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Abstract 

In the Swedish society, sport is seen as a natural integration arena where ethnic minorities integrate into 
the new society without losing their identity. The diversity varies greatly among the different sports, golf 
is one of the sports where diversity is almost totally absent. This study aims to examine how projects at 
various Swedish golf clubs promote the integration of youth immigrants through the sport. The first step 
of the study consisted of surveys that formed the base of the study. In the second step, interviews crated 
knowledge about golf clubs various work to promote integration in society. The results show that almost 
every fourth golf club in Sweden was implementing or planning an integration project of some kind. 
Trough the study, it becomes clear that the barriers that must be torn down to make golf a natural 
integration arena, as sports in general, are numerous. 
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Inledning 
Idrott är en aktivitet som engagerar människor i alla kulturer, där utformningen och regelverken är 
universella och oftast välkända över allt i världen. Idrotten kan på så sätt vara en mötesplats där ålder, 
kultur och språk inte utgör något barriärer. Detta gör idrotten till en självklar integrationsarena där 
etniska minoriteter integreras i nya samhällen utan att förlora den egna identiteten. Idrotten kan på så 
sätt vara en kulturöverbryggande arena där människor med olika ursprung lär känna varandra samtidigt 
som de lär sig att respektera och förstå skilda värderingar och ideal (Riksidrottsförbundet, 2010). 
 
För att bidra till inkludering i samhället och idrottens utveckling vill svensk idrott stärka arbetet för 
mångfald i föreningar. Regeringen ser potential i idrotten och har därför anslagit medel för 
idrottsrörelsens etablering av nyanlända. Ett livslångt idrottande för alla grupper är ett prioriterat 
område. Idrotten ska därför vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap 
(Herting & Karlefors, 2012). Vidare skriver Herting och Karlefors att de integrationsarbeten som nått 
bäst resultat är de som haft ett nära samarbete mellan föreningarna, distrikten och kommunerna. Då 
har det ofta skett i form av integrationsnätverk mellan exempelvis Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, näringslivet och andra ideella organisationer. Viktigt är alltså att alla krafter måste 
samverka för att så många dörrar som möjligt ska öppnas. Riksidrottsförbundet [RF] (2009) skriver att 
arbetet med att öppna dörrarna till den svenska idrotten för alla inte reduceras till separata projekt, utan 
det är något som måste ske naturligt på alla nivåer inom idrottsrörelsen. De lokala föreningarna blir på 
så sätt de viktigaste. Frågan om att öppna dörrarna är inte bara viktig ur ett demokratiskt perspektiv 
utan även sett till svensk idrotts framtid då nästan var femte invånare i Sverige idag har utländsk 
bakgrund. 
 
Det gäller enligt Herting och Karlefors (2012) att kunna möta de globala rörelser som är ett faktum i 
dagens samhälle. För att kunna närma sig de bilder som barn från andra kulturer har gällande idrott 
krävs förståelse, känslighet och flexibilitet. Slående är dock att bilden av idrottens betydelse för 
invandrares integration ej är entydig. Idrottsrörelsen har på grund av begränsande faktorer som 
socioekonomi, kön, kultur, och etnicitet svårt att locka och attrahera samtliga medborgare. Den 
organiserade idrotten tenderar inte att vara mottaglig för den kulturella mångfald som invandrande 
barn och ungdomar står för. 
 
Mångfalden i den svenska idrottsrörelsen varierar stort mellan de olika idrotterna sett till hur hög andel 
av invandrarna som utövar dem. Enligt RF (2010) har fotbollen störst andel utövare bland invandrarna, 
71% av invandrarkillarna och 57% av de svenska killarna utövar idrotten. Basket är en annan sport som 
i stor utsträckning inkluderar invandrare där en större andel av invandrarungdomarna utövar idrotten 
jämfört med svenska ungdomar. Idrotter som däremot är vanligare för svenska ungdomar än utländska 
ungdomar är till exempel innebandy och ridsport. Peterson (2004) skriver att det även finns idrotter 
som utövas av en obefintlig andel utländska invånare. Han kallar dem för “etniskt rena” idrottsgrenar 
där någon fördelning mellan personer med svensk och utländsk bakgrund inte är att tala om, en av dessa 
idrotter är golf. 
 
Golf är enligt RF:s (2009) kostnadsundersökning den idrott, efter gymnastik, som har lägst totalkostnad 
per år (3500 kronor/år) för en utövare mellan sju och femton år. Golfen skulle ur den synvinkeln vara 
en bra arena för integration då 15% av invandrarkillarna enligt RF (2010) anger att de slutat idrotta på 
grund av kostnaderna. Att kostnaden spelar stor roll blir även tydligt då 31% av invandrarkillarna och 
45% av invandrartjejerna som inte idrottar angav att de skulle kunna tänka sig börja idrotta om 
avgifterna var lägre. Golfen har alltså förutsättningarna för att främja integrationen ur en ekonomisk 
aspekt och det finns intentioner från Svenska golfförbundet [SGF] att öka integrationen av invandrare. 
Detta vill de göra genom att sprida information om Goda Exempel som genomförts av golfklubbar och 
dessa återfinns på deras hemsida för att inspirera klubbarna att engagera sig i frågan, samt lära av och 
ta efter varandra. Dock är antalet integrationsarbeten som återfinns under Goda Exempel få sett till 
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antalet golfklubbar i Sverige. Med SGF:s intentioner i åtanke och golfens goda förutsättningar gällande 
kostnaden att utöva sporten blir det i denna studie intressant att undersöka hur svenska golfklubbar 
arbetar med integrationsfrågor. 
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1. Bakgrund  
Golf är en av Sveriges största idrotter sett till antalet aktiva utövare, näst intill 500 000 personen spelar 
tillsammans över tio miljoner golfrundor årligen. Golf är en sport som dessutom lockar spelare i alla 
åldrar och engagemanget varierar stort där det finns allt från passionerade entusiaster som spelar varje 
dag, till de som högst lirar ett par rundor om året (Bohlin, Karlsson, Olsson & Wik, 2015). Det var mellan 
1980 och 2000 som golfen etablerades som en av landets populäraste idrotter då medlemsantalet ökade 
från 88 000 till 477 000 och antalet golfklubbar ökade från 149 till 393. Den svenska golfens utveckling 
saknar motstycke i världen och 2015 fanns 462 klubbar och anläggningar inom SGF med 476 8376 
medlemmar. Golfen är även den idrott med flest antal medlemmar som deltagit i någon 
föreningsaktivitet (Riksidrottsförbundet, 2014). Golfen ligger alltså redan i framkant vad det gäller antal 
utövare och den fortsätter öka i popularitet, 2015 ökade medlemskapen med 2419 stycken och 
golfspelarna med 1958 stycken (SGF, 2015a).  
 
Golfen är även den andra populäraste tävlingsidrotten för vuxna, 26-80 år, efter löpning och vad som 
gör golfen förhållandevis unik i idrottsvärlden är att den erbjuder utövare i alla åldrar och på alla nivåer 
att kunna spela och tävla mot varandra på lika villkor. Golfen har ett så kallat handicapsystem som gör 
att antalet poäng under en golfrunda beror på vilken svårighetsgrad du spelar på. Ju lägre handicap en 
spelare har ju lägre antal slag måste spelaren slå för att få poäng. Det är något som gör att golfen lockar 
spelare i alla åldrar (Bohlin et al. 2015). I SGF:s (2015b) verksamhetsinriktning för svensk golf 2015-
2016 lyfts det dock fram olika utmaningar som golfen står inför. Att skapa förutsättningar för att behålla, 
rekrytera, tillgängliggöra och förenkla golfspelet är några av dem. Denna studie undersöker hur olika 
klubbar gått tillväga i försök att främja integrationen av invandrare och hur de ser på saken i fråga. 

2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att undersöka hur projekt på olika golfklubbar främjar integrationen av 
invandrarungdomar i golfsverige. Det specifika syftet är att skapa kunskap om barriärer som måste rivas 
för att golfen ska vara tillgänglig för denna minoritetsgrupp.  
 
Frågeställningar: 

• Hur stor andel av de svenska golfklubbarna känner till Svenska Golfförbundets Goda 
Exempel? 

• Hur stor andel av de svenska golfklubbarna har genomfört respektive planerar att genomföra 
ett integrationsprojekt? 

• Vilka faktorer kan bidra till långsiktighet i projekten? 
• Vad ser golfklubbarna som barriärer för att golfen ska vara tillgänglig för invandrare? 

3. Begreppsdefinition 

I studien kommer ordet invandrare användas, med reservation för de ställen i resultat- och 
diskussionsdelen där det framgår att det är en av intervjupersonerna som använt något av begreppen, 
för att benämna invandrare, flyktingar samt personer med utländsk bakgrund. 
 
Invandrare – Invandrare eller immigrant är enligt nationalencyklopedin (2016) en person som flyttar 
från ett land till ett annat för att bosätta sig en längre tid, vilket enligt folkbokföringen i Sverige ska vara 
minst ett år. Begreppet invandrare är dock opreciserat och förekommer inte i utlänningslagen. 
Det  innebär att det inte går att uttala sig om antalet invandrare utan att ange om man menar personer 
som är utländska medborgare, utrikes födda eller medborgare av andra generationen inflyttade 
(personer som är födda i Sverige med minst en utrikes född förälder). 
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Flykting – Definition som användas för att benämna flyktingar är hämtad tagen från NE:s hemsida och 
lyder: “i regel person som lämnat sitt hemland och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för 
förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk 
uppfattning” (NE, 2016).  
 
Utländsk bakgrund - SCB:s (2016) definition av en person med utländsk bakgrund innebär att personen 
är född utrikes eller född i Sverige med föräldrar som båda är födda utrikes.  
 
Integration - integration definieras på olika sätt och betyder olika beroende på sammanhang och därför 
bör termen förklaras närmare innan den används. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen betyder 
integration eller integrering “Process som leder till att skilda enheter förenas”. I ett 
samhällsvetenskapligt sammanhang används därav termen integration om processer som bildar och 
bevarar ett samhälle eller processen genom vilka flera samhällen förenas med varandra till en större 
enhet (NE, 2016). I denna studie används integration på samma sätt som internationella studier om 
migration och etnisk relation, alltså för att beskriva de sociala processer genom vilka minoriteter, som 
till exempel invandrare eller handikappade, slussas in i och blir en del av samhället de flyttar till eller 
växer upp i (NE, 2016). 
 

4. Tidigare forskning 
Första delen under denna rubrik är forskning gjord på golfen i USA. Då det finns stora skillnader i det 
svenska och det amerikanska samhället är inte all forskning direkt översättbar till Sverige och den 
svenska golfen. Forskningen har ändå används i studien då delar av den är relevant för vidare diskussion 
och analys av resultatet. Även nationell forskning om hur den sociala positionen påverkar valet av 
idrotten, samt en jämförelse mellan svenska ungdomar och invandrarungdomars idrottande 
presenteras här. 

4.1 Internationell forskning 
 
4.1.1 Rasism genom historien och dess påverkan på golfen 
Feagin (2010) diskuterade begreppet White racial frame och beskriver det som en övergripande 
världsbild som omfattar viktiga rasistiska stereotyper och hur den skapat både en positiv inriktning till 
vita och vithet och en negativ riktning för etniska minoriteter som historiskt varit exploaterade och 
förtryckta. White racial frame har genomsyrat det amerikanska samhället och även den amerikanska 
sportindustrin. Coakley (2009) menar att rasideologier beskriver vita som smartare eller mer 
intelligenta, att de har högre moral och bättre ledarskapsegenskaper. Ideologierna har länge varit del av 
det amerikanska samhället och sociala institut. Media har en stark koppling till idrott och har bidragit 
till att hålla kvar ideologier inom idrotten som menar att etniska minoriteter, framförallt svarta män, är 
medfött våldsamma, sexuellt okontrollerade, självisk och arrogant. Svarta män har, enligt dessa 
ideologier, även vissa naturliga fysiska attribut som gör dem mer lämpade för vissa sporter mer än 
andra, tillexempel att de är snabba, starka och atletiska. Fjelstul, Jackson och Tesone (2011) skriver att 
golf setts som en exklusivt och elitistiskt idrott som endast utövades utav rika vita män med speciella 
fysiska, sociala och ekonomiska attribut. Etikett och mental styrka är några attribut som enligt Rosselli 
och Singer (2015) krävs för att utöva idrotten, detta är attribut som svarta män saknar utifrån de 
ideologier Coakley (2009) beskriver. Med utgångspunkt i dessa teorier är det inte svårt att förstå varför 
golfen dominerats av vita män och inte etniska minoriteter (Rosselli & Singer, 2015). 
 
Bourdieu (1978) menar att idrotter bär spår från sitt ursprung, vilket i praktiken innebär att den 
historiska exkluderingen satt sin prägel på hur golfen ser ut idag. Att så är fallet bekräftar Coakley 
(2009), Fjelstul et al. (2011), Rosselli och Slinger (2015) och  Floyd, Parry och Shinew (2004) som påstår 
att golfen fortfarande är exkluderande även om den ser väldigt annorlunda ut. Fram till år 1961 fick inte 



 

 5 

svarta spelare delta i PGA:s tävlingar på grund av ”Caucasian only”-regeln. Regeln innebar att endast de 
kaukasiska folket accepterades medlemskap i PGA, vilket var ett krav för att delta i deras tävlingar 
(Jones, 2003). Efter 1961, då regeln togs bort, fanns klubbar som i sina policys exkluderade svarta på 
samma sätt genom ”white-only”-medlemskap. Inom vissa av dessa klubbar får medlemmar 
rekommendera personer de vill associeras eller umgås med till medlemskap, och de kan även svartlista 
personer som de inte skulle vilja associeras eller umgås med (Ryan, 1997). Även om detta var under 
samma tid som svarta personer fick överlämna sitt säte på bussen åt vita personer (Schudson, 2012) och 
att det idag inte är vanligt, finns det fortfarande kvar klubbar som har dessa policys (Rosselli & Singer, 
2015). Ryan (1997) menar även att de privata klubbarna, som ofta skapats av och domineras av vita 
överklassmän, väljer medlemmar med liknande bakgrund, utbildning och social position i samhället. En 
sådan reproduktion av makthavare förkommer inte bara inom idrottssektorn utan det är ett välbekant 
problem i samhället. Fundberg (2009) beskriver begreppet homosocialitet och hur det förkommer i 
jämställdhetsfrågan. Det handlar om hur män identifierar och söker sig till andra män, i en 
rekryteringsprocess innebär det att man väljer, ser och premierar andra män före kvinnor. Detta 
begrepp menar Fundberg (2009) är tätt sammanlänkat med vad Blomqvist (refererat i Fundberg, 2009) 
beskriver som etnosocialitet. Det handlar precis som homosocialitet om hur band knyts mellan 
majoriteterna men i detta fall på en etnisk nivå, alltså att svenskar i en rekryteringsprocess ser, väljer 
och premierar andra svenskar. 
 
4.1.2 Barriärer 
Att golfen genom historien exkluderat flera minoritetsgrupper och idag har svårt att locka dessa grupper 
till sporten har flera orsaker, en bidragande faktor är golfens kultur med sina speciella regler och 
normer. Phillips (refererad i Floyd et al. 2004, 12) hävdar att minoritetsgruppen afroamerikaner känner 
sig obekväma i ett antal olika aktiviteter där golf på grund av dess speciella kultur  var en av dem. Studien 
visade att de kaukasiska personerna trodde att afroamerikanerna kände sig välkomna medan de i själva 
verket kände sig ovälkomna. Roselli och Singer (2015) menar att synen på golf handlar om exklusiva, 
privatägda klubbar med högklassiga boenden och marker som liknas vid pedantiskt skötta plantage. 
Golfen har alltid varit ett social plats där vita favoriserats och svarta har marginaliserats, vilket gör att 
den idag ses som en social plats för vita rika män. Vithet är inte det enda som golfen genom historien 
favoriserat, överklassens män har även dem favoriserats. Genom sådana favoriseringar och den 
exklusivitetsstämpel som golfen fått anses golfen vara en dyr aktivitet. Apostolis och Giles (2011) styrker 
Coakleys (2009) konstaterande om att media har stor påverkan på bilden av golf genom deras 
rapportering. De hävdar precis som Coakley (2009), att golfspecifik media fortfarande visar upp en bild 
av sporten som fristad för vita rika heterosexuella män.  
 
Cooper (2006) hävdar att ledande organisationer inom golfsporten har identifierat bristen på mångfald 
inom golfen. Statistik indikerar att  85% av 36 miljoner golfare i USA är kaukasiska och de resterande 
15% tillhör olika minoritetsgrupper. Det är enbart 7% av golfspelarna som är afroamerikaner enligt Golf 
20/20, (citerad i Cooper, 2006) vilket är en stor skillnad mot hur stor del av den amerikanska 
befolkningen som faktiskt är afroamerikaner (15%). Att golfen visas upp som en fristad för vita män 
leder till ytterligare barriärer för minoritetsgrupper, Cooper skriver om förebilder som en av dessa 
faktorer. Han skriver att den låga andelen afroamerikaner kan förklaras med att det är få afroamerikaner 
som varit framgångsrika inom golf innan Tiger Woods. Detta beror enligt Leonard (refererad i Cooper, 
2006) på att personer oftast väljer ut de som varit framgångsrika före dem som förebilder, och att ras 
och kön är primära faktorer vid dessa val. Han har genomfört intervjuer med 43 atleter och 20 av dem 
var afroamerikaner. De kaukasiska atleterna valde en mångfald av förebilder, medan afroamerikanerna 
valde någon av samma nationalitet. Nästan alla av dessa förebilder höll på med samma sport och spelade 
på samma position som deltagarna i studien. 
 
Michelson och Lazaro (2004) beskriver tillgängligheten till golfbanorna i fråga om avstånd och transport 
som en barriär för invandrare att integreras i sporten. De visar till exempel på att de flesta golfbanor är 
belägna i samhällen där det bor övervägande vita personer, och att svarta därmed har ytterligare en 
barriär att ta sig förbi för att få tillgång till golfen. Som Roselli och Singer (2015) skriver är inte alla 
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banor öppna för alla, men Michelson och Lazaro (2004) beskriver andra sorters barriärer som kan 
finnas på de banor som är öppna för alla. Det kan handla om kultur och normer som finns inom sporten, 
vissa klubbar ger trots allt ett intryck av att vara exklusiva och kan ha regler för hur man måste vara 
klädd. Det är inte tillåtet att bära jeans och t-shirt och det är krav på att ha krage på tröjan. Det kan 
gynna personer som föredrar att klä sig i en sådan stil eller har råd att köpa speciella kläder för det 
specifika ändamålet. 
 

4.2 Nationell forskning 
 
4.2.1 Idrott och samhällsklasser 
Bourdieu (1978) studerade vad det är som gör att människor får smak för en viss motion och resultatet 
visade att en människas sociala position har en stor påverkan. Sen dess och även idag görs studier som 
styrker tesen, flera forskare (Engström, 2010) och (Karp, 2000) menar som Bourdieu att den sociala 
positionen påverkar valet av idrott och även anledningarna till personens idrottande. 
 
Enligt Engström (2010) är det främst medelklassen och den övre medelklassen som är intresserade av 
det tränings- och motionsutbud som finns idag. Vilka idrotter man testar på som ung kommer att ha en 
stor påverkan på vilka idrotter som är av intresse i äldre ålder. Har man inte introducerats för idrotten 
i unga år är sannolikheten väldigt liten att man utövar idrotten i vuxen ålder. Han visar sedan att 
intressent för olika aktiviteter skiljer sig beroende på utbildningsnivå. Golf tillsammans med 
långfärdsskridskor, segling, skidåkning, utförsåkning, fjällvistelse och gymträning är de aktiviteter som 
högutbildade är mest intresserade av. Gymträning är det som sticker ut i denna analys då intresset är 
stort även hos lågutbildade. Förklaringen till detta menar han är att högutbildade personer till skillnad 
från lågutbildade intresserar sig för aktiviteter som kräver mycket träning och/eller ekonomiska 
investeringar, till exempel segling, utförsåkning och golf. Karp (2000) visar i sin studie tydliga skillnader 
i social klass hos de familjer där barnen spelar golf respektive fotboll. För att reda ut vilket skikt 
familjerna befinner sig i använder Karp variablerna inkomst, utbildning och socioekonomisk 
tillhörighet. Föräldrarnas inkomst var högre än medelinkomsten i landet hos både fotbollsfamiljerna 
och golffamiljerna. Den socioekonomiska tillhörigheten, vilket handlar om det yrke personerna har, och 
utbildning varierade mellan fotbollsföräldrarna. Av golfföräldrarna i studien hade alla eftergymnasial 
utbildning och lägst arbetade de som tjänstemän (vilket rankas som en tvåa på en tregradig skala, 
arbetare, tjänsteman och företagare). 

RF:s (2009) kostnadsundersökning, utförd av CMA Research AB, är inne på samma spår och visar på 
att en familjs ekonomi påverkar valet av idrott. Utifrån 3000 enkäter som skickats ut till familjer med 
idrottande barn har CMA research AB sammanställt vad det kostar, för barn  mellan sju och femton års 
ålder, att delta i de tio vanligaste idrotterna. Bland dem ingår idrotterna ishockey, ridsport, innebandy, 
basket, gymnastik, friidrott, simning, tennis, fotboll och golf. Undersökningen visar att golf är den näst 
billigaste idrotten och kostar i snitt 3500 kronor, endast friidrott är billigare. Golfen är per år 7240 
kronor billigare än ishockeyn som är den dyraste idrotten. I undersökningen finns även information om 
respondenterna och i det avsnittet framgår deras hushållsinkomst. Hushållsinkomsten delas in i kronor 
per år i fyra intervall. 250 000 eller mindre, 250 001 – 400 00, 400 001- 600 000 och över 600 000. 
Golf är den idrott som har minst deltagarantal med hushållsinkomsten under 250 000 (1%) och högst 
deltagarantal, delad förstaplats med tennis, med en inkomst över 600 000 (56%). Annan information 
om deltagarna visar hur många bilar som finns i hushållet, informationen delas in två bilar eller mer, en 
bil och ingen bil. Golf och ishockey är de enda två idrotterna där inget hushåll (0%) inte äger någon bil. 
Golfen är också den idrott där höst deltagarantal har två bilar i hushållet (70%). 
 
4.2.2 Svenskar och invandrares idrottande 
Statistiska centralbyrån gjorde på uppdrag av RF (2010) en undersökning gällande i vilken utsträckning 
ungdomar med utländsk bakgrund deltar i idrottsrörelsen jämfört med ungdomar med svensk 
bakgrund. Den rikstäckande studien baserades på 4000 enkäter som skickades ut till ungdomar i åldern 
13-20 år. Resultatet i studien visar på att idrott spelar en stor roll i ungdomars liv och mest betydelse 
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hade den för killar med utländsk bakgrund jämfört med övriga grupper. Idrotten hade även stor 
betydelse för tjejer med utländsk bakgrund, men ändå var det denna grupp som var minst aktiv inom 
organiserad idrott. En av de vanligaste anledningarna till varför denna grupp inte deltog i högre 
utsträckning var för att det kostar för mycket. Det var ett svar som rimmar med vad ungdomarna ville 
förändra med idrotten för att de skulle kunna tänka sig att vara med. Ett vanligt svar på den frågan var 
nämligen att att avgifterna skulle vara lägre. Det svarsalternativet var vanligare bland ungdomar med 
utländsk bakgrund. I studien återfinns även en jämförelse mellan hur personer med utländsk bakgrund 
och personer med svensk bakgrund tar sig till sina träningstillfällen. Statistiken visar att ungdomar med 
utländsk bakgrund går eller cyklar till träningen i större utsträckning än svenska ungdomar. Av de 
svenska ungdomarna går eller cyklar 35%, av de utländska ungdomarna är det  47% som tar sig till 
träningen på cykel eller till fots. Studien visar att mer än hälften av de svenska ungdomarna (53%) får 
skjuts till träningen, jämfört med de 33% utländska ungdomar som får skjuts. Utländska ungdomar tar 
sig även i större utsträckning (28%) till träningen genom kommunala transportmedel så som buss, tåg 
eller tunnelbana än de svenska ungdomarna (19%).  
 

5. Metod 

5.1 Procedur 
Grunden till studien byggdes upp med tidigare forskning kring integration inom idrott och och mer 
specifikt inom golf i den mån det var möjligt. Sökningen av tidigare forskning gjordes via Umeå 
universitetsbiblioteks sökmotor med hjälp av sökorden: mångfald, golf, integration och minoriteter var 
sökord som användes. Klart är att integrationsforskning inom golf och framför allt golf i Sverige inte är 
något som det forskats särskilt mycket kring. Där med kändes det extra intressant att genomföra studien 
med syftet att undersöka hur olika integrationsprojekt genomförts på golfklubbar i Sverige, samt skapa 
en bild av de barriärer som måste rivas för att tillgängliggöra golfen för invandrare. Till att börja med 
var det därför tvunget att ta reda på vilka klubbar i landet som genomför eller genomfört ett 
integrationsprojekt. Studien var även i behov av att få denna information snabbt och därför användes 
webbaserade enkäter som enligt Ejlertsson (2014) är tidseffektiva. Enkäten skickades ut till samtliga 
svenska golfklubbar och lade på så sätt grunden för att kunna besvara studiens frågeställningar genom 
att intervjua några av de klubbar som angav att de genomfört eller genomför ett projekt. Studien har 
alltså använt sig av både enkät och intervju som metod och nedan följer en beskrivning av enkät som 
metod och hur studien använt sig av det. Efter det ges en beskrivning av intervju som metod och hur 
intervjuer använts i studien.  
 

5.2 Enkäten 
Enkäten bestod av fyra frågor som skulle generera de svar som behövdes för att kunna fortsätta studien 
och genomföra intervjuer. Tre av frågorna bestod av fasta svarsalternativ, vilket enligt Ejlertsson (2014) 
är något som kännetecknar en enkät. De frågorna genererade kvantitativ data där respondenterna fick 
svara på i fall de känner till SGFs dokument Golfnyttan i samhället, SGFs Goda Exempel samt 
information om de arbetar med någon form av integrationsarbete för att främja integrationen av 
invandrare inom golfen. De två första frågorna kunde enbart besvaras med ja eller nej, för att på ett 
enkelt sätt kunna utläsa hur stor andel av de svenska golfklubbarna som faktiskt känner till Golfnyttan, 
respektive Goda Exemplen. Den tredje frågan löd: Enligt statistik är icke svenskfödda/invandrare en 
underrepresenterad minoritetsgrupp inom golfen. Har er klubb genomfört något arbete för att främja 
integrationen av icke svenskfödda/invandrare? Denna fråga kunde besvaras med fyra olika 
svarsalternativ: 

1.      Ja, vi har gjort det/genomför just nu 
2.     Vi planerar att genomföra det 
3.     Nej, men det är något vi diskuterar kring 
4.     Nej inte för tillfället 
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Anledningen till att inte bara ha svarsalternativ i form av ja och nej på denna fråga var för att det skulle 
kunna leda till att respondenterna svarade ja istället för nej, på grund av att det anses vara etiskt korrekt. 
Tanken var att enbart klubbar som faktiskt har eller genomför ett projekt just nu skulle ange det första 
svarsalternativ och att de övriga klubbarna skulle välja något av resterande tre alternativ. På så sätt 
kunde en så korrekt siffra som möjligt återges i resultatet över hur stor andel av de svenska klubbarna 
som genomfört eller genomför ett integrationsarbete. Den fjärde och sista frågan löd:  Om ja, vad har 
ni i så fall gjort eller planerar att göra? Beskriv gärna arbetet kortfattat. Denna fråga var grunden för 
fortsättningen av studien, då den genererade beskrivningar om vad de olika klubbarna faktiskt gör eller 
har gjort.  
 
5.2.1 Urval och bortfall 
Ejlertsson (2014) skriver att en fördel med enkät är att många kan ingå i undersökningen, vilket var 
något som utnyttjades i studien genom att göra en totalundersökning. Enkäten skickades ut till samtliga 
svenska golfklubbar, vilka återfanns på www.svenskgolf.se. Avsikten var att enkäten skulle besvaras av 
någon med god insikt i varje enskild golfklubb och därför söktes mailadressen till klubbchef eller 
ordförande upp via klubbens hemsida. På vissa hemsidor återfanns ingen mailadress till klubbchef eller 
ordförande i dessa fall skickades enkäten istället ut till klubbens reception eller kansli. Ett par 
golfklubbar hade ingen golfbana utan var bara en förening i form av en brevlådeklubb, dessa sållades 
bort för att inte påverka resultatet. Sammanlagt skickades 460 enkäter ut via mail och genererade i 188 
svar. Det innebär att studiens externa bortfall var 59,1%. Det är ett relativt högt bortfall sett till 
procenten, men bortfall i enkätstudier är enligt Ejlertsson (2014) oftast högre jämfört med andra 
metoder. Det interna bortfallet var dock 0%, vilket enligt Ejlertsson är något som kan förklaras med att 
frågorna var tydliga och enkla att svara på. 
 
5.2.2 Sammanställning av data 
Mailet som skickades ut bestod av ett följebrev (bilaga 1) och en länk till enkäten (bilaga 3) som återfanns 
på webben. Den data som genererats sammanställdes i Excell där den kodades om för att kunna 
användas till att besvara frågeställningarna. När kodningen var klar, framställdes cirkeldiagram som 
visade på hur stor andel av respondenterna som kände till de Goda Exemplen och Golfnyttan i 
samhället, samt hur många klubbar som har eller genomför ett integrationsarbete just nu. Den fjärde 
frågan sammanställdes genom att rangordna hur pass intressanta respondenternas beskrivningar av 
projekten var för den fortsatta studien. En del klubbar beskrev sina projekt i stil med att: Alla är 
välkomna hos dem och att de inte aktivt jobbar för att inkludera någon speciell grupp av människor. 
Sådana svar rangordnades inte alls då dessa inte kan ses som några konkreta integrationsprojekt. De 
svar som rangordnades som mest intressanta var de som innehöll en intressant projektbeskrivning på 
ett konkret arbete, som i sin tur skulle kunna främja integrationen av invandrare. 

5.3 Intervjuerna  
För att besvara syftet och frågeställningarna krävdes inte bara information om de olika 
integrationsprojekten som intervjupersonerna varit delaktiga i. Det krävdes även att de kunde dela med 
sig av sina tankar, erfarenheter och uppfattningar om ett specifikt fenomen, som i detta fall var 
integration av invandrare inom den svenska golfen. När människors erfarenheter och uppfattningar 
kring ett fenomen ska undersökas är det gynnsamt att använda sig av intervjuer. Jämfört med enkäter 
är intervjuer något som kan ge mer uttömmande svar (Kvale & Brinkman, 2014). För att underlätta 
genomförandet av intervjuerna, och säkerställa att frågor kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar ställdes, utformades en intervjuguide (bilaga 4). Intervjuguiden byggdes upp med fyra 
olika teman; Tema 1 Inledning/Bakgrund, Tema 2 Integration, Tema 3 Projektet, och Tema 4 Övrigt. 
Tema 1 syftade till att inleda intervjuerna med information kring intervjupersonernas eget golfande och 
deras position i klubben idag. Dessa frågor handlade om att inleda konversationen och skapa en grund 
för det fortsatta samtalet, vilket Kvale och Brinkamn (2014) menar är positivt då det bygger upp 
förtroende mellan intervjuaren och intervjupersonen och därmed kan de känsligare frågorna längre 
fram i intervjun få mer uttömmande svar. Tema 2 utformades för att kunna återge respondenternas 
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tankar och uppfattningar kring de barriärer som måste rivas för att golfen ska tillgängliggöras för 
invandrare. Frågorna under temat handlade därför om hur den typiska golfaren ser ut, varför invandrare 
är en underrepresenterad grupp och vad som skulle kunna locka dem till golfen. Tema 3 handlade om 
det projekt som genomförts eller genomförs på respondentens klubb. Frågorna under temat handlade 
bland annat om idén, inspiration, syfte, utfall och utvecklingsmöjligheter kring projektet. Tema 4 
syftade till att runda av intervjuerna och innehöll bland annat en fråga kring respondenternas tankar 
kring att personer kan känna sig otrygga eller ovälkomna på en golfbana. Vilket är en fråga som handlar 
om de barriärer som måste rivas. Intervjuerna avslutades sedan med att koppla ihop dem med enkäterna 
genom att fråga om Svenska Golfförbundets Goda Exempel och Dokumentet Golfnyttan i samhället. 
Denna gång frågades istället Vad vet du om för att ge ett mer utförligt svar än de svar som återgavs med 
hjälp av enkäten. 
 
Den form av intervjuer som använts i studien är semistrukturerade telefonintervjuer. Anledningen till 
att det var semistrukturerade intervjuer som användes var för att kunna ställa  frågorna i intervjuguiden 
i den ordningsföljd som passade den specifika intervjun, samt att kunna anpassa följdfrågorna på det 
sätt som passade situationen. Det är just det som kännetecknar en semistrukturerad intervju (Bryman 
& Bell, 2011). Varför det ansågs bra att kunna ställa frågorna i den ordning som ansågs mest lämplig för 
stunden var för att projekten hos de olika klubbarna varierade stort. Samtalen kunde på så sätt anpassas 
på ett effektivt sätt till att få svar på det som avsågs att undersökas. Att intervjuerna skedde via telefon 
beror på att intervjupersonerna var utspridda i hela landet och det fanns varken tid eller ekonomiska 
förutsättningar föra att kunna genomföra intervjuerna på plats. Just långa resvägar och kostnader är 
något som Backman (2008) påpekar som negativt med intervjuer som görs ansikte mot ansikte. 
 
5.3.1 Urval 
Som ovan nämnt rangordnades respondenternas svar på den fjärde frågan i enkäten och de tjugo mest 
intressanta tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som uppföljning till den enkät 
de tidigare svarat på. Urvalet kan ses som ett strategiskt val för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar och anses där med vara ett form av målstyrt urval som enligt Bryman och Bell (2011) 
innebär att man strategiskt väljer relevanta undersökningspersoner utifrån de på förhand formulerade 
forskningsfrågorna. Det bokades in en tid för telefonintervju med de åtta personer som först tackade ja 
till en intervju, detta för att komma igång med intervjuerna så snabbt som möjligt. 
 
5.3.2 Sammanställning av data 
Alla intervjuer bandades och för att kunna analysera insamlad data transkriberades samtliga intervjuer, 
vilka var mellan 15 och 30 minuter långa, i sin helhet. Det transkriberade materialet blev sammanlagt 
25 sidor och analysen av materialet utgick från studiens syfte och frågeställningar. För att kunna 
presentera resultatet på ett begripligt sätt analyserades data olika beroende på frågeställningens 
formulering och det låg inte någon specifik analytisk teknik till grund för analysen. Detta 
tillvägagångssätt som innebär att man blandar olika analytiska tekniker kallar Kvale och Brinkman 
(2014) för bricolage. Det tillät oss att först skaffa en allmän uppfattning för att sedan gå tillbaka i 
transkriptet för att studera specifika avsnitt. Vilket var nödvändigt för att kunna identifiera 
respondenternas ståndpunkt i de olika frågor som diskuterades i intervjuerna. För att sålla bort 
överflödig information och skaffa en grund till jämförelse av respondenternas svar placerades 
intressanta utdrag ur intervjuerna in under olika teman. De teman som användes var samma som dem 
i intervjuguiden: inledning/bakgrund, integration, projektet och övrigt. De utdrag som ansågs 
intressanta var de utdrag som på att eller annat sätt kunde besvara studiens syfte och två sista 
frågeställningar. Dessa utdrag kunde sedan analyseras för att identifiera likheter och skillnader mellan 
de olika intervjupersonernas tankar kring integration och deras projekt. 
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5.4 Validitet och reliabilitet 
 
5.4.1 Enkäten 
Enkäten bestod enbart av fyra frågor, vilket kan anses vara i det minsta laget. Anledningen till att den 
bestod av så få frågor var för att den skulle utgöra en grund för den fortsatta studien, i form av kvantitativ 
data. En kort enkät ansågs även öka chansen till ett lägre bortfall, vilket i sin tur ökade möjligheten att 
kunna generalisera resultatet för populationen. Något som också påverkar om det går att generalisera 
eller ej är enligt Ejlertsson (2014) säkerheten i studien, vilken diskuteras genom begreppen validitet och 
reliabilitet. Ejlertsson skriver att validiteten gällande en enkätfråga handlar om frågans förmåga att 
mäta det den avser att mäta. En fråga med hög validitet ska då ha inget eller litet systematiskt fel. En 
hög validitet säkerställdes i enkäten genom ett noggrant övervägande av hur frågorna utformades och 
ställdes för att verkligen mäta det som avsågs att mätas. Reliabiliteten handlar enligt Ejlertsson om 
huruvida upprepade mätningar generar i samma resultat och en fråga med hög reliabilitet innebär 
därför att det slumpmässiga felet ska vara litet. Vidare skriver han att reliabiliteten speglar 
tillförlitligheten i frågeinstrumentet eller i enskilda frågor. Frågorna ska vara stabila på så sätt att om en 
person svarar på samma frågor vid upprepande tillfällen skulle personen uppge samma svar. Frågorna 
i enkäten utformades så att de var tydliga och enkla att förstå och ett tecken på att dem var det, var att 
studien hade 0% internt bortfall. Ett annat tecken på att frågorna var tydliga och enkla att förstå var att 
samtliga respondenter som angav svarsalternativ ett eller två på fråga tre även gav en beskrivning av 
projektet på fråga fyra. Samtidigt var det ingen av de som angav svarsalternativ tre eller fyra som gav en 
beskrivning på ett projekt på den fjärde frågan. Det visar på att ingen av respondenterna tycks ha 
missuppfattat eller svarat fel på fråga tre. 
 
5.4.2 Intervjuerna 
Kvale och Brinkman (2014) har gjort en tolkning av validitet och reliabilitet och formulerat om 
begreppen så att de är användbara för produktionen av kunskap i intervjuer. De skriver att validiteten 
för kvalitativ forskning handlar om huruvida den metod som används undersöker det den är avsedd att 
undersöka, om observationerna av verklighetenen speglar de fenomen eller variabler som är av intresse. 
För denna studie handlar det i vilken mån intervjuer faktiskt är lämpliga för att undersöka personers 
uppfattningar kring integration av invandrare inom golfen och hur olika integrationsarbeten gått till. Då 
studien sökte en djupare beskrivning om specifika projekt och personers tankar och uppfattningar kring 
ett fenomen ansågs intervjuer vara det mest lämpliga att använda sig av. Semistrukturerade intervjuer 
ansågs lämpligt för att kunna anpassa följdfrågorna till den specifika situationen och på så sätt anpassa 
frågorna till de svar intervjupersonen just gett. Viktigt var dock att intervjuguiden innehöll frågor 
kopplade till syftet och frågeställningarna för att kunna undersöka det som avsågs att undersökas, vilket 
enligt Kvale och Brinkman (2014) är något som ökar studiens validitet. 
 
Kvale och Brinkman (2014) skriver att reliabiliteten handlar om i fall ett resultat kan reproduceras vid 
andra tidpunkter och av andra forskare. Vidare handlar det om hur pass intervjupersonerna kommer 
att ändra sina svar under en intervju och hur deras svar skiljer sig åt till olika intervjuare. Även om 
intervjuguiden anses vara noga utformad för att svara på syftet skulle studiens resultatet aldrig bli 
identiskt om studien upprepades, detta för att kommunikationen mellan intervjuaren och 
intervjupersonen är unik i den specifika intervjusituationen. För att reliabiliteten skulle vara så hög som 
möjligt i denna studie återfanns följdfrågor till flera frågor i varje tema. Dessa kunde användas i de fall 
intervjupersonerna inte återgivit ett tillräckligt svar och på så sätt säkerställa att respondenten givit ett 
så utförligt svar som möjligt. Samtidigt har det varit två personer som gått igenom de transkriberade 
intervjuerna tillsammans för att se till att all väsentlig information användes i studien, vilket ökar 
reliabiliteten.  

5.5 Forskningsetik 
På grund av att samhället och dess individer utvecklas av forskning är samhället, genom 
forskningskravet, berättigat att forskning bedrivs. Kravet som ställs är att forskningen ska utveckla och 
fördjupa kunskaper samt förbättra metoder. I all forskning måste forskningskravet vägas mot 
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individskyddskravet, som även det är  samhället berättigat. Detta krav är en självklar utgångspunkt för 
forskningsetiska överväganden och skyddar individer mot kränkning, förödmjukelse, psykisk och fysisk 
skada i forskningssammanhang. Individskyddskravet kan preciseras ytterligare genom 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som alla är allmänna 
huvudkrav inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningens deltagare om studiens syfte 
och deltagarnas uppgift. Deltagarna måste delges all information som kan påverka deras villighet att 
ställa upp i undersökningen. Det är även viktigt att deltagarna informeras om att de alltid är frivilligt att 
delta och att uppgifterna som samlas in endast kommer användas i studiens syfte. Vilket, för både enkät 
och intervjuundersökningen, gjordes i det följebrev som mailades ut i samband med respektive 
undersökning (se bilaga 1 och 2). Undersökningen bedrivs på deltagarens villkor och hen ska själv få 
bestämma om sitt eget deltagande och därför måste, enligt samtyckeskravet, samtycke inhämtas innan 
underökningen genomförs. Även detta uppfylldes genom det följebrev som informerade om att 
deltagarna medverkade på deras villkor. Konfidentialitetskravet ska skydda deltagarna från att 
utomstående ska kunna identifiera deltagaren eller komma åt informationen som samlas in genom 
undersökningen. För att uppfylla konfidentialitetskravet i studien används inte namnen på de personer 
och golfklubbar som deltagit och Intervjuinspelningar, transskript och övrig information raderas efter 
att studien färdigställts. Uppgifter som samlats in genom enkät och intervju används endast i studiens 
syfte vilket är innebörden av nyttjandekravet och gör att även det uppfylls. 
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6. Resultat 
I resultatdelen återges en sammanställning av enkäterna i form av två diagram och en tabell. 
Sammanställningen av de åtta intervjuer som genomförts redovisas i textform under rubriker utformade 
efter intervjuguidens teman. I enkäten återfanns en fråga gällande Svenska Golfförbundets dokument 
Golfnyttan i samhället. Denna fråga redovisas dock inte i resultatet då den visade sig att inte vara 
användbar för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 

Figur 1: Föreningarnas svar på om de känner till Svenska Golfförbundets goda exempel. 
 
Fyra av åtta intervjupersoner kände till Svenska Golfförbundets Goda Exempel och återgav en god 
beskrivning av det under intervjuerna. De resterande fyra kände inte till vad det var för något. I enkäten 
svarade dock fem av de åtta föreningar som deltog i studien att de kände till de Goda Exempeln. 
Skillnaden kan bero på att det inte var samma person som svarade på enkäten och sedan deltog i studien, 
alternativt att de uppgivit ett felaktigt svar i enkäten. 
 

 
Figur 2: Föreningarnas svar på om de genomfört något arbete för att främja integrationen av 
invandrare. 
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Tabell 1 Sammanställning av projektbeskrivningar  
Projekt Antal 
Prova på golf 
Andra projekt 

17 
9 

Boende för ensamkommande  7 
Praktikplatser 6 
Projekt från golfhäftet 3 
Diskuterar med kommunen 3 
Golf för alla 3 

 
Tabellen ovan är en sammanställning av alla projektbeskrivningar som angavs på fråga fyra i enkäten.  
Beskrivningarna av projekten skilde sig åt på alla klubbar, men de svar som liknade varandra 
sammankopplades till en gemensam beskrivning, och de är dem som återfinns i tabellen. De 
beskrivningar som inte liknande någon annan återfinns under Andra projekt. Jobba med mentor i 
Sverige, och Golfens dag för invandrare är exempel på dessa projektbeskrivningar. 
Projektbeskrivningar angavs av alla respondenter som svarade att de genomfört eller genomför ett 
projekt just nu. En del av respondenterna som angav att de planerar att genomföra ett projekt, samt 
några enstaka av dem som påstod sig diskutera kring det angav en projektbeskrivning.  I tabellen utläses 
att den vanligaste projektbeskrivningen var Prova på golf och boende för ensamkommande näst 
vanligast. 

6.1 Projekten 
Nedan sammanfattas de genomförda integrationsprojekten utifrån de frågor som återfinns under temat 
Projektet i intervjuguiden. Projektens karaktär varierar då några klubbar har erbjudit boende för 
flyktingar genom Migrationsverket, några har haft prova på golf för invandrare, andra har genomfört 
knatteträning för invandrare och andra samarbetar med skolor, arabiska föreningen och liknande för 
att locka invandrare. 
 
6.1.1 Projektens syften 
Syfte och bakgrund presenteras under samma rubrik då respondenterna gav ett tydligare svar på varför 
projektet genomfördes och vad tanken med projektet var när de pratade om bakgrunden. Projekten ser 
annorlunda ut från klubb till klubb och dess syften skiljer sig från varandra. Det var två respondenter 
som uppgav att syftet på lång sikt var att värva nya medlemmar. ”Av målgruppen som kommer nu 
kommer kanske många stanna kvar hela sitt liv och då vill vi ju att dem ska spela golf såklart.” 
(Intervjuperson 6). ”Syftet långt fram i tiden är ju att vi ska få in medlemmar som är villiga att betala för 
golf. Svårare än så är det ju inte. Men i första skedet är det ju bara att visa att vi finns.” (Intervjuperson 
5). En anledning till att sex av åtta respondenter som deltog inte angav nya medlemmar som syfte till 
projektet kan vara för att klubbarna inte riktigt tror på potentialen i  sina projekt. Flera av 
intervjupersonerna uppgav exempelvis att de inte trodde på att projekten skulle leda till några nya 
medlemmar inom den närmaste framtiden. 
  

”Syftet är ju tycker jag då att, både få golfen att våga sig in i befolkningsgrupper där man 
inte alls finns. Det är ju ett syfte då. Det andra syftet är ju också få några ifrån det här 
befolkningsområdena att våga sig till en golfbana. Så att jag tycker det finns en vinst från 
båda sidor. Både för golfen att bli mer folklig och bli en del av andra idrotter som försöker 
etablera sig där. Men också av lika stor anledning att låta barn och ungdomar i de här 
områdena. Dom vet inte att golf finns, dom råkar inte snubbla över nå masters på TV direkt. 
Det finns ingen golf i närheten och de känner ingen som spelar golf då. Så att det är också 
ett försök att visa att det finns något annat än de vanliga idrotterna då.” (Intervjuperson 4). 

 
Ur ett ekonomiskt perspektiv känns det dock rimligt att tro att nya medlemskap är ett bakomliggande 
syfte då en idrottsförening, precis som  som Intervjuperson 5 uppgav vill få in medlemmar som betalar 
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medlemsavgiften för att kunna gå runt ekonomiskt. Den ekonomiska aspekten känns framför allt 
avgörande för de som anordnat boenden för nyanlända. Att erbjuda de nyanlända boenden är något som 
kan innebära ett ekonomisk tillskott, framför allt jämfört med om boendet skulle stå tomt. Som ett 
exempel på det hade en klubb för avsikt att erbjuda boende för nyanlända men avbröt på grund av att 
brandskyddet som krävdes blev för dyrt.  
 
Intervjuperson 7 uppgav ett exemplariskt syfte till deras projekt utifrån den tidigare forskningen. 
Projektet har dock inte kommit igång ännu. 

 
”Syftet är att man vill se en mångfald på vår bana. Det hade nog hjälpt, dels hjälpt sporten 
alltså ryktena, dels hjälpt samhället i stort liksom. Så att golf har ju en fördel att man sportar 
ung som gammal, tjej som kille liksom. Det finns inga gränser. Öppet på så sätt med HCP-
systemet. Vi beblandar ju mycket umgänget på golfbanan, en 30 åring spelar med en 70 
åring liksom det är inget konstigt. Man kan tävla mot varandra. Har förutsättningar och 
integrera etniska bakgrunder men också ålder o kön. Det lockar liksom, det kan vara 
långsökt men ju mer vi integrerar med varandra ju mer respekt får vi för varandras 
bakgrunder och förstår varför flyktingar flyr osv.” (Intervjuperson 7). 
 

6.1.2 Utfall 
Tre av de klubbar som ingick i intervjustudien genomförde aldrig något projektet på grund av olika 
anledningar och således finns det inget utfall att presentera för dem. En av klubbarna skulle erbjudit 
flyktingboende genom Migrationsverket men då brandskyddskraven krävde investeringar ansåg 
klubben att det blev för dyrt och projektet genomfördes aldrig. De två andra projekten som inte 
genomförts handlar om arbets- och sysselsättningsintegration. Klubbarna i fråga har kontaktat sina 
respektive kommuner och erbjudit sina tjänster mot att kommunen hjälper till med praktiska saker så 
som transport och tolk. Att dem inte genomförts menar respondenterna beror dels på kommunen inte 
återkommit och dels på försiktighet. De vill inte genomföra projekten om de inte kan genomföras på ett 
bra sätt, och för att dem ska genomföras på ett bra sätt behöver klubbarna stöd från kommunen. En av 
klubbarna i studien har genomfört och avslutat projektet och resterande var mitt uppe i processen. De 
som fortfarande inte slutfört sitt projekt pratar om utfallet med försiktighet och flera menar att de inte 
riktigt vågar hoppas eller tror att de kommer leda till några nya medlemmar. 
 

“Finns det en eller två som tycker att det här är jätteroligt och gärna vill spela så tycker jag 
att det är kul. Jag vågar nästan inte hoppas att nån ska bli så hooked, att dem, ja nu vill jag 
bli medlem och nu vill jag börja spela.” (Intervjuperson 4). 

 
Flera av de respondenter som under intervjutillfället fortfarande arbetade med projekten påstod att 
projekten redan var lyckade. Samtidigt nämnde de att om någon av invandrarna i deras projekt blev 
medlem på klubben skulle det bara vara en bonus.  
 

”Ja redan nu är jag nöjd, vi har haft ett tillfälle och redan nu är det värt det oavsett hur långt 
det går, om det blir något mer, om vi får med  skolan med i det så är det värt det. Med andra 
gruppen som kom så var det 16 killar och en tjej och hon haltade, hon hade någon skada i 
munnen, hon var allmänt nere, kolla ner i marken och var lite skygg och liksom. Inget 
konstigt med det, och vi körde igång, och stod på rangen. Hon fick slå några slag och det 
var svårt och fick inte riktigt till det, så fick ändra och fixa lite, sen slog hon några slag till. 
Sen skicka hon en så klockren järnsjua spikrakt, lätt draw, hög ja sklolbokexempel och det 
var ju så tydligt att hon fick sitt första riktigt bra golfslag och hon var helt stilla och bara 
står där. Sen börjar hon gråta och ja hon grät av glädje där för hon tyckte det var så, hon sa 
inget men det kändes som hon tyckte det  var skönt att lyckas att göra något bra vi blev helt 
tagna och bara stod där. Ja bara det gjorde ju att det var värt det”. (Intervjuperson 8). 
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För den klubb som slutfört projektet har utfallet hittills inneburit att två av de tio invandrarkillar som 
deltog i projektet återkommit till klubben. Klubben bytte linje och valde att satsa på ett nytt projektet 
som skulle välkomna alla som ville prova på golf. Det nya projektet erbjöd alla som ville att komma ut 
till klubben och prova på golf, att slå på rangen, putta på övningsgreener och chippa på övningsområden. 
Projektet liknade det som genomförts tidigare, skillnaden var att man inte inriktade sig på en specifik 
målgrupp. Det var i det nya projektet som de två killarna kom tillbaka till klubben, ingen av dem har 
blivit medlem.  
 
6.1.3 Utveckling 
Flera klubbar ser både utvecklingspotential och saker i projektet som kunde gjorts annorlunda för att få 
ett bättre resultat, även om projekten inte slutförts.  

 
“Jag hoppas på att det är några som fortsätter nu med golfen så kommer vi schemalägga 
det för alla som vill och då är det inte bara nyanlända. För att integrera måste man ju ha 
vanliga medlemmar också, vanliga svenskar som bott ett tag och då tror  jag det kan bli 
riktigt jäkla bra” (Intervjuperson 8). 

 
Hen menar att det är det som krävs om invandrarna ska kunna integreras i klubben och inom sporten. 
Intervjuperson 3, vars klubb slutfört sitt projekt, beskriver att projektet genomfördes på hösten och om 
de skulle de gjort något annorlunda så skulle de vara att genomföra projektet under våren. Det skulle 
enligt hen förhoppningsvis resultera i bättre väder, vilket gör golfen mer inbjudande. Det skulle också 
innebära att sommaren låg framför med möjligheten att spela mer golf under samma säsong. 
Uppföljning är en annan sak intervjuperson 3 skulle gjort annorlunda idag. Hade invandrarkillarna som 
var där och provade på kontaktats och bjudits dit igen kanske utfallet skulle sett annorlunda ut. Hen 
nämner dock att det är något som kräver att någon från klubben engagerar sig i frågan specifikt för att 
det ska vara möjligt. Engagemang är även något som intervjuperson 4 nämner då hen pratar om 
utveckling av projektet. Projektet bygger på engagemang och samma engagemang krävs om projektet 
ska fortgå och utvecklas, vilket är intervjupersonens förhoppning.  
 

”Han har lagt ut pengar och kommer få av klubben sen. Vi får ju inte pengarna direkt då, 
utan det är verkligen han som brinner för det här. Och jag mera tycker, försöker ta vara på 
det engagemanget för att jag tycker det är kul. Så att det får vi väl resonera då sen när 
skolorna börjar igen då. Ja men han har verkligen kämpat på där.  Han är liksom inget pro 
eller nå sånt. Han försöker instruera dem utifrån att han är liksom idrottsledare då och 
försöker få dem att träffa bollen. Ska de börja spela behöver de ju gå en nybörjarkurs i vanlig 
grupp så att säga. Det här är mera prova-på golf då. Så är det. Jag tycker det är jättekul att 
vi kan presentera den idrotten i det området. Men tjänsten är helt och hållet hans” 
(Intervjuperson 4). 

 
Enn annan intervjuperson menar att en viktig faktor för att denna målgrupp ska kunna utöva golf är att 
de kan ta sig till och från golfbanan på egen hand. Därför är det bra om det finns tillgång till skåp på 
golfbanan där de kan låsa in sina golfklubbor, så att de kan cykla fram och tillbaka.  
 

6.2 Barriärer 
 
6.2.1 Dominans och minoritetsgrupper  
Samtliga intervjupersoner uppgav att den typiska golfaren, alltså den typ av person som är dominerade 
bland utövarna, är en äldre man. Några av dem tillade att den typiska golfaren är högutbildade och 
tillhör överklassen eller den övre medelklassen. Intervjupersonerna menade även att så var fallet på 
deras hemmaklubb. En av dem uttryckte sig på ett sätt som sammanfattar svaren från samtliga 
intervjuer: “Den vanligaste golfpersonen idag är en man som är 72 år gammal och har levt ganska bra, 
har det bra ekonomiskt” (Intervjuperson 6). 
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Intervjupersonerna nämner golfens historia som en av de vanligaste anledningarna till varför dessa män 
är den dominerande personlighetstypen på golfbanorna runt om i Sverige. Intervjupersonerna nämner 
även att golfen från början var en manlig sport och att det finns kvar en allmän uppfattning om att golfen 
inte är för alla även om så inte längre är fallet. Denna uppfattning menar intervjupersonerna gör att 
människor tror att det är väldigt dyrt att spela golf och att man måste se ut och uppföra sig på ett visst 
sätt, genom tillexempel klädkoder. Det tas även upp anledningar som inte har med historien att göra. 
Ett av de återkommande svaren är att personerna i denna ålder, pensionärerna, är de som har tid att 
utöva en så pass tidskrävande aktivitet som golf. Utöver att den typiska golfaren var en äldre vit man 
nämndes det att den typiska golfaren hade golfat som ung, tagit en paus mitt i livet när man bildat familj 
och/eller satsat på jobb och sedan börjat spela igen som pensionär. En av intervjupersonerna pratar om 
hur golfen uppfattas av utomstående, att den kan se extremt tråkig ut och att det är svårt att förstå 
svårigheten i det som utförs när man tillexempel ser det på tv. Hen jämför med  ett exempel från fotboll 
där prestationen blir tydlig då man trycker upp ett långskott i krysset, mot när man inom golfen måste 
landa bollen inom en speciell yta för att den inte ska rulla av green. 
 
Det är tråkigt att golfen domineras så mycket av en specifik grupp och andra grupper därmed blir 
underrepresenterade anser intervjupersonerna. De anser dock, av många olika anledningar, att det inte 
är konstigt att det är på detta sätt. Det är inte konstigt att det är så då klubbarna drivs ideellt och 
medlemmarna fattar besluten. Är de flesta medlemmar män i 70-års åldern kommer dessa att fatta 
beslut som gynnar män i 70-års åldern menar en av intervjupersonerna. Några andra menar att det inte 
är konstigt att det är så då golf är en sport som man ofta introduceras till av föräldrar eller vänner. Därför 
är det samma personer, högutbildade från överklassen, som återkommer inom sporten. Samtliga 
intervjupersoner menar att det är synd att det ser ut som det gör, men en av intervjupersonerna lyfter 
samtidigt fram en helt annan sida av frågan: 
 

“Alltså jag det är ju två sidor av det, egentligen är det ju positivt att vi har många äldre som 
kan ägna sig åt en idrott som golf den är ju lite unik där ju, vilket jag kan tycka är bra. Men 
vi får ju inte glömma bort att ska vi få en återväxt och ett nytt intresse för golf är det ju 
juniorerna och alla andra kategorier som golfare som är viktiga att få in så man får 
mångfald.” (Intervjuperson 3). 

 
Intervjuperson 3 menar att det är golfen själva som gjort att det ser ut som det gör idag. Hen menar att 
golfen byggt till sig problemet genom att göra golfen otillgänglig för generationen som kom efter den 
som fortfarande spelar idag. Hen menar på att regeländringar i början av 2000-talet gjorde att det blev 
krångligare att ta grönt kort, vilket krävs för att få spela på nästintill alla golfbanor i Sverige. Under 
denna period var det även långa medlemskapsköer in i klubbarna, vilket även det krävs för att få spela 
ute på banan. Detta menar intervjupersonen gjorde att golfen gick miste om en generation, som under 
den tid det var krångligt att börja med idrotten hittade andra mer lättillgängliga  intressen. 
 
6.2.2 Underrepresentation av invandrare  
“Det blir ju många grupper som är underrepresenterade så blir det definitivt, det är ju inga invandrare 
som spelar direkt” (Intervjuperson 2). En av intervjupersonerna säger att hen tror det har att göra med 
gammal historik och tillgänglighet och dessa två faktorer nämns återkommande i alla intervjuer. Flera 
nämner att golfkulturen byggts upp genom tiden av olika normer och gamla regler och att dessa blir 
någon form av hinder mot golf för alla. Då de talar om golfkulturens påverkan på golfen och dess 
minoriteter återkommer flera av orsakerna som intervjupersonerna nämnde då de beskrev varför den 
typiska golfaren ser ut som han gör. Normerna handlar enligt intervjupersonerna bland annat om att 
många tror att golf är exklusivt och dyrt, att man måste vara på ett speciellt sätt och bära speciella kläder.  
 
Intervjupersonerna pratar även om olika länders kultur och att det finns länder som saknar golfkultur 
över huvud taget. Att golfen allt som oftast introduceras genom familj och vänner menar ett par av 
intervjupersonerna bidrar till att minoritetsgrupper, som invandrare, inte spelar golf. Kommer 
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föräldrarna från ett land där det inte finns någon golfkultur kommer de med stor sannolikhet inte heller 
introducera golf för deras barn. Tillgänglighet är en annan återkommande faktor som nämns under 
intervjuerna. En intervjuperson menar att det är ett stort steg för invandrarna att ta sig ut till en 
golfbana. Många bor i områden där tillgängligheten till en golfbana är väldigt begränsad, men att det 
alltid finns en idrottsplats i närheten där ungdomarna kan spela exempelvis fotboll. I sin jämförelse 
mellan fotboll och golf beskriver intervjupersonen fotboll som en världssport där det är bollen som talar. 
Det innebär att det inte spelar någon roll vilket språk du talar och hen tillägger att det är annorlunda för 
golfen där där språket blir en central del. En annan intervjuperson är inne på samma linje då hen säger 
att golfbanor i regel inte ligger centralt och att det inte alltid är möjligt att ta sig dit med lokaltrafik, samt 
att invandrarföräldrar inte har samma möjlighet att skjutsa som föräldrar till svenska ungdomar . En av 
intervjupersonerna menar att golfen fortfarande tillhör överklassen och inte finns för vissa 
befolkningsgrupper. En av de främsta anledningarna till det menar intervjupersonen är att sporten inte 
finns i deras hemländer. En annan intervjuperson nämner att tillgängligheten försvåras på grund av att 
bidragen från kommunerna till golfen är väldigt små. Verksamheten måste byggas upp på 
medlemsavgifter, vilket i sin tur gör att seniormedlemskap kan kosta fem till sju tusen kronor om året. 
Många invandrare har inte förutsättningar att betala dessa summor menar intervjupersonen. 
 
Samtliga intervjupersoner menar att det är en stor utmaning att locka nya målgrupper, speciellt 
invandrare. Flera pratar återigen om vikten av tillgänglighet och olika tillvägagångsätt för att göra golfen 
mer tillgänglig för invandrare. De flesta banor är svåra att ta sig till för den som inte har körkort och 
därför menar en intervjuperson att man bör anlägga mindre områden i parker, ungefär på samma sätt 
som det finns fotbolls-, och basketplaner i parkerna. Där skulle det kunna finnas korthålsbanor och/eller 
en puttin- och chipping-green, där man betalar en liten summa för att vara där en timme. Hen tror att 
ett sådant område skulle kunna locka, då det är öppet för alla och man kan “leka” golf. En annan 
intervjuperson är inne på att visa öppenhet och tillgänglighet genom att ha event på golfbanan som 
lockar både golfare och icke-golfare. På det viset lär golfarna och icke-golfarna känna varandra, 
samtidigt som icke-golfarna lär känna den nya miljön. Hen tror att samhörigheten ökar och att de som 
aldrig varit på en golfbana kommer känna sig mer välkomna dit. På så sätt blir steget ut på golfbanan 
mindre för dem som aldrig varit där, samtidigt som det kan vara läge att bjuda in dem till ett prova på 
tillfälle. 
 
Det är flera intervjupersoner som är inne på samma spår, att man måste bjuda in den nya målgruppen 
och visa upp sig. Visa att golfen är öppen för alla och att alla är välkomna. När det handlar om att locka 
nya målgrupper nämns prova på tillfällen mest frekvent bland intervjupersonerna. Detta för att de ska 
få uppleva känslan av att få till ett bra slag och bli bitna av sporten, som ett par av intervjupersonerna 
uttrycker det. En intervjuperson pratade om att det är ett stort steg att ta sig till en golfbana, samtidigt 
som det handlar om att bli kvitt gamla myter om att det är dyrt och tar tid att spela golf. Till exempel tar 
hen upp tidsaspekten och menar att golfen är inte alls huggen i sten, och att det är något man måste 
sprida för att locka fler. Man behöver inte lägga fyra till fem timmar för att spela 18 hål, man kan spela 
nio hål och det finns även en gren inom golfen som kallas speedgolf, där man springer mellan slagen. 
det gäller att få ut detta och visa på att golfen inte är stel och exkluderade som tidigare menar 
intervjupersonen. 
  
6.2.3 Hinder 
Som nämnts tidigare uppfattas golfens normer och myter som en anledning till underrepresentationen 
av invandrare och kan på så sätt ses som hinder mot att invandrare utövar sporten. Exempel på dessa 
normer och som florerar negativt kring golf enligt intervjupersonerna är att det är dyrt, man måste ha 
speciella kläder för att passa in, bara rika pensionärer spelar och att det existerar någon form av 
uppförandekod. Dessa normer och myter gör att klubbarna jobbar i motvind då de vill locka nya 
målgrupper till att spela golf, äta på restaurangen, alternativt bo på det tillhörande hotellet. En 
intervjuperson nämner exempelvis att hen känner till flertalet personer som inte tar sig ut till 
golfrestaurangen för att äta lunch. De tror att golfanläggningen är en sluten anläggning där restaurangen 
enbart är till för de som spelar. Vidare pratar hen om att klädkoder och att man exempelvis måste ta av 
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sig kepsen när man går in i klubbhuset är något historiskt och inget som gäller idag, men att sådant ändå 
lever kvar hos folk. Ett annat exempel på att klubbarna tenderar att få jobba i motvind är att en av 
klubbarna har boende på golfklubben där många gäster bokar golfpaket på helgerna. Vardagarna är 
svårare att fylla upp och intervjupersonen säger att hen aktivt valt att inte döpa boendet till Bunkerns* 
golfklubb på den hemsida där boendet kan bokas. Istället har hen döpt det till Bunkerns* hotell. Detta 
val grundar hen i att många annars skulle kunna dra sig för att boka, då de undrar om de får bo där utan 
att spela golf.  
 
Ett annat vanligt förekommande hinder som nämns i intervjuerna är att invandrare har svårare att ta 
sig ut till en golfklubb, då de inte har tillgång till bil i lika hög utsträckning som svenska familjer. 
Golfklubbarna ligger vanligtvis en bit utanför samhället och sällan i närheten av områden med 
hyresrätter, där många av invandrarna faktiskt bor. En intervjuperson nämner i intervjun att det är 
viktigt att få in mångfald inom golfen och att det då inte bara gäller invandrare. Det gäller att locka 
ungdomar och kvinnor och hen tycker det är viktigt att göra det roligare för damer som tappar intresset. 
Som exempel nämner hen att ett tee närmare hål än rött borde finnas för damer. För herrarna sker steget 
naturligt att gå från gult till rött tee när man börjar bli äldre och slår kortare. Men det finns idag inget 
sådant steg för damerna. Intervjupersonen tror att golfen måste bli bättre på att attrahera många olika 
kategorier av folk för att tillgängliggöra golfen. Vidare nämner samma intervjuperson att vi många 
gånger tror att vi står med öppnar armar och att alla är välkomna, men att det kanske inte är så 
egentligen. Han nämner som exempel deras tisdagsgolf som är till för personer som är 50 år och äldre. 
Dessa personer har spelat med varandra länge men hen ifrågasätter hur duktiga de på klubben 
egentligen är på att välkomna nya 50+are i klubben? Hen tror att det är alldeles för många slutna 
sällskap på klubbarna och att vissa då inte känner sig välkomna. 
 

“Jag tror man sitter med någon ögonbindel ibland, utan fan vakna upp! det är ju inte bara 
personalen på klubben som ska göra detta utan vi måste ju hjälpas åt alla i föreningen så 
nya känner sig välkomna in, hjälpa till med fadderrundor och sådant som kan ställa till det, 
att folk inte kommer ut” (Intervjuperson 3). 

 
Flera intervjupersoner nämner att de är medvetna om att personer kan känna sig ovälkomna på en 
golfbana och att de jobbar med det, men att det är svårt att ändra på. Frågans problematik kan delas 
upp i två delar, den första handlar om normer och den andra om den enskilda klubben. 
Intervjupersonerna beskriver hur de tror att normer och synen på golfen gör att invandrarna känner sig 
ovälkomna, alltså samma anledningar som beskrevs i frågan om vad underrepresentationen kan bero 
på, och därför inte tar sig till golfbanorna. Om den första problematiken övervinns blir besöket på 
golfbanan den kritiska punkten där klubbens kultur kommer påverka huruvida personen känner sig 
välkommen eller inte. En intervjuperson menar att det är en svår problematik, då det till stor del är upp 
till medlemmarna att skapa en välkomnande känsla. Visst kan klubben skriva i sina policys att klubben 
ska vara välkomnande oavsett etnicitet och alltid hälsar på varandra och liknande men i slutändan är 
det upp till medlemmarna att vara välkomnande. Intervjupersonen menar att det inte räcker med att 
personalen välkomnar alla, är inte medlemmarna välkomnande kommer heller inte invandrarna att 
känna sig välkomna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*fiktivt namn   



 

 19 

7. Diskussion 
Nedan analyseras intervjupersonernas svar utifrån tidigare forskning och egna reflektioner. Ett 
idealprojekt för att främja integrationen presenteras baserat på intervjupersonernas tankar och 
reflektioner kring integrationsproblematiken.  

7.1 Integration på riktigt 
Utgångspunkten för denna studie är ett idrottpedagogiskt perspektiv och den definition av 
idrottspedagogik som använts är Umeå universitets. Definitionen lyder: 
 

“Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer 
genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska 
sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av 
fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. I 
idrottspedagogik studeras dessa processer inom idrottens område”. (Umeå universitet, 
2015) 

 
Studiens syfte är som sagt att undersöka hur olika integrationsprojekt genomförts på golfklubbar i 
Sverige. Integration är en del av pedagogik då det handlar om processer där människor formas och 
förändras i ett socialt sammanhang. Att studien hamnar inom det idrottspedagogiska forskningsfältet 
är för att det sker inom idrottens område och då mer specifikt på golfklubbar. 
 
Som tidigare beskrivits handlar en stor andel av projekten som genomförs runt om i landet om att låta 
invandrarna prov på golf, vilket framgår i tabell 1. Det anses viktigt att visa upp sig och introducera 
sporten för att locka invandrarna. Det går inte att göra en analys av de klubbar som inte deltagit i 
intervjuerna men det går att diskutera om prova på golf är integration eller inte. Blir man integrerad av 
att få låna en klubba för att stå och svinga på en range? Utifrån att integration handlar om hur människor 
formas och förändras i ett socialt sammanhang skulle det inte innebära att man integreras. Att slå 
golfbollar på en range kan inte ses som en process genom vilken man slussas in och blir en del av 
samhället eller i detta fall golfsporten som är så mycket mer än att svinga på rangen. Det kan dock ses 
som ett första steg till integration, vilket det också beskrivs som av flera respondenter.  En 
intervjuperson menar exempelvis att det inte går att räkna med att någon börjar spela dagen efter ett 
prova på tillfälle. Hen menar på att om man inte sett golf i sitt hemland eller inte vet vad det är så krävs 
det flera tillfällen för att visa upp golfen och vad det egentligen är för något.  
 
Intervjuperson 8 menar att projektet måste utvecklas om invandrarna ska integreras inom golfen. Om 
några av dem som deltagit i projektet tycker det var kul och vill fortsätta kommer det att schemaläggas 
övningstillfällen tillsammans med de ursprungliga medlemmarna. Hen menar att det är det som krävs 
om invandrarna ska kunna integreras i klubben och inom sporten. Detta är ett konkret exempel på att 
integrationen blir på riktigt. Genom att låta de invandrare som vill fortsätta spela golf, träna i grupper 
med redan befintliga medlemmar och svenska medborgare skapar man en social process som gör det 
möjligt att att bli inslussad i samhället och sporten golf. En annan respondent nämner att prova på 
tillfälle förkommit och därmed varit ett första steg till integration. En slutsats man kan dra är att prova 
på inte är samma sak som integration men väl ett första steg och hur man går vidare där ifrån är kritiskt.  

7.2 Öppenhet 
Enkätundersökningen visade att 74% av klubbarna känner till de goda exemplen och att 
integrationsarbete förekommer eller planeras i knappt var fjärde golfklubb. Trots det är golf som 
Peterson (2004) uttrycker det, en “etiskt rent” idrott. Samtliga klubbar som intervjuats och ytterligare 
klubbar som svarat på enkätens sista fråga menar att dem är en klubb som är öppen för och välkomnar 
alla oavsett kön, ålder etnicitet och så vidare. Vad är det då som gör att invandrare inte syns till på 
golfbanorna runt om i landet? 
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Att golfen domineras av vita äldre män från över medelklassen och överklassen bekräftas av 
intervjupersonerna i studien. Deras uppfattningar stämmer således väl överens med den tidigare 
forskningen. Intervjupersonerna bekräftade även till viss del den tidigare forskningens anledningar till 
fenomenet, vilka är golfens rasistiska historia (Feagin, 2010; Jones, 2003; Rosselli & Singer, 2015) och 
den exklusiva stämpel som sporten har (Rosselli & Singer, 2015). Den stora skillnaden mellan tidigare 
forskning och resultatet i denna studie är hur golfen ser ut idag. Forskning är överens om att golfen 
förändrats över tid men att den fortfarande är exklusiv och favoriserar den vita äldre överklassmannen 
(Michelson & Lazaro, 2004; Rosselli & Singer, 2015). Intervjupersonerna menar att så inte är fallet, de 
hävdar att golfen förändrats över tid och att den idag är öppen för alla med undantag från några specifika 
klubbar. Att intervjupersonerna påstår detta kan tolkas på flera sätt. Personerna jobbar inom branschen 
och samtliga har varit i kontakt med golfen sedan barnsben, därav har de en stor erfarenhet och insikt i 
sporten. Å andra sidan jobbar samtliga intervjupersoner med olika integrationsprojekt i sina respektive 
klubbar, vilket kan innebära att det ser annorlunda ut på just deras klubb och att deras individuella 
uppfattning skiljer sig från den allmänna. Det är lätt för en person vars klubb jobbar för att integrera 
invandrare att säga att golfen är annorlunda och välkommande idag. Hade golfen varit en välkommande 
plats och öppen för alla oavsett etnicitet kanske projektens resultat sett annorlunda ut. Det finns som 
tidigare nämnts även annan forskning som talar emot intervjupersonerna, Phillips (refererad i Floyd et 
al. 2004) skriver, som sagt, att kaukasiska personerna trodde att afroamerikanerna kände sig välkomna 
medan de i själva verket kände sig ovälkomna på golfklubbar runt om i USA. Det är inte omöjligt att 
detta är ett rådande fenomen även i Sverige.  
 
Att ingen av de klubbar som intervjuats fått några nya medlemmar genom integrationsprojekten tyder 
på att forskningen stämmer, golfen premierar de vita. Det finns dock argument som kan förklara varför 
projekten inte lett till några nya medlemmar från den specifika målgruppen. Till att börja med kan vi 
återkoppla till vad intervjupersonerna själva sagt. Flera av dem hävdar att det vore en bonus 
om  projektet ledde till att någon blev medlem. Att få testa på golf är något som enligt intervjupersonerna 
kan leda till nya medlemmar i framtiden, men det är inget som sker över en natt. 
 
En annan anledningen kan bero på klubbens medlemmar. En klubb som jobbar för att öka integrationen 
ger intrycket av att den är öppen och välkommande. Klubbchef, styrelse, pro och annan personal kan 
arbeta stenhårt för att klubben ska vara öppen för vem som helst, men drar inte medlemmarna åt samma 
håll uppstår det problem. Detta är också något som flera intervjupersoner diskuterar som när 
intervjuperson 3 exempelvis ifrågasätter hur nya 50+are välkomnas i klubben . Det är trots allt de andra 
medlemmarna som de potentiella medlemmarna, alltså invandrarna, i störst utsträckning stöter på när 
de befinner sig på en golfklubb. 
 
Något som styrker intervjupersonernas argument om öppenhet i dagens golf är det som Engström 
(2010) kallar smak för motion. Smaken för motion och en viss aktivitet är något som byggs upp i unga 
år, ju senare man introduceras för en idrott ju mindre troligt är det att man kommer utöva dem i vuxen 
ålder. Då det som tidigare nämnts inte fanns något utfall i något av projekten förutom ett, är det svårt 
att säga något om hur integrationsprojekten påverkat deltagarnas smak för golf. Det som går att 
konstatera genom intervjuerna och den tidigare forskningen är att det inte är enkelt att få invandrarna 
att dra sig till golfen. Intervjupersonerna var även inne på Engströms spår då de beskrev den typiska 
golfaren, det påstods att den typiska golfaren var en äldre vit man som tagit en paus mitt i livet och 
börjat spela igen i äldre ålder. Vi anser dock att golfförbundet är inne på rätt spår när det gäller att vända 
sig till invandrare, de goda exemplen som finns på deras hemsida för att inspirera och hjälpa andra 
klubbar till initiativ är rätt väg att gå. I intervjuerna diskuterar intervjupersonerna olika tillvägagångsätt 
och faktorer kring integrationen av invandrare inom golfen och sammantaget kan det identifieras flera 
faktorer som, enligt oss, tillsammans i ett projekt skulle öka möjligheten att resultera i nya medlemmar 
markant.  
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7.3 Idealprojekt 
En av de viktiga faktorer som bör finnas i ett integrationsarbete som skapar möjlighet till integration ät 
tillgänglighet, tillgänglighet i den bemärkelse att det går att utöva idrotten inom cykelavstånd från 
hemmet. Invandrarna bor ofta i områden i en stad eller förort med långt avstånd till en golfbana menar 
en av intervjupersonerna och en annan beskriver att många invandrar-föräldrar inte har möjlighet att 
skjutsa sina barn till idrottsaktiviteter. Fler intervjupersoner berättar om hur deras klubbar ligger 
utanför staden eller samhället och att vissa av dem inte är möjliga att nå genom lokaltrafiken. Att detta 
är viktigt får vi även bekräftat genom RF (2010) som visar att 47% av invandrarungdomarna cyklar till 
sina idrottsaktiviteter, 28% åker buss och endast 33% får skjuts. För att förstå vikten av 
idrottsaktivitetens närhet kan siffrorna jämföras med svenska ungdomars där 35% cyklar, 19% åker buss 
och hela 53% får skjuts till sina idrottsaktiviteter. Tillgänglighetsfrågan kan även diskuteras ur ett 
ekonomiskt perspektiv, där det är av stor vikt att ett integrationsprojekt bör vara gratis eller åtminstone 
väldigt billigt. Som framgick i den tidigare forskningen kunde en stor andel av invandrarungdomarna 
tänka sig att börja idrotta om avgifterna var lägre (Riksidrottsförbundet, 2010). Vi ser detta som en 
förutsättning och även om det är verklighet i de flesta projekten vill vi lyfta fram faktorn. Problemet i 
kostnadsaspekten ligger inte i hur det faktiskt är utan i hur folk tror att det är. 
 
Engagemang och personer som verkligen brinner för projektet och dess syfte är av stor vikt. Det framgår 
tydligt i flera intervjuer att det finns ett stort engagemang och att frågan är viktig för klubben. Tydligt är 
även att frågan inte är av samma vikt för de andra klubbarna. Det klubbar som utifrån intervjuerna inte 
tycks brinna för frågan är, i de flesta fall, även de klubbar där projekten aldrig blev av. Detta kan tolkas 
som att engagemang och driv inte bara är en viktig faktor utan helt enkelt en förutsättningen. Ett 
ytterligare exempel på vikten av engagemang är det projekt som intervjuperson 3 beskriver. Projektet 
genomfördes, tillsammans med intervjuperson 3, som ett projektarbete för tre högskolestudenter under 
en tidsperiod. Efter den utsatta tiden valde klubben att byta inriktning på projektet. I och med att 
studenterna försvann tycks även engagemanget i integrationsfrågan minskat och projektet riktning 
övergick från den specifika målgruppen till en bredare.  
 
Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att samarbete är en viktig del för att ett projekt ska bli lyckat, och 
just samarbete har varit bristfälligt i en del av de projekt vi fått ta del av i denna studie. Några av 
intervjupersonerna nämner just denna bristvara då de beskriver att de tagit kontakt med kommunen 
som sedan inte återkommit. Det var även relativt många projektbeskrivningar som angavs i enkäten där 
det stod att klubben tagit kontakt med kommunen eller annan part, men att de inte fått något svar. 
Ansvaret kan således inte bara ligga hos klubbarna i detta fall, kommuner och övriga parter som kan 
tänkas hjälpa till och även gynnas av integration måste dra sitt strå till stacken. Finns det golfklubbar 
eller andra idrottsföreningar som kommer med konkreta förslag på projekt eller dylikt bör dessa inte 
vara sena med att bidra. Detta är en faktor som även har sitt stöd i tidigare forskning där Herting och 
Karlefors (2012) menar att integrationsarbete inom andra idrotter har nått bäst resultat där nära 
samarbete funnits mellan olika aktörer. Föreningarnas har i dessa fall samarbetat distrikten och 
kommunerna i form av integrationsnätverk och de poängterar alla krafter måste samverka för att öppna 
så många dörrar som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis skulle ett idealkoncept innebära att golfen på något sätt måste komma närmare 
bostadsområden där invandrare bor. Det behöver i sin tur inte innebära att en fullstor golfbana måste 
anläggas i vart o annat bostadsområde. En lokalt placerad korthålsbana eller någon form av 
övningsområde där den lokala befolkningen kan komma och testa på och ”leka golf” som intervjuperson 
4 uttryckte sig. Klubbor och annat material ska gå att låna på plats och förslagsvis är det kommunen 
som anlägger övningsområdet i samarbete med klubbar och eller skolor i närheten. Dessa kan i sin tur 
bidra med engagerade ledare och instruktörer. Som sagt är detta bara ett idealkoncept konstruerat med 
grund i de tankar och reflektioner som återgivits av intervjupersonerna i studien. Det är inte ett projekt 
som kan genomföras med start i morgon, men det skulle kunna fungera som en inspirationskälla för ett 
kommande projekt. 
 



 

 22 

8. Metoddiskussion  
Stor del av den tidigare forskning som fanns att tillgå gällande ämnet integration och mångfald inom 
just golf var amerikansk forskning. Varken det svenska samhället eller den svenska golfen är uppbyggd 
på samma sätt som det ser ut i USA. Därav går den heller inte alltid att överföra direkt på den svenska 
golfen. Det är något vi varit väl medvetna om under arbetets gång och har noga övervägt vad som kunnat 
användas. 
 
I metod framgår hur den fjärde enkätfrågan legat till grund för intervjuurvalet. Svaren rangordnades 
som sagt utifrån hur intressanta projekten var, och på grund av tidsramen för studien genomfördes 
intervjuer med de åtta klubbar som tidigast kunde ställde upp på en intervju. Om tidsramen varit 
bredare kunde man valt att invänta svar från fler klubbar istället för att intervjua de åtta första. Detta 
innebär att studien kan ha gått miste om intressant information, då några klubbars projektbeskrivningar 
var mer intressanta för studiens syfte och frågeställningar än de som faktiskt intervjuades. Då hade de 
mer intressanta klubbarna kunnat intervjuas istället för de som exempelvis hade haft boenden för 
flyktingar. En av de mer intressanta beskrivningarna handlade om ett samarbete med bland annat Röda 
Korset där en gratis knattebana anlagts för att alla ska få tillträde till golf. Samma klubb var även med 
och startade Golffrämjandet som har som vision att golf är tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, 
etnicitet. En annan klubb som kunde varit intressant för studien hade genomfört prova på golf i tre år 
utan att någon blivit medlem trots att hundratals invandrare i olika åldrar deltagit. 
 
Några av de beskrivningar som klubbarna själva angivit om sitt projekt i enkäten visade sig under 
intervjun vara mindre intressanta än vad vi hade hoppats på. Tre av klubbarna som intervjuades hade 
inte genomfört projekten. En av dessa tre hade inte hunnit starta projektet och i de andra två klubbarna 
genomfördes aldrig planerna på grund av andra anledningar. Beskrivningarna av de intressanta projekt 
som inte kom med i studien kan rent hypotetiskt även dem varit intressantare på pappret än i 
verkligheten. Därav går det inte att med säkerhet säga att studien har gått miste om intressant data, men 
det var ändå värt att poängtera. Vidare bör nämnas att det Enligt Bryman och Bell (2011) inte går att 
generalisera det resultat som genererades med hjälp av intervjuerna för populationen, då urvalsmetoden 
inte var baserat på någon slumpmässig basis. Målet med intervjuerna var dock inte att kunna uttala sig 
om hur alla golfklubbar i Sverige arbetar med integrationsprojekt. Målet med intervjuerna var att få en 
djupare beskrivning av hur olika integrationsprojekt gått till, samt skapa en djupare förståelse och 
uppfattning om integrationen av invandrare inom den svenska golfen. Och detta  utifrån uttömmande 
beskrivningar av intervjupersonernas tankar och reflektioner kring fenomenet. Ett målstyrt urval ansågs 
därför lämpligt för att strategiskt kunna välja intervjupersoner som faktiskt har genomfört någon form 
av integrationsarbete. Validiteten och reliabiliteten i studien anses vara hög gällande enkäten då 
frågorna som tidigare nämnts utformades noga för att undersöka det som avsågs att undersökas 
samtidigt som det var 0% internt bortfall. Gällande resultatet som baserats på intervjuer anses 
validiteten vara hög då intervjuer ansågs vara den bäst lämpade metoden för att besvara 
frågeställningarna. Reliabiliteten anses vara hög då följdfrågorna i intervjuguiden bidrog till utförliga 
svar från intervjupersonerna. Dock hade reliabiliteten kunnat vara högre om projekten genomförts i 
högre utsträckning än vad de faktiskt hade gjort. Det hade kunnat ge mer utförliga reflektioner kring 
utfall och utveckling av projekten.  
 

9. Författardeklaration 
Arbetet och ansvaret för studien har fördelats lika mellan författarna Pontus Cristvall och Adam 
Sinnerström. Av de åtta intervjuer som genomförts har fyra intervjuer genomförts och transkriberats 
vardera. Med undantag för ett tillfälle har båda författarna deltagit i samtliga handledningstillfällen, 
Båda har även haft likvärdig kontakt med handledare och kontaktpersoner. 
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Bilaga 1  
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver ett examensarbete om svensk golf och dess 
tillgänglighet. Vi vore väldigt tacksamma om ni tog er tid att svara på en kort enkät. Enkäten tar 
mellan 20 sekunder och 2 minuter att svara på. Du och golfklubben kommer att vara helt  anonyma 
och svaren kommer endast användas i studiens syfte. 
 
https://sv.surveymonkey.com/r/VNFZ2X2   
 
Tack på förhand. 
Adam Sinnerström & Pontus Cristvall 
  



 

 

Bilaga 2  
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Umeå universitet som skriver ett examensarbete om svensk golf och dess 
tillgänglighet. För en dryg vecka sedan skickade vi ut en enkät till er och vill tacka för medverkan. Vi 
tycker att arbetet som ni beskriver är ett intressant tillvägagångssätt att tillgängligöra golfen för flera. I 
vårt arbete vill vi skapa en bild av de barriärer som måste rivas för att golfen ska vara tillgänglig för 
alla, därför skulle vi gärna vilja veta mer om just ert integrationsarbete. Vi skulle vara väldig 
tacksamma om ni vill ställa upp på en intervju om detta. Intervjun kan ske över telefon och tar ca 20 
minuter. Vad det gäller tid för intervjun så kan den ske när helst det passar er, om den sker morgon, 
förmiddag, eftermiddag eller kväll spelar ingen roll för oss. Precis som i enkäten kommer både du och 
din golfklubb att vara helt anonyma och svaren kommer endast användas i studiens syfte. 
 
Vi hoppas att höra från dig snart. 
Med vänliga hälsningar   
 
Pontus Cristvall         pontus.cristvall@gmail.com  070-758 77 36 
Adam Sinnerström   adam.sinnerstrom@telia.com   070-294 88 11 
  



 

 

Bilaga 3 
 
Enkät 

1. Namn på Golfklubb 
_____________________________ 
 

2. Känner du till Åtgärdsprogrammet ”Golfnyttan i samhället”? 
            �  Ja   � Nej 
 

3. Känner du till Svenska golfförbundets ”Goda Exempel”? 
    � Ja   � Nej 
 
4. Enligt statistik är icke svenskfödda/invandrare är en väldigt underrepresenterad 

minoritetsgrupp inom golfen. Har er klubb genomfört något arbete för att främja 
integrationen av icke svenskfödda/invandrare? 
� Ja, vi har gjort det/genomför just nu  
� Vi planerar att genomföra det  
� Nej, men det är något vi diskuterar kring  
� Nej, inte för tillfället 

 
5. Om ja, vad har ni i så fall gjort eller planerar att göra? 

 
Dela gärna med dig om en kortfattad beskrivning av arbetet nedan: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
  



 

 

Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1. inledning/bakgrund 
Är du aktiv golfare idag? 

• Har du spelat? 
När började du spela golf? 
Hur kom det sig att du började? 
Vilken position har du i klubben? 

• Hur kommer det sig? 
 

Tema 2. Integration 
Generellt sett, hur ser den typiska golfaren ut idag? 

• Hur kommer det sig tror du?  
• Gäller det hos er också? 

Forskning visar att golfen domineras av en viss grupp människor (vita män, övre medelklassen) och 
att många grupper är underrepresenterade. Hur ser du på att det finns många underrepresenterade 
grupper inom golfen? 

• Vad tro du det kan bero på? 
• Ickesvenska/invandrare är en av de underrepresenterade grupperna, hur kommer det sig tror 

du?  
• Vad tror du krävs för att locka dem till sporten? 

 
Tema 3. Projektet 
Kan du beskriva ert integrationsarbete?  

• Hur kom ni på idén? 
Kan du beskriva bakgrunden till ert arbete? 

• Hur kom det sig att ni genomförde/genomför projektet 
• Vad inspirerade er? 
• I vilket syfte genomfördes projektet 

Hur gick genomförandet till? 
Vad blev utfallet/vad hoppas ni blir utfallet av projektet? 

• Någon av dem som varit återkommande på träningstillfällen? 
• Någon av dem som blivit medlem? 

Hur tycker du att projektet gick? 
• På vilket sätt? 

Om ni skulle genomföra projektet idag vad skulle ni göra annorlunda då? 
• Varför? 

Har ni planer på att utveckla arbetet? 
Har ni planer för att göra något liknande/nytt? 

• Kan du berätta lite mer om det? 
 
Tema 4. övrigt 
Enligt forskning kan en del personer känna sig ovälkomna eller otrygga på en golfklubb. Hur tänker du 
kring det? 
Vad vet du om Svenska golfförbundets ”Goda Exempel”? 
Vad vet du om Svenska golfförbundets dokument “Golfnyttan i samhället” 
 
 
 
 
 
 
 


