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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka socialt stöd hos svenska professionella golfspelare. För 
att besvara syftet undersöktes följande frågeställningar: (1) Hur upplever svenska 
professionella golfspelare socialt stöd? (2) Hur beskriver svenska professionella golfspelare 
socialt stöd? En intervjuguide baserad på Social Support Scale skapades och intervjuerna 
genomfördes på (N=10) professionella golfspelare. De var mellan 20-27 år och hade tävlat i 
golf mellan 6-14 år på både en nationell och internationell nivå. För att analysera resultatet 
användes en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Resultatet grupperades i följande 
kategorier: stöd för att lyssna, uppskattning för det du gör, känslomässigt stöd, känslomässig 
utmaning, hjälp som är konkret och personlig hjälp. Resultatet i studien visade att golfspelare 
använder ett brett socialt stöd och att det har betydelse för golfspelarnas prestation. De mest 
förekommande personerna i golfspelarnas sociala stöd är familj och golftränare. Vidare visade 
resultatet att samtliga kategorier för socialt stöd var av betydelse för golfspelarna. Det kan 
konstateras att resultatet i denna studie går i linje med tidigare forskning, men att området 
socialt stöd och golf, kräver ytterligare forskning på till exempel vilken av kategorierna som 
är viktigast för professionella golfspelare.           
 
Nyckelord: golf, kvalitativ innehållsanalys, professionella golfspelare, socialt stöd 
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Abstract 
The purpose of this essay was to study Swedish professional golf players’ social support. To 
answer the purpose, following issues was examined: How do Swedish professional golf 
player´s experience social support? How do Swedish professional golf player´s describe 
social support? An interview guide based on the Social Support Scale was created and the 
interview was conducted on (N=10) professional golf players. The golf players were between 
20-27 years old and had competed in golf for 6-14 years on both national and international 
level. To analyse the result a qualitative context analysis with a deductive approach were 
used. The results were grouped into following categories: support for listening, appreciation 
for what you do, emotional support, emotional challenge, help that is concrete and personal 
help. The result of this study showed that golf players use a broad social support and that it is 
important for the golf players’ achievement. The most commonly used people in golf players’ 
social support are family and golf trainer. Further, the result showed that all categories for 
social support were important for the golf players. It can be noted that the result in this study 
is in line with previous research, but the area social support and golf, demands further studies 
to get knowledge of which category is the most important to professional golf players.  
 
Keywords: golf, professional golf players, qualitative content analysis, social support 
 

  

!



 1 

Det sägs att golf spelas på en bana som är 14 centimeter bred, nämligen avståndet mellan 
öronen (Lann, 2013). Svenske Henrik Stenson är idag rankad som världens andra bästa 
golfspelare, men för bara tre år sedan var han rankad 230 i världen. Vägen till framgång är 
ingen hemlighet, det är hårt arbete och Henrik beskriver stödet från nätverket som bland annat 
ställt upp och lyssnat, som en bidragande faktor till framgång. Utmaningar från Torsten 
Hansson beskrivs också ha hjälpt Henrik till sina framgångar. Det råder ingen tvekan om att 
det sociala nätverket har varit av stor betydelse för Henrik Stenson, för att orka arbeta sig från 
botten till världstoppen i golf (Lann, 2013). 
 
Inom idrott innebär socialt stöd att det finns ett vårdande och stöttande nätverk runt idrottarna 
(Freeman & Rees, 2010). I detta nätverk ingår bland annat familj, vänner, lagkamrater, 
tränare, sjukgymnaster och psykologer (Freeman & Rees, 2010). Idrottare kan välja att ta 
emot stöd från olika personer inom det sociala nätverket (Rosenfeld & Richman, 1997). Valet 
kan bero på olika faktorer, som till exempel personers relation till idrottaren eller om det 
specifika stödet kräver särskild kunskap och expertis, såsom bokföring eller teknikträning 
(Rosenfeld & Richman, 1997). Nätverkets sociala stöd till idrottare skall finnas tillgängligt 
vid både medgångar och motgångar (Jowett & Lavallee, 2007). Det sociala stödet påverkar 
både hur idrottare känner, tänker och beter sig (Kingstone, Lane & Thomas, 2010). Både 
kvalité och typ av socialt stöd som idrottare upplever eller tar emot, påverkar delar som 
prestationsnivå, uthållighet för fortsatt idrottande, glädje för idrotten och förmågan att hantera 
och återhämta sig vid eventuella idrottsskador (Jowett & Lavallee, 2007).  
 
Socialt stöd är en komplex konstruktion som bland annat innefattar funktionellt stöd, som kan 
delas in i upplevt stöd och mottaget stöd (Cohen & Wills, 1985). Upplevt stöd har mer 
relevans för utfallet än vad mottaget stöd har (Freeman & Rees, 2010) Upplevt socialt stöd 
har bland annat visat sig ha positiva samband med idrottares självförtroende (Rees & 
Freeman, 2007). Socialt stöd är en av huvudkällorna till idrottares självförtroende (Magyar & 
Feltz, 2003) och anses vara en viktig mental egenskap för idrottare då det har inflytande på 
idrottsprestationer (Machida, Ward & Vealey, 2012). Freeman och Rees (2008) menar att 
idrottare som upplever socialt stöd kommer att hantera stressande situationer bättre. Då 
idrottare upplever stress, ger det sociala stödet idrottare förmågan att hantera det (DeFreese 
och Smith, 2013; Freeman & Rees, 2008). 
 
Det finns tidigare forskning som undersökt om socialt stöd har positiv effekt på idrottare 
(Rees & Freeman, 2007). Socialt stöd är sammankopplat med positiva resultat i idrotten 
(Freeman & Rees, 2008) och idrottare uppmuntras därför att utnyttja socialt stöd som en 
användbar resurs i deras idrottande (Rees & Hardy, 2004). Tränares sociala stöd är relaterat 
till idrottares förmåga att anpassa sig till nya utmaningar (Kristiansen & Roberts, 2008). 
Under tävling är det fler personer än familj, tränare och lagkamrater som agerar socialt stöd, 
vilket kan vara sjukgymnaster eller idrottspsykologer som är kopplat till organisationer som 
idrottare tillhör (Kristiansen & Roberts, 2008). Att som idrottare ha ett stöttande nätverk, kan 
hjälpa idrottare att utveckla en positiv identitet och självkänsla (Freeman & Rees, 2008). 
Vidare har motivation inom idrott också stor inverkan på idrottares utveckling och prestation 
(Roberts & Treasure, 2012). Joesaar, Hein och Hagger (2012) menar att det sociala stödet från 
bland annat föräldrar och tränare även är en viktig faktor som kan påverka idrottares 
motivation. Williams, Whipp, Jackson och Dimmock (2013) identifierade att kvinnliga 
golfspelare som får socialt stöd motiveras att stanna kvar inom golf. 
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Det finns forskning som belyser samband mellan socialt stöd och positiv påverkan på 
prestation i golf (Rees et al., 2007). Till exempel kan socialt stöd påverka prestationen genom 
att golfspelare får råd om taktik och spelplaner, eller genom att öka positiva känslor, vilket 
dessutom ökar sannolikheten för att uppnå flow (Rees, Hardy & Freeman, 2007). Flow 
beskrivs som ett tillstånd där tankar och känslor exkluderas och ett naturligt samarbete mellan 
tankar och kroppen uppstår (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999).  
 
Begreppsdefinitioner 
Socialt stöd definieras som vetskapen om att man är älskad och att andra kommer att göra allt 
de kan för att hjälpa när ett problem uppstår (Sarason, Sarason & Pierce, 1990; ref. i Jowett & 
Lavallee, 2007). Socialt stöd kan även definieras som ett utbyte av resurser mellan minst två 
individer där avsändaren eller mottagaren har till syfte att öka välbefinnandet hos mottagaren 
(Shumaker & Brownell, 1984). Upplevt socialt stöd är uppfattningen av det stöd som finns 
och mottaget socialt stöd är det existerande stödet (Wethington & Kressler, 1986). Vidare kan 
socialt stöd definieras som resurser och interaktioner från andra personer som kan hjälpa en 
person att hantera ett problem (Rogers & Landers, 2005).  
 
Socialt nätverk definieras som de personer som en idrottare i någon form har kontakt med 
eller de relationer som bygger på bestämda förväntningar, skyldigheter och rättigheter och de 
personer som därmed ger socialt stöd (Van Sonderen 1991; ref i Van Den Akker-Scheek, 
Stevens, Spriensma & Van Horn, 2004).  
 
Kristiansen och Roberts (2008) menar att socialt stöd är flerdimensionellt och kan delas in i 
olika grupper; känslomässigt stöd, konkret stöd och informativt stöd. Det känslomässiga 
stödet kommer oftast från de personer i nätverket som står idrottaren närmast (Dakof & 
Taylor, 1990) och gör att idrottaren känner sig älskad (Kristiansen & Roberts, 2008). Det 
känslomässiga stödet uppnås genom att idrottaren känner förtroende hos dessa personer 
(Kristiansen & Roberts, 2008). Det konkreta stödet är mer ett direkt stöd i form av 
ekonomiskt stöd, gåvor eller att personerna till exempel kör idrottaren till tävlingsarenorna. 
Informativt stöd är när det sociala stödet ger information eller råd, men även feedback till 
idrottare (Kristiansen & Roberts, 2008).  
 
Teoretiska referensramar 
För att bättre förstå socialt stöd hos idrottare har teoretiska referensramar utvecklats. I 
föreliggande arbete kommer Direkt-effekt modellen (eng. Main-effect model) (Cohen & 
Wills, 1985), Stress-buffert modellen (eng. Stress-buffering model) (Cohen & Wills, 1985) 
samt Utvecklingsmodellen (eng. Developmental model) (Wylleman & Lavallee, 2004) att 
redovisas.  
  

Direkt-effekt modellen. Direkt-effekt modellen (se Figur 1) föreslår att ökningar i 
socialt stöd också ger ökningar i positiva resultat (Rees, 2007). Socialt stöd kan till exempel 
leda till ökad chans för idrottare att uppnå flow. De strukturella delarna inom socialt stöd som 
är förknippade med positiva effekter är; social integration, nätverkets storlek samt frekvensen 
av social kontakt. Med social integration menas i vilken utsträckning idrottare deltar i ett brett 
spektrum av sociala relationer och aktiviteter. Nätverkets storlek innebär antalet vänner, 
familj och sportrelaterade personer som ger idrottare stöd. Frekvensen av den sociala 
kontakten förklarar hur ofta idrottare får socialt stöd från nätverket. Det finns forskning som 
visar att den sociala integrationen inom socialt stöd för idrottare har positiva effekter på 
kognitioner, känslor och beteende. Att ha ett stöttande nätverk kan påverka resultatet positivt 
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genom att till exempel förbättra idrottares självförtroende. Direkt-effekt modellen visar hur 
socialt stöd har en direkt effekt på prestation (Rees, 2007). 

 

Figur 1. Direkt-effekt modellen (modifierad från Rees, 2007). 
 

Stress-buffert modellen. Stress-buffert modellen (se Figur 2) menar att höga nivåer av 
socialt stöd kommer att skydda idrottare från skadliga effekter av stress (Rees, 2007), men att 
nivån på det sociala stödet är irrelevant för de som inte upplever stress. Funktionella delar i 
det sociala stödet skyddar idrottare från de negativa effekterna från specifika stressorer. Det 
funktionella stödet kan vara i form av uppskattning eller informativt stöd, såsom tekniska eller 
taktiska tips. Funktionellt socialt stöd är indelat i upplevt och mottaget stöd (Rees, 2007). 

 

 
Figur 2. Stress-buffert modellen (modifierad från Rees, 2007). 
 

Utvecklingsmodellen. Utvecklingsmodellen är uppbyggd utifrån olika idrotter och en 
mängd idrottare, vilket gör att den inte är specifik för någon idrott (Wylleman & Lavallee, 
2004). Modellen (se Figur 3) består av tre nivåer; idrottslig nivå, psykologisk nivå och socialt 
stöd. I dessa nivåer beskrivs de steg och övergångar som en idrottare kan stå inför i en 
idrottskarriär. Nivå ett är påbörjan i den idrottsliga nivån och innebär organiserad 
tävlingsidrott vid 6-7 års ålder. Steg två är övergången mellan påbörjan och utveckling vilket 
innebär en mer intensiv nivå av träning och tävling vid 12-13 års ålder. Steg tre är övergången 
från utveckling till behärskning vilket är den högsta idrottsliga nivån eller elitnivån vid 18-19 
års ålder. I steg fyra sker en övergång från behärskning till upphörande av tävlingsidrotten 
vid 28-30 års ålder (Wylleman & Lavallee, 2004).   
 
Nivå två innefattar de övergångar som sker på en psykologisk nivå (Wylleman & Lavallee, 
2004). Upp till 12 års ålder bedöms idrottare som barn, från 13-18 år klassificeras de som 
tonåringar och från 19 år och uppåt befinner idrottare sig i vuxen ålder. Nivå tre representerar 
de förändringar som sker i idrottares sociala utveckling och vilka som ingår i det sociala 
stödet. I det påbörjande stadiet av karriären är familj, syskon och vänner de viktigaste i det 
sociala stödet. Därefter sker en övergång till utvecklingsstadiet där vänner, tränare och 
föräldrar är det sociala stödet och som även fortsätter vara det en bit in i behärskningsstadiet. 
Efter några år i behärskningsstadiet sker en övergång till att partner och tränare är det sociala 
stödet, för att slutligen övergå till upphörandestadiet där familj och delvis tränare återigen står 
för det sociala stödet (Wylleman & Lavallee, 2004). 
 
Utvecklingsmodellen gör det lättare att få en inblick i hur det sociala stödet ser ut under alla 
delar i livet och ungefär när övergångarna sker för idrottare (Wylleman & Lavallee, 2004). 
Modellen förklarar bland annat att från 22 års ålder ingår partner och tränare främst i det 
sociala stödet. Utvecklingsmodellen gör det intressant att jämföra det sociala stödets 
övergångar i jämförelse med vart idrottare befinner sig i sin idrottskarriär (Wylleman & 
Lavallee, 2004).  
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Figur 3. Utvecklingsmodellen (modifierad från Wylleman & Lavallee, 2004)  
 
Tidigare forskning 
Idrott kan vara stressfyllt på grund av sin offentliga karaktär, vilket kan innebära press från till 
exempel sponsorer och publik, men även det viktiga i att prestera och skapa bra resultat 
(Ullrich-French & Smith, 2006). Forskning har visat att högre uppfattad acceptans från 
idrottares lagkamrater och en bättre relation till sina föräldrar som ingår i det sociala stödet, 
hjälper framförallt yngre idrottare att hantera idrottsrelaterad stress. Ullrich-French och Smith 
(2006) som gjorde en kvantitativ enkätstudie med sju olika enkäter på (N=186) lagidrottare, 
identifierade också att om en idrottare upplever en positiv relation med familj, vänner och 
lagkamrater så kommer de känna mer glädje för idrotten, högre uppfattad kompetens, inre 
motivation samt mindre stress. Familj, administrativt stöd och fystränare är en del av det 
känslomässiga stödet vilket Kristiansen och Roberts (2008) menade var viktigt för idrottare 
och hjälpte dem att lättare hantera stress. Tidigare forskning visade att socialt stöd kan minska 
den negativa påverkan stress har på en idrottare, genom att till exempel förbättra dennes 
copingstrategier (Freeman & Rees, 2008). Kristiansen och Roberts (2008) genomförde en 
mixad studie med både kvalitativa intervjuer och ett kvantitativt frågeformulär med öppna 
frågor på (N=29) idrottare, där forskningen visade att både känslomässigt stöd och informativt 
stöd är viktigt för att kunna hantera stress kopplat till tävling effektivt. 
 
Med hjälp av ett bra socialt stöd kan idrottare hantera stress bättre, men stress kan också 
uppstå från personer i det sociala stödet, till exempel vid en konflikt med föräldrar (Ullrich-
French & Smith, 2006). Idrottare uppfattar ofta stödet från sina föräldrar som bra och inre 
motiverande. Däremot finns det idrottare som upplever samma stöd, endast om idrottaren 
deltar eller presterar bra i en idrott, vilket leder till en känsla av hög extern press (Ullrich-
French & Smith, 2006). Tränares oskyldiga, inte oskyldiga kommentarer eller avsikter att 
motivera idrottare kan ge motsatt effekt, som förstör en idrottares fokus, självförtroende eller 
förtroende till tränaren (Kristiansen & Roberts, 2008). Coté (1999) menade i en kvalitativ 
studie, där (N=15) djupgående intervjuer genomfördes, att föräldrarnas förväntningar på deras 
barn som idrottare kan bli en källa till stress och press som kan komma emellan barns vilja till 
deltagande i idrott. 
 
Socialt stöd har stor inverkan på idrottares självförtroende och är en stabil källa över tid 
(Kingstone et al., 2010). Rees och Freeman (2007) menar att idrottares självförtroende 
påverkas mindre av stress om idrottare upplever ett högt socialt stöd. De identifierade att den 
direkta effekten av stressorer på självförtroende var betydande och den direkta effekten av 
upplevt socialt stöd på självförtroende var även den betydande (Rees & Freeman, 2007). I en 
kvantitativ studie genomförd med enkäten Competitive State Anxiety Inventory-2, undersökte 
Rees och Freeman (2007) effekter av upplevt och mottaget socialt stöd på självförtroende hos 
(N=222) idrottare. Forskarna presenterade resultat som ger stöd för att socialt stöd har 
positiva effekter på självförtroende, samt visade att socialt stöd minskar den skadliga effekten 
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som stress har på självförtroende. Upplevt socialt stöd är den aspekten som visat sig ha störst 
positiv inverkan på självförtroende (Rees & Freeman, 2007). Machida et al. (2012) 
genomförde en kvantiativ studie på (N=206) idrottare, där enkäten Sport-confidence 
questionnaire användes. Även Machida et al. (2012) visade att socialt stöd är den största 
källan till självförtroende inom idrott. 
 
Keegan, Harwood, Spray och Lavallee (2014) som gjorde en kvalitativ induktiv studie med 
semistrukturerade intervjuer på (N=28) olika idrottare, menade att den sociala hänsynen 
mellan lagkamraterna tydligt påverkar elitidrottare. Idrottarna själva menade att 
lagkamraterna tar över en viss del av föräldrarollen och att vänskap och tillhörighet är 
framträdande som socialt stöd (Keegan et al., 2014). I Pensgaard och Roberts (2002) studie 
användes både kvalitativa djupgående intervjuer, Perception of success questionnaire och 
Perception of motivational climate questionnaire på (N=7) idrottare. Pensgaard och Roberts 
(2002) menade att det är tränarna som har mest makt att göra idrottare ”mycket starkare”, i 
form av socialt stöd och för att skapa bättre självförtroende hos idrottarna. Tränaren var en av 
de viktigaste personerna i det sociala stödet i Kristiansen och Roberts (2008) forskning på 
idrottande ungdomar. Tränarna hjälpte idrottarna genom att omarbeta deras rutiner, få de att 
acklimatisera sig och vänja sig vid stora tävlingar. I ett bra socialt stöd är det viktigt att som 
idrottare ha en god relation med sin tränare för att kunna hantera nya stressorer (Kristiansen & 
Roberts, 2008). 
 
DeFreese och Smith (2013) gjorde en kvantitativ enkätstudie med fem olika enkäter på 
(N=235) lagidrottare och menade att det kan spegla ett behov eller en önskan att få socialt 
stöd från lagkamrater. Kristiansen och Roberts (2008) identifierade att idrottare vanligtvis 
väljer en person med en nära relation till (till exempel partner och familj), att ha som socialt 
stöd och fråga om råd. Kristiansen och Roberts (2008) menade att familj och signifikanta 
andra, såsom administrativt stöd, också har stor potential att vara en stor del av det sociala 
stödet hos idrottare. Kingstone et al. (2010) genomförde en kvantitativ studie på (N=54) 
idrottare, där enkäten Sport-confidence questionnaire användes. Resultatet visade att 
kvinnliga idrottare visar signifikant större tillit till socialt stöd och tränares ledarskap än 
manliga idrottare. De kvinnliga elitidrottarna förlitade sig mer till källan av socialt stöd än vad 
de manliga elitidrottarna gjorde för att skapa självförtroende inom idrott. De kvinnliga 
idrottarna uppvisade även att de främst hämtar sitt sociala stöd från tränare, medan de manliga 
idrottarna främst hämtar sitt sociala stöd från familj och vänner (Kingstone et al., 2010).  
 
Freeman och Rees (2008) gjorde en kvantitativ enkätstudie på (N=123) brittiska manliga och 
kvinnliga amatörgolfspelare och menade att ett bra socialt stöd kan öka prestationen hos 
golfspelare och att de själva bör söka upp och bygga ett bra socialt stöd. Resultatet visade 
även att tränare, lagkamrater och föräldrar själva aktivt ska ge stöd till golfspelare, för att 
upplevas som ett bra nätverk. Ett socialt stöd som endast baserar sitt stöd till golfspelare på 
slentrianmässiga svar, kommer inte att påverka de positivt (Freeman & Rees, 2008). Williams 
et al. (2013) använde i en studie semistrukturerade intervjuer på (N=19) kvinnliga 
australiensiska amatörgolfspelare. Studien identifierade att det var viktigt för kvinnor att 
känna samhörighet, uppmuntran och socialt stöd i golfsammanhang för att förstärka känslor 
av välbefinnande och acceptans i golf. Kvinnors sämre resultat i förhållande till män inom 
golf är sammankopplat med brist på socialt stöd. Williams et al. (2013) menade att föräldrar, 
vänner och tränare är viktiga källor till det sociala stödet hos kvinnor. Även golfklubben som 
spelarna tillhörde, var viktig för att bygga upp det sociala stödet. Det påvisades också att golf 
tillhör de idrotter där kvinnors uppfattning av det sociala stödet kan försämras på grund av 
minoriteten av kvinnor i idrotten. Williams et al. (2013) visade att stödet från föräldrar och 
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vänner ger golfspelarna uppmuntran och motivation i både golfträning och golftävling. 
Golfspelarna som fick socialt stöd från föräldrar, tränare och vänner hade större chans att 
fortsätta med golf eftersom de fick uppmärksamhet och bekräftelse på deras beteende. Andra 
golfspelande kvinnor var ett viktigt stöd för golfspelarna i studien, för att kunna dela med sig 
av egna golfupplevelser. Det gjorde också att de unga kvinnorna kände stöd för sina 
tävlingsupplevelser och känslomässiga upplevelser, samt kände samhörighet med andra 
kvinnor som delade samma intressen. Williams et al. (2013) menade att det låga antalet aktiva 
kvinnor i golf är en begränsning för att kunna utveckla ett starkt nätverk med andra kvinnor.   
 
Rees et al. (2007) studerade (N=117) brittiska manliga amatörgolfspelare, där stress mättes 
med en femgradig skala och det sociala stödet mättes med ett själv-rapporterande 
frågeformulär. Studien visade att stress var förknippat med sämre prestation i golf, medan 
socialt stöd var associerat med förbättrad prestation. Det fanns huvudeffekter för socialt stöd 
vid utförande i golf, som tyder på att socialt stöd kan hjälpa prestationen direkt, oavsett grad 
av stress. Resultatet visade att det mottagna sociala stödet påverkar prestationen i golf positivt 
(Rees et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis är socialt stöd intressant att undersöka eftersom det är ett ämne som är 
aktuellt för många olika idrotter och har betydelse för många olika delar i idrotten. Bland 
annat påverkar det idrottare till mer glädje i idrotten och förbättrad prestation (Ullrich-French 
& Smith, 2006). Som tidigare presenterats finns det studier om socialt stöd och golf på 
internationella kvinnliga (Williams et al. 2013) och manliga amatörgolfspelare (Freeman & 
Rees, 2008; Rees et al., 2007), som visat att socialt stöd är viktigt för golfspelares prestation. 
Därför anses det intressant att studera detta på nationella professionella golfspelare, för att 
särskiljas från internationella amatörgolfspelare. Detta skulle kunna leda till ny kunskap och 
det är därmed motiverat att studera detta. Syftet med studien är att undersöka socialt stöd hos 
svenska professionella golfspelare. För att besvara syftet undersöks följande frågeställningar: 
 

- Hur upplever svenska professionella golfspelare socialt stöd? 
- Hur beskriver svenska professionella golfspelare socialt stöd? 

 
Metod 

Intervjupersoner 
Intervjupersonerna i studien var (N=10) svenska professionella golfspelare som tävlade aktivt 
på nationell eller internationell nivå (se Tabell 1). Sandelowski (1995) rekommenderar att tio 
personer är tillräckligt i en kvalitativ studie, förutsatt att gruppen är relativt homogen. I 
studien deltog både kvinnor (n=5) och män (n=5) mellan 20-27 år (Mdn=23). För att komma i 
kontakt med intervjupersonerna användes författarnas egna nätverk och därmed ett 
bekvämlighetsurval. Efter urvalet skapades ett informationsbrev (se Bilaga 1) som innehöll 
information om författarna och studien, samt de etiska regler som denna studie förhåller sig 
till (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet innehöll också kontaktuppgifter till 
författarna och handledaren i studien, samt underlag för intervjupersonerna att fylla i sina 
kontaktuppgifter och underskrift för samtycke att delta i studien. Intervjupersonerna 
kontaktades personligen och informerades om studien, dess syfte och etiken kring intervjun.  
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Tabell 1. Bakgrundsinformation om studiens intervjupersoner 
Golfspelare Kön Ålder Antal år som 

tävlande 
inom golf 

Antal år som 
professionell 
golfspelare 

Tävlingsnivå Antal 
tävlingar 
2014 

Nätverk 

1 Man 26 12 7 Nationell & 
internationell 

13 Coach, familj, 
golftränare, golfklubben, 
sponsorer, vänner 
 

2 Kvinna 23 14 3 Nationell & 
internationell 

16 Familj, 
fystränare/naprapat, 
golftränare/coach, 
manager, pojkvän, 
revisor, sponsorer, 
vänner 
 

3 Man 23 14 5 Nationell & 
internationell 

20 Familj, flickvän, 
fystränare, golftränare, 
revisor, sponsorer, 
vänner 
 

4 Kvinna 22 12 3 Nationell & 
internationell 

15 Familj, golftränare, 
idrottspsykolog, pojkvän, 
pojkvännens familj, 
sjukgymnast, sponsorer 
 

5 Man 20 6 1 Nationell 23 Coach, familj, fystränare,  
golftränare/coach, 
närspelstränare/idrottsps
ykolog, sponsorer, 
vänner 
 

6 Man 27 14 7 Internationell 23 Familj, flickvän, 
föräldrar, golftränare, 
mental coach, sponsorer 
 

7 Kvinna 20 10 1 Nationell & 
internationell 

15 Coach, familj, fystränare, 
golftränare, 
helhetscoach/mental, 
sponsorer, vänner 
 

8 Man 25 11 3,5 Internationell 23 Familj, golftränare, 
sponsorer, vänner 
 

9 Kvinna 22 10 2 Nationell & 
internationell 

15 Coach, familj, 
fystränare/sjukgymnast, 
golftränare, revisor, 
sponsorer, vänner 
 

10 Kvinna 25 12 1 Nationell & 
internationell 

16 Familj, fystränare, 
golftränare, pojkvän, 
sponsorer, vänner 

 
Urval av litteratur och litteratursökning 
Inför och under denna studie genomfördes litteratursökningar, dels för att skapa en överblick 
av kunskapsläget i forskningen inom socialt stöd men även för användandet av tidigare 
forskning i introduktionen till aktuell studie. Litteratursökningen gjordes under perioden 20 
oktober 2014 till 16 januari 2015. Nyckelorden motivation, golf, sport-confidence, social 
support, sport, i olika kombinationer, användes i följande databaser: ScienceDirect, Psycinfo, 
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APA PsycNET, Journals Human Kinetics och Google Scholar. Vidare användes utvalda 
artiklars referenslistor till att finna ytterligare originalartiklar.  
 
Material/apparatur  
Arbetet med att utforma en intervjuguide påbörjades efter att författarna valt att utgå från 
Social Support Scale (Rosenfeld, Richman & Hardy, 1989). I frågeformuläret fanns sex olika 
kategorier; stöd för att lyssna, uppskattning för det du gör, känslomässigt stöd, känslomässig 
utmaning, hjälp som är konkret och personlig hjälp. Dessa sex kategorier stämde väl överens 
med författarnas syfte i studien och därför användes Social Support Scale för att skapa en 
intervjuguide. Frågorna formulerades enkelt för att inte skapa någon förvirring eller några 
oklarheter hos intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden genomgick en 
analytiker-triangulering (Patton, 1999) och blev därefter klar för användning i studien. 
Intervjuguiden var strukturerad och innehöll 25 frågor utifrån de olika kategorierna (se Bilaga 
2). Exempel på en fråga om känslomässig utmaning från intervjuguiden var: Beskriv hur 
personerna i din omgivning utmanar dig känslomässigt.  
 
Procedur 
Intervjuerna genomfördes efter intervjupersonernas önskemål av plats, oftast var det hemma 
hos den personen eller på en plats där personen ofta vistas, för att intervjupersonen lättare 
skulle känna en känsla av trygghet under intervjun. Tiden för utförandet av intervjun 
bestämdes också utefter intervjupersonens önskemål. Författarna valde att dela upp 
intervjuerna och genomföra fem stycken vardera. Det gjordes för att intervjupersonen inte 
skulle behöva känna sig underlägsen mot två personer som iakttar (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuerna kunde genomföras enskilt eftersom intervjuguiden var strukturerad och 
det ansågs därför inte nödvändigt att intervjuerna genomfördes av två personer.  
 
Intervjuerna inleddes med en allmän pratstund mellan författaren och intervjupersonen för att 
skapa en trygg och behaglig stämning (Kvale & Brinkmann, 2009). Därefter delgavs 
intervjupersonen den etiska information (Vetenskapsrådet, 2002) som studien följer (se Bilaga 
1). Det belystes också att intervjun behandlas konfidentiellt samt vad studiens syfte var 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna visade författarna respekt för 
intervjupersonerna och lyssnade på vad han eller hon hade att säga för att skapa ett så fritt 
samtal som möjligt. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon efter godkännande 
av intervjupersonen, för att sedan ha tillgång till materialet i resultatrapporteringen. Att spela 
in intervjuerna gav författarna möjlighet att fokusera på intervjupersonen under själva 
intervjun, samt tillgång till korrekta citat i efterhand (Kvale & Brinkmann, 2009). Slutligen 
transkriberades de tio intervjuerna och individuella profiler skapades. De individuella 
profilerna användes sedan för att skapa sex kategoriprofiler som redovisas i resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Etik 
De etiska kraven som studien följde var informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom 
informationsbrevet (se Bilaga 1) som gavs ut till intervjupersonerna, uppfylldes delvis de 
olika etiska kraven. Inför varje intervju upprepades det för intervjupersonerna att det var 
frivilligt att delta och hoppa av studien när som helst utan anledning.  
 
Design och analysmetod 
En kvalitativ metod används när en noggrann beskrivning av ett fenomen önskas 
(Sandelowski, 2000). Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ forskningsintervju 
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försöker förstå omgivningen från intervjupersonens synvinkel, genom att personerna kan 
utveckla meningar ur deras erfarenheter. I denna studie valdes därför en kvalitativ 
innehållsanalys, vilket innebär en process för att identifiera, koda och kategorisera teman i det 
empiriska materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter användes en kvalitativ 
deduktiv ansats för att sammanställa ett resultat. Den deduktiva ansatsen syftar till att jämföra 
empirin med den teori som redovisats och se om de stämmer överens (Jacobsen, 2002). 
Forskningsdesignen gav författarna möjlighet att få svar på studiens syfte.  
 
Steg 1: Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant efter inspelningen, där även pauser och 
brus (till exempel “ah”) fångades upp för att eventuellt kunna skapa ett extra känslointryck 
från intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Transkriberingarna skrevs ut på papper för 
att lättare kunna markera ut rådatan och få en tydligare överblick över materialet. 
 
Steg 2: Utifrån transkriberingarna plockades rådatan ut (Sandelowski, 2002) och tio 
individuella profiler arbetades fram. 
 
Steg 3: Därefter skapades sex olika kategoriprofiler, utifrån de tio individuella profilerna. 
Först fördes rådatan in i profilen, sedan delades rådatan in i lägre teman. Därefter delades 
lägre teman in i de högre temana (Graneheim & Lundman, 2004); yttre och inre faktorers 
påverkan. Till sist skrevs kategorin in som i det här fallet var kategoriernas namn från 
frågeformuläret Social Support Scale (Rosenfeld et al., 1989).   
 
Steg 4: Kategoriprofilerna blev studiens resultat och kunde sedan analyseras och diskuteras 
utifrån studiens teoretiska referensramar och tidigare forskning. 
 
Steg 5: De teoretiska referensramarna och tidigare forskning jämfördes med informationen 
från intervjuerna och jämförelsen ligger till grund för diskussionen.    
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Resultat 
Intervjuguidens sex olika kategorier; stöd för att lyssna, uppskattning för det du gör, 
känslomässigt stöd, känslomässig utmaning, hjälp som konkret och personlig hjälp 
presenteras nedan. Siffrorna efter rådatan symboliserar antalet citat från intervjupersonerna i 
studien. Om ingen siffra anges är det ett citat från en intervjuperson.  
 
Stöd för att lyssna 
Tabell 2. Stöd för att lyssna 

 
Golftränare är den person som flest golfspelare upplever ger stöd genom att lyssna (se Tabell 
2). Därefter redovisas att familj och vänner också är vanligt förekommande som personer som 
ger stöd genom att lyssna. Nio av tio golfspelare upplever att det sociala stödet lyssnar utan 
att vara dömande. Den golfspelare som upplevde att det sociala stödet dömer i sitt lyssnade 
uttrycker sig genom följande citat: “Ibland så kan vissa komma med råd som man inte alls 
håller med om heller, eller skulle vilja använda sig av liksom, men ibland så kanske man kan 
känna sig tvingad”. Golfspelarna förklarar att det sociala stödet oftast stöttar genom att ge 
tips och råd. De förklarar också att stöd för att lyssna från det sociala stödet är väldigt viktigt 
och det belyses genom följande citat:  
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“Jo men det är absolut viktigt. Det är skönt att kunna gå till någon och prata av sig och säga 
vad man känner och ah eventuellt kunna få lite feedback på det också, det behöver man ju inte 
få heller, det kan ju va skönt att prata om vad man känner utan att någon ska vara som sagt 
dömande eller tycker någonting. Att man bara ah säger vad man känner och vad som finns på 
hjärtat”. 
 

Golfspelarna menar att det är viktigt att kunna ventilera med personer i nätverket och att dem 
måste finnas där. En av golfspelarna förklarar att det sociala stödet även kan ha positiv 
inverkan på både självförtroende och självkänsla.  
 

“Jag tror man kan förbättra både självkänsla och självförtroende inom[...]olika delar av min 
idrott och även min egen självkänsla om man känner socialt stöd hela tiden och jag tror det i 
vissa fall[...]kan va skillnaden mellan att lyckas som idrottare och inte lyckas som idrottare” 

 
Uppskattning för det du gör 
Tabell 3. Uppskattning för det du gör 
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Flest golfspelare nämner familj som det stöd som ger uppskattning för det dem gör (se Tabell 
3). “framförallt familjen eftersom att det är dem jag umgås med mest och står mig närmast”. 
Även vänner och golftränare är vanligt förekommande som det stöd som visar uppskattning 
för det golfspelarna gör. Golfspelarna beskriver också värdet av att ha familjen med på 
tävling, “jag tycker det är kul att det är någon nära som följer också, att man inte är ensam 
och tycker det är något vettigt som man håller på med också, så det är alltid kul”.  
 
De flesta golfspelarna i studien menar att det sociala stödet verbalt visar uppskattning för det 
dem gör. Det är också vanligt att golfspelarna upplever att det sociala stödet visar 
uppskattning genom att peppa och förstå dem, samt att det sociala stödet alltid finns där. “Det 
är väl mest att dem finns där egentligen och både i med- och motgångar egentligen och 
kanske inte dömer resultatet så mycket”. Golfspelarna anser att det sociala stödet som ger 
uppskattning för det dem gör är viktigt för golfkarriären. De flesta golfspelarna nämner 
respons som en faktor till varför uppskattning för det dem gör är viktigt. “om du är ensam 
hela tiden, ingen säger att det du gör är bra, ingen säger att det du gör är dåligt, det är bara 
tyst och du får ingen respons nångång[...]då kan jag tänka mig att man grubblar”. 
Uppskattning och socialt stöd beskrivs vidare som en faktor till att fortsätta den professionella 
golfsatsningen, “hade man inte det stödet börjar man såklart tvivla på det man gör och det 
blir ju inte lika kul heller om man motarbetas hela tiden”. En annan golfspelare beskriver det 
på följande sätt: “Hade dem inte uppskattat det så vet jag inte om man hade orkat hålla på”. 
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Känslomässigt stöd 
Tabell 4. Känslomässigt stöd 

 
 
Familj är de som flest golfspelare upplever ger känslomässigt stöd (se Tabell 4). Resultatet 
visar också att golftränare och vänner är vanligt förekommande som känslomässigt stöd.  
 

“det är mest familj och vänner och pojkvän[...]Det ger dem genom att vara närvarande alltså 
höra av sig när det går bra och va stöttande när det går dåligt och ah men dem finns alltid där 
[...]dem hör av sig och tycker det är jättekul när det går bra och stöttar när det går dåligt ah 
men finns där hela tiden, inte bara visar sig när det liksom är framgång. Utom dem finns där”. 

 
Att det känslomässiga stödet alltid finns där är det som de flesta golfspelarna nämner för att 
förklara hur det sociala stödet ger känslomässigt stöd. 
 

“Jag har ju märkt efter jag träffa min tjej[...]att det gör att golfen får mer, ja framförallt en 
framgång ger ju mer glädje, eftersom hon visar glädje med mig och när man gör något dåligt 
så vet man ändå att hon är där och stöttar”.  

 
Resultatet visar att alla golfspelare i studien anser att känslomässigt stöd är viktigt.  
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”vi kan prata om känslor tillsammans, eh hur det känns, hur jag mår, hur, hur det är. Och bara 
genom det tycker jag att dem visar känslomässigt stöd[...]om det har gått dåligt så finns dem 
där, om det har gått bra så finns dem där. Dem finns där i med- och motgång”.  

 
Att ha stöttning längs vägen är det som flest golfspelare nämner som en faktor till varför 
känslomässigt stöd är viktigt för golfkarriären. Golfspelarna menar också att det är tufft att 
vara ensam, vilket belyses i följande citat:”det är väldigt viktigt och veta att jag har personer 
som stöttar mig längs vägen, för jag skulle nog tycka det vara tufft att vara helt ensam om 
det”. De beskriver även att det känslomässiga stödet kommer att påverka deras välmående, 
“om man mår bra så är det väl bättre på golfbanan också. Bättre är det väl om man kan få 
lite, ah närhet och kärlek så tror jag inte det är något dåligt för golfen liksom, det kan 
underlätta” 
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Känslomässig utmaning 
Tabell 5. Känslomässig utmaning 

 
Golftränare är den person som flest golfspelare upplever ger känslomässig utmaning (se 
Tabell 5). Golfspelarna beskriver att det sociala stödet, bland annat ger känslomässig 
utmaning genom att skapa reflektioner, diskussioner och ifrågasättande. Golfspelarna anser att 
känslomässig utmaning är väldigt viktigt, dels för att utvecklas och det belyses genom 
följande citat:  
 

“det kan vara att min golftränare, vi kan ju ha ett, ett samtal om hur, hur jag agerar på banan 
till exempel och då kan ju han ifrågasätta mig om det är på det sättet[...]om han till exempel 
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har varit med så har vi fått väldigt mycket ut av vad han ser och då pratar vi om det och då 
kan ju han hjälpa mig med den biten”.  

 
Vidare förklaras vikten av att utmanas på följande sätt:  
 

“Jo men det är klart att det är viktigt för det är ju som sagt att det är ju väldigt lätt att va i sin 
bubbla och köra på i den riktningen som man själv tror och på dem värderingarna man själv 
tror på eller har lärt sig framförallt[...]Då är det bra att ha personer som jag har min 
golftränare och min idrottspsykolog att utmana mig och få mig att förstå att det kanske inte är 
på det sättet. Det är inte den attityden som jag ska ha där eller det är inte den värderingen som 
är, det är en värdering som inte alls stämmer eller det är ju bara någon förutfattad mening 
liksom. Eller vad som helst så det är väldigt viktigt att ha det där så att man utvecklas som 
människa och som golfspelare”.  

 
En annan golfspelare beskriver känslomässig utmaning på följande sätt: 
 

“det är inte alltid lätt att se utanför boxen, utan det är lätt att bara köra på, så det är alltid bra 
att ha någon som kommer med lite nya synvinklar, så det är viktigt för att kunna utmanas och 
utvecklas, tror jag”. 
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Hjälp som är konkret 
Tabell 6. Hjälp som är konkret 

 
Sponsorer är de personer som samtliga golfspelare upplever ger konkret hjälp (se Tabell 6). 
Vidare är det vanligt förekommande att familj ger konkret hjälp.  
 

“det kan va att nån familjemedlem hjälper att boka flygbiljett eller ja sånna saker som att man 
inte har tid eller att man kan be dem bara för att förlösa nån stund för en själv, eller be dem 
kolla upp någon flygsak eller boka hotell” 

 
Golfspelarna beskriver att det sociala stödet bland annat ger konkret hjälp genom ekonomisk 
stöttning och genom utrustning eller tjänster. Golfspelarna beskriver också att hjälp som är 
konkret är jätteviktigt eftersom det skapar förutsättningar till att kunna tävla och det belyses 
genom följande citat:  
 

“det är klart att det är viktigt att det finns folk som tror på en och vill hjälpa till och tycker att 
det är roligt att hjälpa till som sponsorer och att min familj så klart väljer att hjälpa mig och 
inte sätter någon press på att jag behöver jobba och sådär utan att jag får följa min dröm 
liksom. För det är ju det jag får göra med den här hjälpen”.  
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Den konkreta hjälpen beskrivs även av en golfspelare som positivt för 
motivationen. 
 

“Samtidigt, har jag inga sponsorer som tror på mig så blir jag kanske inte så taggad heller 
själv, det är ju alltid kul och ha[...]då blir man ju extra taggad, för då är man ju ändå ett 
varumärke för dem och[...]då vill ju jag göra ännu bättre ifrån mig” 

 
Personlig hjälp 
Tabell 7. Personlig hjälp 

 
Revisor är den personen som flest golfspelare nämner ger personlig hjälp (se Tabell 7). 
Golfspelarna beskriver att de bland annat får personlig hjälp i form av hjälp med bokföring 
och administration i deras golfsatsning. Vidare redovisar flertalet golfspelare att de gör 
mycket själva. 
 

”Min pojkväns syster är som sagt redovisningskonsult så hon hjälper mig med min bokföring. 
Jag gör ju min bokföring själv men hon kontrollerar att det blir rätt och svarar om jag har 
frågor och hjälper mig med bokslut och så inför kommande år och ah vad man ska tänka på”.  

 
Golfspelarna anser att personlig hjälp är viktigt och det belyses genom följande citat:  
 

“att man kan få hjälp, att man har tillgång till personer som man kan fråga det gör ju 
jättemycket, annars skulle det ta väldigt lång tid att göra allting. Så det avlastar ju mig lite så 
att jag kan fokusera på min golfkarriär”. 
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Den personliga hjälpen beskrivs spara energi hos golfspelarna och möjliggöra mer tid för 
golfträning och golfspel. “som bokföringen, att jag har ju inte sådär jättebra koll, så då kan 
jag lämna det till någon som är proffs på det istället, så jag slipper lägga energi på det”. En 
annan deltagare beskriver det på följande sätt: 
 

“Men det kan vara om min bokföring, då kliver min pappa in och tar[...]om skatteverket 
behöver en komplettering om min bokföring så sköter pappa det istället för att jag ska lägga 
tid och kraft på det. Eller om jag ska boka en hyrbil i Spanien så har jag en resebyrå som kan 
lösa det åt mig istället för att jag ska lägga tid på det. Så kan det vara att jag behöver få[...]till 
ett avtal med en ny sponsor så kan en i mitt nätverk hjälpa mig med det[...]istället för att jag 
ska lägga fokus och kraft på det, det tar tid från golfen”.  

 
Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka socialt stöd hos svenska professionella golfspelare. För 
att besvara syftet undersöktes följande frågeställningar: (1) Hur upplever svenska 
professionella golfspelare socialt stöd? (2) Hur beskriver svenska professionella golfspelare 
socialt stöd? Resultatet i denna studie visar att golfspelarna har ett brett nätverk, vilket 
inkluderar till exempel familj, golftränare och idrottspsykolog. Freeman och Rees (2010) 
visade att idrottares nätverk består av olika personer, till exempel familj, tränare och 
psykologer. Freeman och Rees (2010) nämner också att vänner och sjukgymnaster är viktiga 
personer i idrottares sociala stöd, vilket går i linje med resultatet i denna studie. Flera av 
golfspelarna nämner att delar av deras sociala stöd alltid finns där i medgång och motgång. 
“Det är väl mest att dem finns där egentligen och både i med- och motgångar egentligen och 
kanske inte dömer resultatet så mycket egentligen”. Tidigare forskning stärker att det sociala 
stödet bör finnas i både medgångar och motgångar hos idrottare (Jowett & Lavallee, 2007).  
 
I de olika kategorierna redovisar golfspelarna olika personer som ingår i deras sociala stöd. 
Till exempel så nämner flera av golfspelarna revisor som en viktig tillgång bland personer 
som hjälper dem. Golfspelarna nämner också att de använder en revisor för att de själva inte 
har kunskapen att utföra till exempel bokföring. “som bokföringen, att jag har ju inte sådär 
jättebra koll, så då kan jag lämna det till någon som är proffs på det istället, så jag slipper 
lägga energi på det”. Resultatet stödjs av Rosenfeld och Richman (1997) som fann att 
idrottares val av socialt stöd kan bero på personens kunskap och expertis inom ett specifikt 
område. Det kan alltså konstateras att alla golfspelare i denna studie har ett brett nätverk 
innehållande flertalet experter, vänner och familj, som alla har en betydande roll i deras 
sociala stöd. Nätverkets storlek är vidare en av de strukturella delarna inom socialt stöd som 
är förknippat med positiva effekter på prestation och som bland annat sätts i samband med 
Direkt-effekt modellen (se Figur 1) (Rees, 2007). 
 
Freeman och Rees (2010) identifierade att upplevt socialt stöd har direkta effekter på 
idrottares självförtroende. Direkt-effekt modellen menar att en ökning av socialt stöd är 
förknippat med en ökning av positiva resultat (Rees, 2007). Direkt-effekt modellen menar 
även att socialt stöd har positiva effekter oavsett om individer är under stress eller ej (Jowett 
& Lavallee, 2007). Det borde således innebära att allt socialt stöd, oavsett mängd kommer att 
vara positivt för idrottares resultat och att mängden socialt stöd inte har några begränsningar. 
Däremot kan det antas att det finns en risk med socialt stöd då det skulle kunna skapa extern 
press på idrottarna, vilket även Ullrich-French och Smith (2006) stödjer. Även Coté (1999) 
menar att socialt stöd kan bli en källa till stress och press hos idrottare. Därför är det motiverat 
att diskutera huruvida socialt stöd alltid är positivt för idrottares prestation, då det finns en 
risk för att det sociala stödet istället skapar negativa effekter hos idrottare i form av 
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exempelvis extern press. Freeman och Rees (2010) påvisade att idrottares upplevda sociala 
stöd från lagkamrater kan påverka de skadliga effekterna av prestationsrelaterade stressorer på 
självförtroende. Stress-buffert modellen (se Figur 2) förklarar att det sociala stödet endast är 
relaterat till utfallet om individer befinner sig under stress (Jowett & Lavallee, 2007). Rees 
(2007) förklarar däremot att tillhöra ett stödjande nätverk kan påverka resultaten positivt 
genom att exempelvis förbättra idrottares självförtroende. Jowett och Lavallee (2007) har 
samtidigt förklarat att ett socialt stöd är av betydelse för idrottares självförtroende vid både 
medgångar och motgångar. Det borde då gå emot Stress-buffert modellens argument för att 
socialt stöd endast är av betydelse då idrottares befinner sig under stress. Vidare finns det 
alltså forskning som motstrider både Stress-buffert modellen och Direkt-effekt modellen 
(Ullrich-French & Smith, 2006). I resultatet som presenteras i denna studie beskriver 
golfspelarna att det sociala stödet är av stor betydelse vid både medgång och motgång, vilket 
kan innebära att det sociala stödet inte enbart har positiva effekter på golfspelarnas prestation, 
utan är av betydelse även för andra delar i den professionella golfsatsningen. Detta skulle 
kunna vara en förklaring till varför de professionella golfspelarna använder ett brett nätverk. 
En revisor kommer till exempel inte att påverka golfprestationen direkt, men indirekt 
eftersom denne möjliggör mer tid och energi för golfspelaren. Detta skulle kunna leda till 
bättre prestation. Socialt stöd sätts oftast i samband med att lägga en grund för prestation 
(Rees & Hardy, 2004), men det kan antas att det inte alla gånger har direkta effekter på 
positiva resultat som Direkt-effekt modellen menar. Detta borde stärka Rees och Hardy 
(2004) argument att idrottare bör utnyttja socialt stöd som en användbar resurs i deras 
idrottande.  
 
I aktuell studie beskriver inte golfspelarna hur de hanterar stress som uppstått, utan mer hur de 
gör för att undvika att stress uppstår. Flera av golfspelarna nämner att de sparar tid och slipper 
stress om de till exempel överlåter vissa uppgifter till andra. Hanteringen av stress underlättar 
om idrottare upplever ett socialt stöd (Freeman & Rees, 2008), från till exempel föräldrar 
(Ullrich-French & Smith, 2006), vilket stödjer resultatet i aktuell studie.  
 

“Men det kan vara om min bokföring, då kliver min pappa in och tar[...] om skatteverket 
behöver en komplettering om min bokföring så sköter pappa det istället för att jag ska lägga 
tid och kraft på det. Eller om jag ska boka en hyrbil i Spanien så har jag en resebyrå som kan 
lösa det åt mig istället för att jag ska lägga tid på det. Så kan det vara att jag behöver få tag på 
en, försöker få till ett avtal med en ny sponsor så kan en i mitt nätverk hjälpa mig med det, 
vissa av dem samtalen, istället för att jag ska lägga fokus och kraft på det, det tar tid från 
golfen”.  

 
Det kan alltså antas att golfspelare med hjälp av socialt stöd, till stor del kan undvika 
golfrelaterad stress. Vidare konstateras att om stress skulle uppstå hos golfspelaren menar 
Stress-buffert modellen att socialt stöd stöttar idrottarna i hanteringen av stress för att kunna 
prestera (Rees, 2007).  
 
Det sociala stödet påverkar idrottares uthållighet för fortsatt idrottande (Jowett & Lavallee, 
2007), vilket stärker föreliggande studie där flera golfspelare tydligt påpekar detta, bland 
annat när personer i det sociala stödet visar uppskattning för det dem gör. “Hade dem inte 
uppskattat det så vet jag inte om man hade orkat hålla på”. Att känna glädje för idrotten är en 
faktor som det sociala stödet påverkar hos idrottare (Jowett & Lavallee, 2007), vilket också 
resultatet i aktuell studie påvisar. “hade man inte det stödet börjar man såklart tvivla på det 
man gör och det blir ju inte lika kul heller om man motarbetas hela tiden”. Det kan alltså 
konstateras att socialt stöd inte enbart påverkar prestationen positivt utan också golfspelares 
motivation och glädje för golf.  
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Dakof och Taylor (1990) förklarar att det känslomässiga stödet kommer från de personer i 
nätverket som står idrottare närmast, oftast familj och vänner. Det känslomässiga stödet 
uppnås genom att idrottare känner förtroende för dessa personer (Kristiansen & Roberts, 
2008). Resultatet i aktuell studie går i linje med tidigare forskning då golfspelarna lyfter fram 
familj och vänner som de viktigaste personerna vad gäller känslomässigt stöd.  
 

“det är mest familj och vänner och pojkvän[...]Det ger dem genom att vara närvarande alltså 
höra av sig när det går bra och va stöttande när det går dåligt och ah men dem finns alltid där 
[...]dem hör av sig och tycker det är jättekul när det går bra och stöttar när det går dåligt ah 
men finns där hela tiden, inte bara visar sig när det liksom är framgång”.  

 
Detta går i linje med det Rees och Hardy (2004) visade vad gäller att socialt stöd ofta kan 
sättas i samband med att lägga en grund för prestation. Utöver familj och vänner beskriver 
flertalet golfspelare deras partner som viktig gällande känslomässigt stöd, vilket i dessa fall är 
personer som står golfspelarna närmast precis som tidigare forskning också beskriver (Dakof 
& Taylor, 1990). 
 

“Jag har ju märkt efter jag träffa min tjej[...]att det gör att golfen får mer, ja framförallt en 
framgång ger ju mer glädje, eftersom hon visar glädje med mig och när man gör något dåligt 
så vet man ändå att hon är där och stöttar”.  

 
Det konkreta stödet som bland annat är i form av ekonomiskt stöd (Kristiansen & Roberts, 
2008), beskrivs av samtliga golfspelare i studien som en förutsättning för att kunna bedriva 
professionell satsning inom golf. De tre delarna under socialt stöd; känslomässigt, konkret och 
informativt stöd, som Kristiansen och Roberts (2008) redovisat, stämmer alla in för det 
resultatet som aktuell studie redovisar. Att socialt stöd har positiva samband med idrottares 
prestation finns redovisade i flertalet studier (Rees, 2007; Rees & Hardy, 2004), men det finns 
även studier gjorda inom enbart golf som belyser samma resultat (Rees et al., 2007). Socialt 
stöd kan bland annat påverka prestationen genom att golfspelare får råd om taktik och 
spelplaner, eller genom att öka positiva känslor, vilket dessutom ökar sannolikheten att uppnå 
flow (Rees et al., 2007). Det går alltså att konstatera att socialt stöd kan yttra sig på olika sätt 
och är viktigt för golfspelares utveckling. Till skillnad från det Direkt-effekt modellen (Rees, 
2007) menar, skulle det kunna vara så att det sociala stödet genom de olika sätten att yttra sig 
kan påverka prestationen indirekt. Detta eftersom det sociala stödet då avlastar golfspelaren 
och det kan skapa ytterligare fokus på träning och tävling, vilket skulle kunna öka 
prestationen.   
 
Tidigare forskning visade att det fanns positiva samband mellan socialt stöd och idrottares 
självförtroende (Rees, 2007; Rees & Freeman, 2007) och att det sociala stödet kan hjälpa 
idrottare att utveckla en positiv identitet och självkänsla (Freeman & Rees, 2008). En av 
golfspelarna nämner att socialt stöd kan hjälpa till att skapa ett bättre självförtroende och en 
bättre självkänsla.  
 

“Jag tror man kan förbättra både självkänsla och självförtroende inom, självförtroende inom 
olika delar av min idrott och även min egen självkänsla om man känner socialt stöd hela tiden 
och jag tror det i vissa fall[...]kan va skillnaden mellan att lyckas som idrottare och inte lyckas 
som idrottare”.  

 
En annan golfspelare menar också att självförtroendet eller känslorna i kroppen kan påverkas 
av att andra visar uppskattning för det dem gör, vilket även det går i linje med tidigare 
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forskning som menar att det sociala stödet påverkar hur idrottaren tänker och känner 
(Kingstone et al., 2010). Joesaar et al. (2012) presenterade att föräldrar och tränare kan 
påverka idrottares motivation. För att skapa motivation hos golfspelare är det viktigt att 
främja relationer till vänner med till exempel gruppträning och sociala aktiviteter utanför golf 
(Williams et al., 2013). Många av golfspelarna i föreliggande studie beskriver att de oftare 
orkar kämpa vidare för sitt golfspel, när det till exempel går dåligt, tack vare det sociala 
stödet. Men också att det sociala stödet i form av sponsorer kan vara en faktor till motivation 
hos golfspelare. Det kan konstateras att personer i nätverket bör se till golfspelarens 
motivation för att på så sätt kunna optimera sitt sociala stöd till golfspelaren. Roberts och 
Treasure (2012) menar att motivation har en stor inverkan på idrottares utveckling och 
prestation. Således skulle det kunna finnas ett samband mellan socialt stöd, motivation och 
prestation hos idrottare. 
 
Tränares sociala stöd är relaterat till idrottares förmåga att anpassa sig till nya utmaningar 
(Kristiansen & Roberts, 2008). För Henrik Stenson var utmaningarna från det sociala 
nätverket en av faktorerna som bidrog till prestation i världsklass (Lann, 2013). Flera 
golfspelare redovisar just golftränare som den person som oftast skapar nya utmaningar och 
att det är viktigt att utmanas. Utifrån golfspelarnas beskrivningar kan det antas att 
golftränares utmaningar skapar utveckling, vilket indirekt kan innebära att det påverkar 
prestationen positivt. Detta går i linje med tidigare forskning som menar att prestation 
påverkas positivt av socialt stöd (Rees & Hardy, 2004). Vidare kan konstateras att tidigare 
forskning, Henrik Stenson och golfspelarna i aktuell studie, alla påvisar att utmaning är av 
betydelse för utveckling och prestation. Tränare kan med praktiska implikationer öka socialt 
stöd och hjälpa golfspelare genom att använda instruktionsstrategier, såsom öppen 
kommunikation, hjälpa till att tillfredsställa behov och uttrycka empati (Williams et al., 
2013). Tränare bör även uppmuntra golfspelare till socialt stöd som kommer från vänner 
(Williams et al., 2013). 
 
Utvecklingsmodellen (Wylleman & Lavallee, 2004) beskriver de steg och övergångar som en 
idrottare kan stå inför i karriären (se Figur 3). Då åldern på golfspelarna i aktuell studie är 20-
27 år, är det intressant att undersöka vilket socialt stöd golfspelare i det åldersspannet i 
Utvecklingsmodellen använder. I Utvecklingsmodellen har golfspelare som är under 22 år 
främst vänner, tränare och föräldrar som ingår i det sociala stödet och för de över 22 år är det 
främst partner och tränare (Wylleman & Lavallee, 2004). Denna studie stämmer delvis 
överens med Utvecklingsmodellen, då golfspelarna beskriver dessa personer som en del i 
deras sociala stöd. Dock så har golfspelarna beskrivit att de har ett stort och brett nätverk 
vilket då skiljer sig från Utvecklingsmodellen, där Wylleman och Lavallee (2004) varit mer 
specifika i benämningen av vilka som ingår i det sociala stödet. Det finns alltså ingen tydlig 
skillnad på hur det sociala stödet ser ut för golfspelarna som är under 22 år och på hur det 
sociala stödet ser ut för de som är över 22 år. Utvecklingsmodellen utgår ifrån ett snitt över 
flera olika idrotter (Wylleman & Lavallee, 2004) och är därmed inte specifik för golf, vilket 
kan förklara varför denna studies resultat skiljer sig från Utvecklingsmodellen. Detta skulle 
även kunna bero på att de professionella golfspelarna i föreliggande studie använder sig av ett 
bredare nätverk än det som Utvecklingsmodellen beskriver. En ytterligare förklaring skulle 
kunna vara att golfspelarna i aktuell studie är professionella och då skiljer sig från 
Utvecklingsmodellen som är gjord på olika idrottare (Wylleman & Lavallee, 2004) och 
därmed inte enbart på professionella idrottare.     
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Metoddiskussion 
I studien valdes en kvalitativ metod då studien syftade till att undersöka svenska 
professionella golfspelares upplevelser och beskrivningar av socialt stöd. En kvantitativ studie 
hade inte kommit åt de subjektiva beskrivningarna från de professionella golfspelarna som 
författarna av denna studie ville åt (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ studie öppnar 
upp för de professionella golfspelarna att uttrycka sina känslor vilket hade begränsats i en 
kvantitativ studie (Sandelowski, 2000). Graneheim och Lundman (2004) menar att i 
kvalitativa studier bedöms trovärdigheten, med underkategorierna; tillförlitlighet, pålitlighet 
och generaliserbarhet. Eftersom studien använde golfspelare i olika åldrar och kön anses 
tillförlitligheten för denna studie öka (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka pålitligheten 
för en studie ska alla deltagare besvara samma frågor (Graneheim & Lundman, 2004), vilket 
denna studie gjorde då en strukturerad intervjuguide följdes. För att öka generaliserbarheten 
krävs en tydlig beskrivning av urvalet och deltagarnas bakgrund, datainsamling och 
analysprocessen, samt redovisning av lämpliga citat (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens 
generaliserbarhet kan ha ökat eftersom hänsyn tagits till Graneheim och Lundmans (2004) 
rekommendationer. Generaliserbarheten är dock något begränsad eftersom den genomfördes 
på svenska professionella golfspelare i åldersgruppen 20-27 år. Urvalet i föreliggande studie 
anses vara en relativt homogen grupp, då samtliga golfspelare är i 20-års åldern, tävlar lika 
frekvent och har liknande nätverk. Det kan därför vara svårt att generalisera till exempelvis 
äldre professionella golfspelare och amatörer. Studiens resultat besvarar frågeställningen för 
aktuella golfspelare men det är troligt att det även går att generalisera på liknande nordiska 
spelare.  
 
Innan genomförandet för intervjuerna fanns till viss del en relation till studiens golfspelare då 
de spelar på samma tävlingsnivå som författarna själva. Fördelen med studiens 
bekvämlighetsurval är att golfspelarna öppnade upp sig då de har en relation med ett 
eventuellt förtroende till författarna sedan innan. Fördelen med att författarna själva är 
professionella golfspelare är att golfspelarna i studien kunde tala fritt utan att behöva använda 
ett beskrivande språk som hade varit nödvändigt om författarna ej varit golfspelare då 
golftermer är vanligt förekommande i intervjuerna. En nackdel med detta bekvämlighetsurval 
skulle kunna vara att golfspelarna väljer att inte dela med sig av vissa personliga delar då 
golfspelarna och författarna kommer att träffa varandra framöver på tävlingsarenan. Det 
bedömdes dock att denna nackdel inte skulle bli något problem, då undersökningen inte berör 
allt för djupa och personliga delar i golfspelarnas liv. Vidare skyddas golfspelarnas identitet 
då de individuella profilerna inte redovisas.  
 
Författarna genomförde fem intervjuer vardera och detta ansågs vara positivt eftersom 
golfspelarna då inte behövde känna sig underlägsna mot två personer under intervjun (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Vidare ansågs uppdelningen ej påverka utfallet av resultatet då 
intervjuerna följde den strukturerade intervjuguiden. En nackdel med en strukturerad 
intervjuguide är att det inte finns utrymme för eventuella följdfrågor (Graneheim & Lundman, 
2004). Däremot bedömdes detta ej nödvändigt då frågorna i intervjuguiden var utformade på 
så sätt att studien skulle få tillräckliga svar. Det fanns viss begränsning i intervjuguidens 
konstruktion då ett “nej” vid fråga ett i samtliga kategorier hade gjort att författarna fått gå 
direkt till fråga fyra (fråga nummer fem i kategorin stöd för att lyssna). Då detta inte 
inträffade under intervjuerna, samt att golfspelarna gav liknande svar, bedömdes det att tio 
intervjuer var tillräckligt för att kunna sammanställa studiens resultat (Sandelowski, 1995). 
Om en golfspelare hade svarat nej på första frågan i flera kategorier hade lösningen varit att 
genomföra fler intervjuer för att kunna samla in tillräckligt med data till studien. Det har tagits 
hänsyn till begränsningarna och en plan har funnits för om detta hade inträffat.  
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En deduktiv ansats valdes för att enkelt beskriva hur datainsamlingen överförs från teori till 
empiri (Jacobsen, 2002). Blicken riktas därmed mot det man söker och annan intressant 
information riskeras därför att utelämnas. Kategoriprofilerna som redovisats i resultatet är 
gjorda efter en tolkning och diskussion mellan författarna. Eftersom profilerna därmed 
subjektivt framtagna, skulle resultatet kunna skilja sig om andra författare hade analyserat 
samma innehållsanalys.  
 
Implikationer 
Det är viktigt att golftränaren ger stöttning för att skapa trygghet hos golfspelaren. 
Föreliggande studie påvisar att golftränaren bör finnas där om golfspelaren vill ventilera, men 
också för att ge tips och råd. Familjen bör i sitt sociala stöd visa uppskattning genom att visa 
intresse, förståelse och peppa golfspelaren. Detta för att ge golfspelaren energi till fortsatt 
utveckling. För att känslomässigt stötta en golfspelare längs vägen bör familjen alltid finnas 
där och visa omtanke. Golftränare kan utmana sina golfspelare känslomässigt genom att skapa 
reflektioner och diskussioner kring vad som bör utvecklas. Det är viktigt att ge golfspelare 
feedback utifrån och det kan tränaren exempelvis göra genom att observera spelaren på banan. 
För att skapa förutsättning hos professionella golfspelare till att kunna tävla är det viktigt att 
sponsorer kan hjälpa golfspelare konkret genom ekonomisk stöttning eller andra tjänster. 
Reducerade avgifter är ett sätt för nätverket att ge golfspelaren ytterligare konkret hjälp. För 
att golfspelaren ska kunna spara tid och energi till golfträning rekommenderas revisorer och 
familj att hjälpa golfspelaren med bokföring och övrig administration.     
 
Slutsats 
Sammanfattningsvis kan konstateras att studiens resultat går i linje med det tidigare forskning 
redovisat. Golfspelarna i studien beskriver deras sociala stöd som en viktig del i deras 
professionella golfsatsning och beskriver att det påverkar deras utveckling och därmed deras 
prestation. Golfspelarna förklarar att deras sociala nätverk finns med i både medgång och 
motgång och alltid ger stöd genom att lyssna, vilket även Jowett och Lavallee (2007) 
redovisade. I aktuell studie förklarar golfspelarna att uppskattning är viktigt, till exempel för 
att orka bedriva den professionella golfsatsningen, vilket stämmer överens med tidigare 
forskning (Kingstone et al., 2010). Känslomässigt stöd beskriver golfspelarna som viktigt för 
att våga misslyckas och lyckas, få stöd längs hela vägen och för att inte vara ensam i sin 
golfsatsning. Flertalet studier redovisade känslomässigt stöd som viktigt för idrottare i deras 
satsning och prestation (Dakof & Taylor, 1990; Kristiansen & Roberts, 2008; Rees & Hardy, 
2004). Golfspelarna i studien beskriver känslomässig utmaning från det sociala stödet som 
värdefullt för att utvecklas, vilket även går i linje med en studie gjord av Rees och Hardy 
(2004). Rosenfeld och Richman (1997) beskrev i deras studie konkret hjälps betydelse för 
idrottare och aktuell studie visar liknande resultat då golfspelarna beskriver hjälp som är 
konkret som ett sätt för de att spara tid och energi, samt undvika stress. Personlig hjälp 
beskrivs av golfspelarna som en förutsättning för att kunna bedriva en professionell satsning 
inom golf, vilket Kristiansen och Roberts (2008) stärker. Empirin i denna studie stämmer 
överens med den teori som utgåtts ifrån. Studien redovisar ytterligare kunskap inom socialt 
stöd och golf. 
 
Framtida forskning 
Freeman och Rees (2008) föreslår att framtida forskning bör undersöka om relationen mellan 
socialt stöd och prestation förmedlas av psykologiska tillstånd. Det krävs också vidare 
forskning för att identifiera varför upplevt socialt stöd är förknippat med direkta positiva 
effekter på idrottares självförtroende (Freeman & Rees, 2010). Som tidigare nämnts vore det 
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av intresse att undersöka om det finns något samband mellan socialt stöd, motivation och 
prestation. 
 
För framtida forskning vore det av intresse att genomföra aktuell studie på amatörgolfspelare 
för att sedan jämföra resultatet mellan amatörer och professionella golfspelare i deras sociala 
stöd. Eftersom tidigare forskning visat att det finns könsskillnader inom socialt stöd och idrott 
(Kingstone et al., 2010), vore det intressant för framtida forskning att studera könsskillnader 
inom socialt stöd och golf. Vidare vore det intressant att undersöka vilket socialt stöd inom de 
sex kategorierna; stöd för att lyssna, uppskattning för det du gör, känslomässigt stöd, 
känslomässig utmaning, hjälp som är konkret och personlig hjälp, som är viktigast. Det vore 
även intressant att göra en kvalitativ studie där både professionella golfspelare och deras 
nätverk intervjuas. Detta för att kunna jämföra upplevt och mottaget socialt stöd. Det råder en 
brist på studier som undersöker samband mellan socialt stöd och golf och det skulle kunna 
studeras med hjälp av en kvantitativ metod. Sammanfattningsvis kan konstateras att framtida 
forskning kräver ytterligare studier inom socialt stöd och golf för att fylla igen en rådande 
kunskapslucka inom ämnet.  
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Informationsbrev 
 

Hej, våra namn är Therése Larsson och Josefin Odenring och vi studerar till en 
kandidatexamen i psykologi inriktning idrott på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vår 
C-uppsats som syftar till att studera golfspelares sociala stöd. 
 
Alla svar i intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att bara vi kommer 
ha tillgång till svaren. Du har rätt att läsa igenom intervjun innan vi använder den i C-
uppsatsen. Du som deltagare har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill utan att förklara 
varför eller avstå från en eller flera frågor i intervjun och du har också rätt att ta del av 
resultatet av studien när den är klar. 
 
Vi hoppas att du väljer att delta och svarar så sanningsenligt som möjligt. 
Med vänlig hälsning 
 
Therése Larsson 
t.larssongolf@gmail.com 
 
Josefin Odenring 
josefin@odenring.se 
 
Handledare: 
Ulrika Tranaeus 
Ulrika.tranaeus@hh.se 
 
 
Härmed bekräftar jag att jag har blivit informerad om mina rättigheter, att allt är konfidentiellt 
och jag har rätt att avbryta studien när som helst. 
 
 
___________________________________________________________________________  
Underskrift  
 
___________________________________________________________________________ 
Namn 
 
___________________________________________________________________________ 
E-mail 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort och datum 
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Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 
Ålder: 
Kön: 
Antal år som tävlande inom golf: 
Antal år som professionell golfspelare: 
Tävlingsnivå: 
Antal tävlingar 2014: 
Personer i golfspelarens nätverk: 
 
Stöd för att lyssna 

1.     Har du personer i din omgivning som kan lyssna på dig? 
2.     Om ja, vilka personer i din omgivning ger dig stöd genom att lyssna? 
3.     Upplever du att dessa personer lyssnar utan att vara dömande? 
4.     Beskriv hur personer som lyssnar på dig på så sätt stöttar dig. 
5.     Beskriv hur viktigt det är för din golfkarriär att ha personer som ger dig stöd genom att 

lyssna. 
 
Uppskattning för det du gör 

1.     Har du personer i din omgivning som visar uppskattning för det du gör? 
2.     Om ja, vilka personer i din omgivning visar uppskattning för det du gör? 
3.     Beskriv hur personerna i din omgivning visar uppskattning för det du gör. 
4.     Beskriv hur viktigt det är för din golfkarriär att personer i din omgivning visar uppskattning 

för det du gör. 
 
Känslomässigt stöd 

1.     Har du personer i din omgivning som tröstar dig, visar att de är på din sida och bryr sig om 
dig? 

2.     Om ja, vilka personer i din omgivning ger dig känslomässigt stöd? 
3.     Beskriv hur personerna i din omgivning ger dig detta känslomässiga stöd. 
4.     Beskriv hur viktigt känslomässigt stöd är för din golfkarriär. 

 
Känslomässig utmaning  

1.     Har du personer i din omgivning som utmanar dig till att fundera på dina attityder, 
värderingar och känslor? 

2.     Om ja, vilka personer i din omgivning utmanar dig känslomässigt? (alltså attityder, 
värderingar, känslor) 

3.     Beskriv hur personerna i din omgivning utmanar dig känslomässigt (alltså attityder, 
värderingar, känslor). 

4.     Beskriv hur viktigt det är med känslomässig utmaning för din golfkarriär. 
 
Hjälp som är konkret  

1.     Har du personer i din omgivning som stödjer dig ekonomiskt med produkter eller andra 
gåvor? 

2.     Om ja, vilka personer i din omgivning hjälper dig? 
3.     Beskriv hur personerna i din omgivning hjälper dig. 
4.     Beskriv hur viktig denna typ av hjälp är för din golfkarriär. 
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Personlig hjälp 
1.     Har du personer i din omgivning som hjälper dig med praktiska delar i din golfsatsning? Till 

exempel: administrativa delar eller andra tjänster. 
2.     Om ja, vilka personer i din omgivning ger dig personlig hjälp? 
3.     Beskriv vad personerna i din omgivning hjälper dig med. 
4.     Beskriv hur viktig denna personliga hjälp är för din golfkarriär.    
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