur golfen står sig idag rent 

hållbarhetsmässigt inom de tre dimensioner som utgör Triple Bottom Line-analysen. 

Slutligen kommer också ett scenario, på hur den framtida hållbara golfbanan kan se ut, 

att presenteras baserat på den information vi författare har fått ta del av under studiens 

gång. 

 

6.1 Sociala slutsatser 

Golfen har som mål att inte exkludera någon vilket man aktivt inte heller gör. Däremot 

förekommer avsaknad av inkludering vilket leder till ett extremt homogent segment av 

utövare främst sett till etnisk tillhörighet och jämställdhet bland kön. Arbete för 

förbättring genomförs dock och prognoserna för Vision 50/50 ser goda ut. Hur lång tid 

detta tar och i vilken omfattning resultatet kan utläsas till är dock alldeles för tidigt att 

försöka förutspå.  

 

Golfen är däremot duktig på att behandla sina medlemmar väl rent generellt. Detta 

baserar vi på generalsektreterare Gunnar Håkanssons citat om att golfen finns till för 

sina medlemmar och dessa är därigenom alltid högst upp på prioritetslistan.  

 

Den åldrande medelåldern bland de svenska golfspelarna var för oss författare 

oroväckande. Detta är dock inget som verkar oroa anläggningarna runtom i landet. Rent 

generellt kommer det förmodligen spelas färre rundor golf i framtiden fördelat på ett 

större segment av utövare. Dessa utövare tenderar dock att vilja göra annat än att enbart 

spela golf på sina respektive anläggningar. Utövarna tenderar dessutom att introduceras 

till golfen i ett senare skede av livet än de tidigare generationerna.  

 

Golfen besitter ett samhällsansvar i form av sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet. I 

nuläget fokuserar SGF på de delar man är bra på, som exempelvis friskvård. Detta anser 

vi författare görs på ett föredömligt vis, men vi anser även att golfen borde inför 

framtiden ta ett större ansvar gentemot samhället i form av arbetsplats och central figur i 

samhällsstrukturen som exempelvis Emmaboda GK gör i samhället Vissefjärda.  
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6.2 Ekonomiska Slutsatser 

Golfen står inför stora ekonomiska utmaningar i och med den urbanisering som pågår 

inom sporten. Anläggningar på landsbygden står halvtomma medan de mer centralt 

belägna anläggningarna är överfulla. Vi anser därför att golfen borde erbjuda fler typer 

av medlemskap i olika utstäckning. En annan viktig aspekt att beakta bland de svenska 

golfproducenterna är att ta ordentligt betalt för sin produkt. Man borde eftersträva att 

matcha produkten med en lämplig prissättning. Återigen vill vi författare betona vikten 

av positionering och segmentering.  

 

Samverkan är också ett ämne vi identifierat som ytterst viktig inför framtiden. Då 

golfbanor idag tenderar att erbjuda mer än enbart mat, dryck och just golf finns det 

oändliga möjligheter att utveckla samarbete för att mätta sina besökares efterfrågningar 

gällande sekundära aktiviteter på anläggningarna.  

 

Vi belyser också gärna behovet av att låta innovationen få råda. Svenska 

golfmedlemmar är fortfarande en extremt homogen grupp av människor, men de har 

naturligtvis olika intressen förutom det faktum som förenar dem, det vill säga golfen. 

Därför borde innovation få råda för att kunna inbringa så stora ekonomiska vinster som 

möjligt av sina medlemmar och greenfee-gäster.  

 

Medelåldern är visserligen ett hot gentemot den starka volontärkultur som vuxit fram 

inom golf. Att eldsjälarna försvinner i snabbare takt innebär en utmaning för 

anläggningarna och golfklubbarna att hitta nya volontärsformer som innebär 

projektsbundna uppgifter med klara tidsramar. Man kan då fördela de åtaganden 

eldsjälar utfört på en större kvantitet av volontärer.  

 

 

6.3 Miljömässiga slutsatser 

Vattenfrågan är den utmaning man har störst potential att förbättra. 

Saltvattenavlagringar är dessvärre inte lösningen enligt oss författare då detta är ett 

alldeles för kostsamt alternativ.  

 

Att ta tillvara bättre på dagvattnet anser vi vara den optimala lösningen i dagsläget, 

något som också uppmärksammats av anläggningarna själva. Därför finns det i stor 
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utsträckning dräneringssystem och pumpar som använder sig av sötvatten runtom i 

landet.  

 

I takt med den utveckling vi ser av innovation för att öka utbudet kommer det inför 

framtiden behöva arbetas ännu mer med denna fråga. Ett större utbud av aktiviteter 

resulterar i att en anläggning i framtiden med allra största sannolikhet kommer att 

förbruka mer vatten i form av faciliteter som förbrukar kommunalt dricksvatten.  

 

Golfbanor tycks vilja vara villiga att inte enbart legitimera sina produkter utan dessutom 

vara med och bidraga till ett mer hållbart miljöscenario inför framtiden. GEO-

certifieringen i Kungsbacka är ett bra exempel på detta, men även Ekerums bana Långe 

Jan. I Sverige finns idag endast nio banor som är GEO-certifierade, men vi tror att den 

siffran kommer att stiga, då medvetenheten om miljön bland anläggningarna stigit och 

därför även viljan och insikten av att förbättra sin produkt.   

 

Vad gällande bekämpningsmedel så finns det redan ett utarbetat system för hur detta 

begränsas och kontrolleras i form av formella aktörer som har som uppgift att se till 

vilka medel som används på en golfbana, i vilken utsträckning och var de får användas. 

Att enbart följa en form av ”svart lista” skulle inte vara optimalt för golfen, vilket man 

också insett, då varje område är unikt och måste därför behandlas därefter.  

 

 

6.4 Scenario över framtidens hållbara golfbana 

Att benämna exakt hur framtidens hållbara golfbana kan komma att se ut baserat på 

denna studie är svårt. Vad vi författare kan utläsa, finns det stora utmaningar främst 

inom de sociala och ekonomiska dimensionerna. Att medelvärdena inte blev tillräckligt 

höga inom dessa områden för att klassas som hållbara innebär inte att de på något vis är 

ohållbara utan ställs snarare inför större utmaningar. Detta eftersom denna studie enbart 

fokuserats till de utmaningar som fältets aktörer identifierat själva. Det finns med största 

säkerhet fler kategoriseringar man kommit längre fram i utveklingen inom. Genom att 

avläsa de kategoriers värden som vi författare själva betygsatt kommer vi dock fram till 

att det finns oändligt mycket att arbeta med inom samtliga tre dimensioner, men då 

främst inom den sociala och den ekonomiska dimensionen.  
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Vi författare menar att golfbanor kommer att fortsätta existera i ungefär samma 

utsträckning gällande antal banor i Sverige. Även om den svenska golfpopulationen 

framtiden kommer stiga i antal kommer denna population troligtvis att spela mindre 

antal rundor per utövare. Därför tror inte vi att det behövs ett större kvantitativt utbud av 

fler golfanläggningar i landet.  

 

Urbaniseringen bidrar även den till att en del anläggningar på landsbydgen kan komma 

att slå igen. Därför förespråkar vi författare gärna kommunalt ägda banor centralt i 

städerna för att även komma lyckas med att introducera golf i större utsträckning i de 

yngre åldrarna. Dessa banor behöver inte vara av fullskaliga mått utan kan innehålla 3-5 

fullängdshål och inte spelas på gräs utan konstgräs. Då tror vi även att golfen kan göra 

mer nytta i samhället, inte minst i samband med integrationsfrågan.  

 

Vi tror att även om vi anser golfen som mindre hållbar i två av tre dimensioner så är 

golfindustrin absolut inte i någon krissituation. Från svenska golfförbundets håll är man 

medveten om utmaningarna och arbetar aktivt tillsammans med klubbar och 

anläggningar med många av de kategorier av utamningar som nämnts i studien.  

 

Gällande miljö ser det desto mer positivt ut för svenska golfbanor. Det finns en positiv 

trend med att GEO-certifiera sina anläggningar. Om detta görs med primär anledning av 

green marketing låter vi vara osagt, men faktum kvarstår att det är en positiv utveckling.  

 

Vattenfrågan ser även den ljus ut. Att golfbanor skulle vara en vattentjuv är en stämpel 

som sedan ett par år tillbaka tonas ner mer och mer, således tror vi inte att framtidens 

golfbana kommer att anses som miljöbov i form av vattenförbrukning.  

 

Det som hotar denna utveckling skulle i så fall kunna härledas till att golfanläggningar 

mer och mer tenderar att vilja erbjuda mängder av sekundära aktiviteter för sina 

medlemmar och greenfee-gäster. Något som i så fall skulle kunna innebära en större 

vattenförbrukning av dricksvatten. Det är dock i positiv bemärkelse och därför att 

betrakta som en nödvändig utamaning att finna svar på.  

 

Genom det ökade utbudet på golfanläggningarna tenderar svenska golfbanor att gå mer 

och mer emot en öppen form av American resort där golfen är central, men en 
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anläggning erbjuder flertalet sekunndära aktiviteter. Detta innebär att golfanläggningar 

blir mindre beroende av golfklubbens medlemmar, då även icke-golfare kan spendera 

både tid och pengar på anläggningen. Således är en slutsats av yttersta vikt att även 

golfanläggningar inkluderar sig själva som en del av besöksnäringen.  

 

Medlemsåldern tror vi kommer att fortsätta höjas. Detta baserat på att enligt denna 

studie så introduceras människor för idrotten i ett senare skede av livet. Därför tror vi 

inte heller att genrationskiften av kraftig karaktär kommer att ske.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga #1 Enkät 
 

Denna enkät utformades 2016-11-17 utefter intervjuerna med Magnus Lagerlöf, Ekerum 

Resort Öland (2016-10-26) och  Andri Reumert, Kungsbacka GK (2016-10-26) via det 

digitala verktyget surveyplanet.com. Genom intervjuerna jämfördes materialet av oss 

författare och möjliggjorde därmed en utformning av detta enkätutskick.  

 

Genom Svenska Golfförbundets vice generalsekreterare Bo Bengtsson skickades sedan 

denna enkät ut till samtliga golfanläggningar runtom i Sverige, närmare bestämt 464 st.  

 

När enkäten stängdes för analys av data (2016-12-12), hade svarfrekvensen uppgått till 

24% som motsvarar 110 klubbar och anläggningar.  

 

Dessa är representerade från olika områden runtom i Sverige enligt följande kartbild.  

 

 

 

Av kartbilden kan vi utläsa följande 

punkter:  

 

De svenska banorna tenderar, precis som 

de tradtionella engelska att vara belägna 

nära kusten. 

 

 

Precis som i samhällsbilden dominerar 

regionerna med flest invånare, Stockholm, 

Skåne och Göteborg, sett till flest antal 

anläggningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

A: 

 
På denna fråga fanns möjligheten för respondenterna att välja mer än ett svarsalternativ 

om man erbjöd mer än en sekundär aktivitet på sin anläggning. Således stämmer inte 

svarsfrekvensen överrens med antalet anläggningar. Det väsentliga är att inte utläsa 

dessa svar är i procent utan i faktistka antal. Exempelvis så finns det restaurang på 91 av 

110 anläggningar vilket i sin tur innebär 83%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

B: 

 
 

Även denna fråga var av multiple choise karaktär och utläses således som föregående 

fråga i form av antal. Av de 110 tillfrågande anläggningarna hade 31 av dem  

medlemmar med norskt pass.  

 

C: 

 
Denna fråga är enkel att utläsa i procent. Ett medelvärde bland samtliga 110 tillfrågade 

anläggningar landade på 30,59 % kvinnliga medlemmar sett till det totala 

medlemsantalet.  



  
 

IV 

 

 

D: 

 
Medelåldern på de tillfrågades medlemmar. Detta är sedan satt i ytterligare medelålder  i 

jämförelse till varandra. Den sammanlagda medelåldern bland medlemmarna hos de 

110 tillfrågade anläggningarna landade på 51,55 år.  

 

 

E: 

 
Även denna fråga speglar ett resutlat av medelvärde bland samtliga 110 tillfrågade 

anläggningar. Svaret utläses i antal personer som gör ideellt arbete, så kallat 

volontärsarbete på en anläggning. Naturligtvis finns det på vissa banor extremt många, 

på andra något färre. Medelvärdet utläses till 19,18 personer som utför ideellt arbete på 

anläggningarna hos de tillfrågade.  



  
 

V 

F: 

 
Svarsalternativen på denna frågan är i form av ja eller nej. Gällande denna fråga hade 

besluts inför kommande säsong inte fattats vad gällande medlemskapsformer på fem av 

anläggningarna. Således är svarfrekvensen på denna fråga endast 105 anläggningar. Av 

dess 105 erbjöds det olika typer av medlemskap förutom det traditionella med 

obegränsad spelrätt på 84 av anläggningarna. Sifrorna i procent är representerade 

baserat på antalet svar, det vills säga 105 stycken.  

 

G: 

 

Antalet hål på en bana anser författarna vara intressant för att ta reda på ytförbrukandet. 

I snitt hade de 110 tillfrågade banorna 22 hål på sina banor.  

 



  
 

VI 

H: 

 
 
 

Statistik över vattenförsörjning bland landets 110 tillfrågade anläggningar. Mer än ett 

svarsalternativ var möjligt. Statistiken avläses då som att av 110 anläggningar hade 63 

av anläggningarna delvis bevattning från sötvatten.  

 

I: 

 

 
Totalt genomsnitt av vattenförbrukning bland anläggningarna landade på drygt 43,000 

m3 under ett år. 

 

 

 

 



  
 

VII 

J: 

 
 

Förekomst av juniorverksamhet bland de 110 tillfrågade anläggningarna i procent.  

 

 

K: 

 
Banor i antal som anordnar olika typer av event fördelat inom olika kategorier. Av 110 

banor anordnar 71 tävlingsmiddagar och 59 anordnar konferenser. 



  
 

VIII 

Bilaga #2 Medlemsintervjuer 

 

För att få in ett konsumentperspektiv gällande studien valde författarna att komma i 

kontakt med medlemmar att svara på frågor då dessa är identifierade som en av fältets 

aktörer gällande utveckling. De mycket går att avläsa från konsumenternas 

beteendemönster.  

 

Urvalet följde inte något strukturerat mönster då författarna inte fick access till 

medlemsregister från fallstudiesubjekten utan var tvungna att finna andra lösningar på 

huruvida man skulle komma i kontakt med dessa medlemmar. Urvalet av medlemmar är 

därför inte att betrakta som slumpmässigt.  

 

På Emmaboda GK och Kungsbacka GK bad vi golfklubbarna att helt enkelt ge oss fem 

namn och telefonnummer för vidare kontakt. De enda författarna begärde var olika 

representation av fem person gällande ålder och kön.  

 

Genom tillgång till Golfens IT-system (GIT) som en av författarna redan besatt kunde 

vi enkelt segmentera ut medlemmar på de olika klubbarna, ta kontakt och förklara innan 

dessa medlemmar sedan själva kunde ta ett aktivt ställningstagande om de ville deltaga i 

våra intervjuer. Deltagarna är endast representerade av ålder och kön.  

 

Av dessa 15 medlemmar var 5 kvinnor vilket utgör 33%, detta för att spegla bilden av 

den kvinnliga populationen. Yngste informant var en man på 26 år och äldsta var även 

det en man på 70 år. Medelåldern bland informanterna var hamnade på drygt 50 år 

(49,7), vilket också speglar medelåldern bland medlemmarna relativt väl.  

 

A: 

Fråga: Spelar du enbart golf på din golfbana? 

 

Kungsbacka GK:  

Kvinna, 44 år: Nej. Jag även äter på restaurangen, tar mig ett glas vin, eller handlar 

emellanåt i shopen.  

 

Man, 29 år: Nej, jag köper lite golfprylar i shopen och käkar där med. 



  
 

IX 

 

Man, 56 år: Nej, jag orienterar även där på banans aläggning.  

 

Kvinna, 67 år: Nej, mat och dryck köper jag när jag ändå är där. Sen ska det ju 

emellanåt inhandlas lite nya skor, klubbor och peggar. 

 

Man, 53 år: Nej, för tusan! Vi åker ibland dit bara för det sociala utan att ens spela golf. 

Tar en lunch med vänner här emellanåt under sommarmånaderna.  

 

 

Ekerum Resort Öland: 

Man, 62: Ja, jag spenderar egentligen ingen tid där förutom ute på banan. Jag bor i 

Kalmar och spelar mest med vänner här. Då kör jag bil och kan därför inte ta någon öl i 

baren.  

 

Kvinna, 38 år: Nej, vi har varit där med jobbet någon gång och tagit en afterwork. Då 

har vi bott på hotellet så man kan unna sig att ta något att dricka.  

 

Man, 27 år: Nej, vi tar i regel alltid en lunch när vi ändå har spelat. Gillar att gå 18 hål 

morgontid och när man kommer tillbaka till anläggningen på hål 18 brukar man känna 

sig lite sugen på mat.  

 

Kvinna, 54 år: Vi är medlemmar där men bor i Göteborg. Vi är ändå där rätt ofta, minst 

5-6 gånger per år och stanar då alltid minst i ett par dagar. Det är lite av en tillflyktsort 

att komma dit. Vi är ibland på spaa, vi käkar morgon, middag och kväll i restaurangen 

och bor på hotellet.  

 

Man, 70 år: Jag och frun är pensionärer sedan ett par år och om somrarna bor vi nere i 

golfbyn där. Vi käkar mat på anläggningen ibland och är med  med på äkta makar-

tävlingen. Då brukar det ju vanligtvis vara en form av bankett på kvällen.  

 

 

 

 



  
 

X 

Emmaboda GK: 

Man, 44 år: Jag  spelar ofta med kompisar och vi brukar se det som en social grej att 

man käkar en bit mat tillsamman efteråt. Jag jobbar som snickare så ibland  kommer jag 

enbart dit för dagens lunch.  

 

Man, 69 år: Jag bor här i Vissefjärda på gångavstång från golfklubben. Jag är relativt 

nyinflyttad men har faktiskt inte käkat på restaurangen någon gång. Jag traskar dit, 

spelar en runda och går hem igen.  

 

Kvinna, 68 år: Jag och maken är pensionärer och spelar där med ett annat par i en 

fyrboll. Tiderna kan variera lite, men vanligtvis går vi ut klockan 8 och är tillbaka runt 

lunch. Då faller det sig naturligt att man tar en bit mat tillsammans.  

 

Man, 26 år: Vi är tre grabbar som brukar spela ihop och har gjort sedan barnsben. Med 

jobb och familj och allt är det svårt att spela lika ofta som förr så när vi väl spelar brukar 

vi alltid käka efteråt.  

 

Man, 39 år: Jag brukar titta förbi på dagens lunch när jag jobbar i området och träffar 

lite folk. Jag spelar inte lika mycket som förr, kanske bara går 20 rundor per år men det 

är ändå skönt att komma och hänga på golfbanan! 

 

 

B: 

Fråga: Hur viktigt är det att en bana anpassas utefter den 

kringliggande naturen? 

Kungsbacka GK:  

Kvinna, 44 år: Det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till den kringliggande miljön. 

 

Man, 29 år: Jag tycker det är rätt snyggt när man ser vart banan börjar och slutar. Jag 

förstår att man inte kan göra hur som helst men det blir snyggare om spelfältet är tydligt 

markerat 

 

Man, 56 år: Hur då menar ni? Jag tycker det är viktigt att banan inte påverkar befintligt 

djurliv. Speciellt inte om det är utrotningshotade arter.  



  
 

XI 

 

Kvinna, 67 år: Så länge resultatet inte är skadligt för miljön tycker jag att man ska 

tydliggöra spelfältet.  

 

Man, 53 år: Jag tycker att det är viktigt eftersom banan är en del av naturen.  

 

 

Ekerum Resort Öland: 

Man, 62: Väldigt viktigt! Men det är lite som med hönan och ägget. Den kringliggande 

naturen kan också vårdas och skötas snyggt.  

 

Kvinna, 38 år: Det beror på vilken typ av bana man spelar på. Långe Jan på Ekerum 

smälter ju inte in i landskapet nu direkt med sina sanddyner, men det ska ju bli bättre 

med tiden har jag hört.  

 

Man, 27 år: Om man ser till vårdande av miljön tycker jag nog att så länge inte 

kontrasterna blir för stora är det bra med att ha en tydlig markering för spelfältet.   

 

Kvinna, 54 år: Jag tycker det är viktigt eftersom jag gillar naturbanor. Tycker inte om 

att spela på banor som känns för konstgjorda. 

 

Man, 70 år: Ur miljösynpunkt bör golfbanan spegla den kringliggande naturen.   

 

 

Emmaboda GK: 

Man, 44 år: Det beror på hur den kringliggande miljön ser ut. Det är ju inte direkt så att 

jag föredrar att en golfbana har ett träd tätt inpå fairway. 

 

Man, 69 år: Självklart i mina ögon att golfbanan skall inte ha en tydligen avgränsning 

mot naturen eftersom den är en del av den.  

 

Kvinna, 68 år: Det beror på hur naturen runt anläggningen ser ut.   
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Man, 26 år: Jag tycker att det är viktigt. Så länge inte det påverkar banans 

svårighetsgrad. Men å andra sidan kan ju det vara en del av charmen.  

 

Man, 39 år: Det är viktigt om man tänker på växt och djurliv. Samtidigt så beror det på 

vad det är för natur i närheten av banan. Jag tänker på åkerlandskap och sånt.  

 

C: 

Fråga: Hur många rundor golf spelar du per år på din anläggning? 

Kungsbacka GK:  

Kvinna, 44 år: ca 40 kanske. 

 

Man, 29 år: Jag går nog 35-40 rundor om året 

 

Man, 56 år: Jag spelar kanske 50 rundor golf därr om året 

 

Kvinna, 67 år: Jag spelar ungefär 50 rundor om året på Kungsbacka.  

 

Man, 53 år: 30-40 rundor beroende på väder och vind.   

 

 

Ekerum Resort Öland: 

Man, 62: Jag spelar nog minst 75 rundor om året. Sommarhalvåret blir det i alla fall två 

gånger i veckan! 

 

Kvinna, 38 år: 40 rundor per år kanske. 

 

Man, 27 år: Det blir mest under juni juli augusti som det är som mest intensivt. Då blir 

det kanske 3 rundor i veckan. Men totalt landar det kanske på 60 rundor.  

 

Kvinna, 54 år: När vi är där på besök så spelar vi minst en runda om dagen. Så jag 

skulle säga att vi tillbringar ungefär 30 dagar om året här, så 35-40 rundor kanske.  

 

Man, 70 år: Vi spelar i stort sätt non-stop här från maj till september. Skulle väl gissa på 

att det blir ungefär 100 rundor om året på den här anläggninen.   
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Emmaboda GK: 

Man, 44 år: Jag  spelar ofta med kompisar och vi brukar se det som en social grej att 

man käkar en bit mat tillsamman efteråt. Jag jobbar som snickare så ibland  kommer jag 

enbart dit för dagens lunch.  

 

Man, 69 år: Sedan jag blev pensionär brukar jag ta en morgonrunda när vädret tillåter. 

Det blir nog minst 100 rundor om året.  

 

Kvinna, 68 år: Vi spelar åtminstone 1 gång i veckan under sommarhalvåret. Det blir nog 

iaf 40 rundor per år.  

 

Man, 26 år: Som småbarnsfar har man inte riktigt tiden. Nuförtiden kanske jag spelar 

15-20 rundor på ett år. 

 

Man, 39 år: Som jag tidigare nämnde blir det kanske 20 rundor per år.  

 

 

D:  

Fråga: Skulle du fortfarande vara medlem på din golfklubb om 

medlemspriset höjdes med 1000 kronor per år? 

Kungsbacka GK:  

Kvinna, 44 år: Ja, men där är nog gränsen 

 

Man, 29 år: Jag vet faktiskt inte. 

 

Man, 56 år: Ja, vi trivs så bra här 

 

Kvinna, 67 år: Jag skulle inte gilla det, men jag skulle inte byta golfklubb även om 

priset höjdes.  

 

Man, 53 år: Då tror jag att jag skulle sluta vara medlem och spela lite mindre golf i så 

fall   
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Ekerum Resort Öland: 

Man, 62: Ja, jag tjänar in det ändå med tanke på hur många rundor jag spelar. 

 

Kvinna, 38 år: Ja, även om det låter dyrt så gillar jag valmöjligheten med två olika 

banor här. 

 

Man, 27 år: Ja, jag skulle fortsätta vara medlem.  

 

Kvinna, 54 år: Nej, då tror jag att vi skulle spela någon annanstans med en lägre avgift.  

 

Man, 70 år: Jag tycker redan att det är dyrt nu, men eftersom jag spelar så många rundor 

så skulle jag ändå känna att jag fick ut ett värde.    

 

 

Emmaboda GK: 

Man, 44 år: Nej, jag spelar inte tillräckligt mycket golf för att det skulle vara lönsamt. 

 

Man, 69 år: Ja, jag skulle inte gilla det, men jag trivs så bra där.  

 

Kvinna, 68 år: Ja, vi skulle fortfarande vara medlemmar, men vi skulle vilja ha en 

förklaring till varför priset i så fall höjs. 

 

Man, 26 år: Nej, då spelar jag nog hellre bara på greenfee eftersom jag inte spelar så 

ofta.  

 

Man, 39 år: Nej. Det hade inte varit värt det. 

 

 


