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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att belysa om golfjuniorer som spelar 

tävlingsgolf upplever oro inför- och under tävlingar samt om det finns 

skillnader i upplevd oro mellan könen. Studien gjordes på 36 

golfjuniorer från två svenska golfklubbar. Data samlades in via en 

enkätundersökning som innehöll frågor från Competitive State Anxiety 

Inventory-2 (CSAI-2) och Sport Anxiety Scale -2 (SAS-2) och två 

semistrukturerade intervjuer. Data analyserades via fyra envägs 

ANOVA:s, en 2 x 2 flervägs ANOVA och tematisk analys. Resultatet 

från studien visade att juniorerna från golfklubben med mindre 

resurser upplevde mer oro.  Samtliga flickor upplevde mer oro inför 

tävlingar än pojkarna. Detta är en viktig kunskap för tränare och 

coacher att använda i sitt arbete med golfjuniorer.  
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Abstract 

 

The purpose of the study was to investigate whether young people who 

play competitive golf experience anxiety before and during competition, 

and whether there are any differences in perceived anxiety between 

genders. The participants in this study were 36 junior golfers from two 

Swedish golf clubs. Data were collected through a questionnaire from 

the Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) and the Sport 

Anxiety Scale -2 (SAS-2) and two semi-structured interviews and were 

analyzed by four One-way ANOVA, a 2x2 factorial ANOVA as well as 

a thematic analysis. Results from the study showed that the juniors from 

the club with less resources experienced more anxiety before and 

during competitions. All the girls experienced more anxiety before 

competitions than the boys.  This is an important knowledge for golf 

coaches.  
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Upplever golfjuniorer oro i tävlingssammanhang? 

Människor lever i en värld där kraven på prestation är stora, från tidig ålder ställs det 

krav på barn och ungdomar att prestera bra skolresultat och vara duktiga i olika 

idrottssammanhang. Oro och stress har blivit en del av vardagen. Människor vill prestera bra i 

alla situationer och kan påverkas starkt av stress och oro (Weinberg & Gould, 2010). Stress 

uppstår när det finns en betydande obalans mellan de fysiska och psykiska krav som 

individen upplever i en situation och personens oförmåga att uppfylla dessa krav. Graden av 

stress beror på individens tolkning av att misslyckas och misslyckandets konsekvenser för 

individen (McGrath, 1970). Hur människor upplever stress är starkt beroende av individens 

personlighet och situation (Weinberg & Gould, 2010).  

Oro som leder till stress kan starkt påverka människors prestationer speciellt när det 

gäller situationer som innehåller ett tävlingsmoment, där man vill bevisa för sig själv och 

andra att man kan prestera genom att uppnå goda resultat och vara framgångsrik. Att prestera 

just i tävlingssammanhang ses idag som den mest dominerande faktorn inom all 

idrottsverksamhet där det oftast handlar om att prestera i kamp med andra (Engström, 2010). 

Ibland händer det dock att prestationen sker under förhållanden som människor upplever som 

mycket oroande och kan resultera i stress. Inom idrottspsykologin har det under lång tid varit 

intressant att studera hur prestationer av idrottsutövare påverkas av faktorer som oro och 

stress (Weinberg & Gould, 2010). Elitidrottare måste kunna hantera en hög nivå av oro och 

stress. Att lyckas som elitidrottare handlar mycket om att kunna hantera dessa mentala 

faktorer under tävlingssituationer (Anshel, Williams & Williams, 2000).  

Att utöva någon form av idrott är mycket vanligt bland barn och ungdomar, hur de 

upplever tävlingsmomenten varierar naturligtvis från individ till individ (Weinberg & Gould, 

2010). Golf är en sport där psykologiska faktorer blir mycket tydliga och för att kunna känna 

glädje med sin sport och vara nöjd med sina prestationer krävs att ungdomar blir medvetna 
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om de många gånger enkla tekniker som finns för att hantera oro och stress. Förmågan att 

kunna hantera oro och stress är en viktig fråga för att ungdomar ska utvecklas och stanna kvar 

inom sin sport. Metoder för att hantera och lindra effekterna av oro och stress måste därför ta 

hänsyn till individ och situation (Weinberg & Gould, 2010).  

Oro är ett negativt känslotillstånd som kännetecknas av nervositet och ängslan. Det 

finns kognitiv oro som ses som den psykiska delen av en persons oro. Det finns också 

somatisk oro som innebär en upplevd grad av fysisk anspänning. Oro kan relateras dels till 

situationer och dels till personlighet. Situationsoro är den subjektiva upplevelsen av oro, 

relaterat till den situation en person befinner sig i. Denna oro kan förändras under 

situationens gång (Weinberg & Gould, 2010). Exempelvis kan en golfspelare känna oro 

precis innan en tävling startar för att sedan släppa oron något, men oron kan sedan återigen 

öka under tävlingens gång. Personlighetsoro innebär att oron varierar mellan hur olika 

personer uppfattar situationer som hotande eller ej. Detta leder till att vissa individer reagerar 

med en oproportionerlig nivå av situationsoro (Weinberg & Gould, 2010). För mycket oro 

kan försämra en individs prestation (Pijpers, Oudejans, Holsheimer & Bakker, 2003).  

Oros riktning och intensitet  

Individens tolkning av orossymptom har en viktig roll i samspelet mellan oro och 

prestation. Jones (1995) skiljer på riktning och intensitet av kognitiv och somatisk oro, där 

riktning handlar om att individen tolkar sin kognitiva och somatiska oro på ett positivt sätt 

som underlättar prestationen eller på ett negativt sätt som försvårar prestationen. Intensiteten 

handlar om nivån av kognitiv och somatisk oro individen upplever. Det som avgör om 

individen tolkar sin oro som främjande eller stjälpande är mängden av kontroll som individen 

upplever sig ha. Om individen känner kontroll och har copingstrategier för att uppnå sina mål 

ökar chansen att oron upplevs som positiv. Bum (2013) visade, via 216 enkätsvar, att 



GOLFJUNIORERS ORO I TÄVLINGSSAMMANHANG                                                    5 
 

sydkoreanska golfjuniorers prestationer blev sämre när deltagarna upplevde hög kognitiv oro 

och bättre vid låg kognitiv oro.  

Jones, Hanton och Swain (1994) genomförde en studie angående intensitet och 

riktning av kognitiv och somatisk oro i en jämförelse mellan elitsimmare och icke 

elitsimmare. Resultatet visade att det inte var någon skillnad i intensiteten av varken kognitiv 

eller somatisk oro, men elitsimmarna tolkade båda orostillstånden på ett mer positivt sätt än 

icke elitsimmarna, tack vare bättre upplevd kontroll.  

Att kunna putta bra inom golf är en mycket viktig del att bemästra. En studie som 

gjorts angående puttning av Hasegawa, Koyama och Inomata (2013) där de undersökte hur 

tre längdavstånd (1.25, 1.50 och 1.75 meter) påverkade golfares orostillstånd under pressade 

situationer. Resultatet visade att deltagare med hög situationsoro ändrade tempo i sin puttning 

i form av förkortning av backsving och att de saktade ner framsvingen ju närmare hållet de 

kom. Deltagare med låg situationsoro höll istället en mer konstant sving vid de tre 

längdavstånden, vilket resulterade i bättre prestationer. 

Individuella zoner för optimal funktion är en modell som innebär att varje individ har 

en zon där prestationen är som bäst beroende på nivån av individens situationsoro. 

Prestationen blir bäst när individens nivå av oro faller inom den individuella optimala zonen, 

och denna optimala zon kan innebära en väldigt hög situationsoro för en individ medan en 

annan individ behöver en betydlig lägre nivå av situationsoro för att prestera optimalt. Om 

individen hamnar utanför sin individuellt optimala zon resulterar det i försämrad prestation 

(Hanin, 1980). Individuella zoner för optimal funktion har fått stöd från bland annat Bois, 

Sarrazin och Boiché (2009), då deras studie kom fram till att professionella golfspelare som 

klarade kvalgränsen i en golftävling visade högre kognitiv och somatisk oro än de spelare 

som inte klarade kvalgränsen.  
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I denna studie om golfjuniorers upplevelse av oro behövs kunskap om sambandet 

mellan oro och stress för att göra det möjligt att kunna diskuterar användningen av lämpliga 

copingstrategier.  

Stressprocessen  

Enligt McGrath (1970) består stress av fyra relaterade steg som kallas stressprocessen. 

Steg 1 handlar om att omgivningen ställer någon form av krav på en individ, där kravet kan 

vara psykiskt eller fysiskt. Det kan exempelvis vara en idrottsprestation, att slå en avgörande 

putt i en viktig golftävling under stor press från såväl publik, tränare och eventuella 

lagkamrater. Steg 2 handlar om individens tolkning av kraven från omgivningen. Här 

förklaras att alla personer hanterar omgivningens krav på olika sätt. Steg 3 är individens 

psykologiska och fysiologiska reaktion på situationen. En person kan få en fysisk reaktion 

(somatisk oro) som exempelvis muskelspänningar och/eller huvudvärk eller en kognitiv 

(psykologisk) oro i form av ökad ängsla, vilket kan ge upphov till exempelvis 

koncentrationssvårigheter. Steg 4 kallas beteendekonsekvenser och handlar om på vilket sätt 

individen beter sig under stress. Beteendekonsekvenserna är kopplade till kraven på individen 

enligt steg 1. Om individen misslyckades med golfputten, som beskrevs i första steget, kan 

konsekvensen bli att personen blev utskälld av tränaren vilket ökar individens situationsoro. 

Detta kan i motsvarande situationer i framtiden leda till att individen känner ökad stress och 

situationsoro. Effekten blir en negativ cykel för individen. 

Nicholls, Holt, Polman och James (2005) utförde en studie på 11 internationella junior 

golfspelare, där de undersökte upplevda stressorer hos deltagarna. Detta gjordes genom att 

deltagarna fyllde i dagböcker efter varje träning och/eller tävling under en 31-dagars period. 

Nicholls m.fl. (2005) kom fram till att totalt fyra stressorer nämndes flest gånger och dessa 

var: 1) att göra ett fysiskt misstag, 2) att göra ett psykiskt misstag, 3) att se en motståndare 

spela bra och 4) svåra väderförhållanden att spela i. Studien visar bland annat på att flera 
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stressorer återkommer över tid vilket gör det viktigt att hantera stressorer som individen 

upplever problematiska, så att individen därigenom kan minska stressen och oron och på så 

sätt förbättra prestationen.  

I denna studie om golfjuniorers upplevelse av oro kommer det inte att studeras hur 

deras prestationer påverkas av oro. Studien fokuserar på att undersöka golfjuniorers 

upplevelse av oro inför och under tävlingar. Oro leder, enligt McGrath (1970), till stress. För 

att hantera oro och stress finns olika copingstrategier.   

Begreppet coping har i litteraturen flera definitioner. En vanligt förekommande 

definition är beskriven som en process av ständigt förändrade kognitiva och beteendemässiga 

tekniker för att hantera och klara av specifika yttre och inre krav eller konflikter som upplevs 

som påfrestande eller som överstiger personens förmåga (Lazarus & Folkman, 1984). Enklare 

uttryckt är coping ett tillvägagångssätt för att med hjälp av diverse tekniker kunna hantera oro 

och stress för att maximera prestationen (Pensgaard & Ursin, 1998).  

Inom coping finns det två vanliga strategier. Den ena strategin handlar om 

problemfokuserad coping. Denna strategi innebär att medvetet använda olika metoder för att 

minska oro och stress. Exempel på strategier är att kunna kontrollera tankar och fokusera på 

uppgiften. Det andra området är känslofokuserad coping som innebär att individen i hotande 

situationer medvetet eller omedvetet misstolkar eller ignorerar situationen för att på detta sätt 

minska oro och stress (Pensgaard & Ursin, 1998). 

Nedan beskrivs några enkla problemfokuserade copingstrategier som kan användas av 

tränare för att hjälpa idrottsutövare att hantera oro. Copingstrategier är generellt utarbetade 

för att förbättra prestationen (Pensgaard & Ursin, 1998).   

Att kunna kontrollera andningen är ett av de enklaste sätten att påverka bland annat 

den oro individen känner. När en person upplever kontroll, känner lugn och självsäkerhet är 

andningen djup och jämn. En individ som känner sig spänd och stressad har en tendens att 
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andas kort och oregelbundet. Forskning (se t.ex. i Weinberg & Gould, 2010) visar att 

inandning tillsammans med att hålla andan ökar muskelspänningar i kroppen, medan 

utandning minskar muskelspänningar. Att kunna andas med rätt teknik är dock något som 

många idrottare har svårt för, då det är svårt att hitta en andningsnivå som matchar den nivå 

som den utförda aktiviteten kräver. Vid fokusering på andning blir störning från irrelevanta 

saker runt omkring inte lika påtagligt. Bra tillfällen att använda sig av den här 

andningstekniken är vid små pauser, som till exempel inför en putt i en golftävling (Weinberg 

& Gould, 2010). En studie (Nicholls, Holt, & Polman, 2005) undersökte effektiva och 

ineffektiva tekniker och strategier för att hantera stress under tävling. I studien deltog åtta 

irländska golfspelande män. Resultatet visade bland annat att användning av andningsteknik 

var effektivt för att hantera stress under tävlingar.  

Självprat är en annan copingstrategi som definierades som sportrelaterade positiva 

påståenden och är till för individen själv för att skapa motivation, fokus och instruktioner för 

att ta sig igenom avgörande situationer (Rogerson & Hyrcaiko, 2002). Att använda positivt 

självprat har visat sig ge bättre resultat i golftävlingar i jämförelse att inte använda sig av det 

(Hayslip, Petrie, MacIntire & Jones, 2010). Liknande resultat visades när 32 golfspelares 

prestationer förbättrades när de fick lära sig att hantera sin oro och stress, bland annat genom 

positivt självprat (Thomas & Fogarty, 1997).   

Stress inoculation training är en metod som innebär att en person utsätts för stress i 

ökande grad. Därigenom lär sig personen att hantera sin oro och stress (Meichenbaum, 1985). 

Träningen betonar att olika tekniker som exempelvis mentala bilder, utveckling av positiva 

tankar och positivt självprat kan påverka personens förmåga att hantera stress och oro. 

Genom att jobba med den här tekniken bryter idrottare, tillsammans med en mental tränare, 

ner oroande och stressiga situationer genom fyra steg. Första steget är förberedelse för 

stressorer, som till exempel: ”Det kommer bli tufft, håll dig kall”. Andra steget handlar om att 
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hantera och kontrollera stressorerna: ”Min motståndare håller på att tappa kontrollen så håll 

dig kall”. Tredje steget innebär att inte bli överväldigad av känslor: ”Fortsätt hålla fokus, 

fokusera på vad som behöver göras härnäst”. Fjärde och sista steget är att utvärdera hur bra 

hanteringen av känslorna fungerade: ”Hur bra lyckades jag hantera min oro?” (Meichenbaum, 

1985). När idrottare använder metoden stress inoculation training tränas deras hantering av 

stress och oro genom att börja med en låg nivå av stress för att stressen sedan ökas succesivt 

(Weinberg & Gould, 2010). Kerr och Leith (1993) visade i sin studie av elitgymnaster att 

stress inoculation training minskade stress och oro och förbättrade gymnasternas prestationer.  

Ett ämne som undersökts tillsammans med copingstrategier är om det finns några 

skillnader mellan kön i hantering av oro och stress genom copingstrategier. Ett exempel var 

när 524 ungdomar, där 274 var pojkar och 250 var flickor, från olika idrotter studerades för 

att se om det fanns könsskillnader i hur deltagarna valde copingstrategier i stressade 

sportrelaterade situationer. Resultatet visade att pojkarna och flickorna skiljde sig åt i deras 

val av copingstrategier (Hoar, Crocker, Holt & Tamminen, 2010). En annan studie angående 

könsskillnader och copingstrategier gjordes på 37 ungdomar, där 19 var pojkar och 18 var 

flickor. I studien undersöktes deltagarnas stressuppskattning och copingstrategier för att 

hantera stress. Stressuppskattningen mättes genom olika stressorer och hur ofta dessa olika 

stressorer nämndes av deltagarna när de utförde 20 golfputtar. Detta gjordes genom att 

deltagarna använda sig av ”Tänk-högt-metoden”, där de skulle säga allt de tänkte på under 

tiden de förberedde sig för att putta. Copingstrategierna i detta fall var hur de hanterade 

stressorerna under puttningen, vilket de kommunicerade genom ”Tänk-högt-metoden”. 

Resultatet visade könsskillnader när det gällde mängden upplevda stressorer samt 

användningen av copinstrategier relaterade till stressorerna. Det visade sig att flickorna var 

mer oroliga för själva uppgiftens utförande, medan pojkarna var mer oroliga för resultatet av 

puttarna (Kaiseler, Polman & Nicholls, 2013). 
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Syfte och frågeställningar  

Inom idrottspsykologin har det under en lång tid gjorts forskning på elitidrottare 

avseende hur de upplever oro och stress under tävlingssituationer. Däremot finns det 

betydligt mindre forskning på hur ungdomar upplever oro och stress i tävlingssammanhang. 

Om vuxna elitidrottare tycker det är svårt att hantera de mentala faktorerna kan man undra 

över, hur upplever juniorer liknande situationer? 

Syftet med studien om golfjuniorers oro i tävlingssammanhang är att undersöka om 

ungdomar som spelar tävlingsgolf upplever oro inför tävlingar och under tävlingar samt om 

det finns skillnader i upplevd oro mellan könen inför och under tävlingar. Studien genomförs 

med juniorer från två svenska golfklubbar och undersöker även hur tränarna använder sig av 

olika copingstrategier för att underlätta för ungdomarna att hantera oro.  

Huvudfrågeställningen är: I vilken utsträckning upplever golfjuniorer oro inför och 

under tävlingar i de två klubbarna? Delfrågor är: 1) Finns det någon skillnad mellan pojkar 

och flickor i deras upplevelse av oro inför och under tävlingar? 2) Finns det något samband 

mellan kön och klubbtillhörighet tillsammans, avseende golfjuniorernas upplevelse av oro 

inför och under tävlingar? och 3) Hur tränarna på olika sätt arbetar med copingstrategier för 

att hantera oro hos golfjuniorer inför och under tävlingar i respektive klubb? 

Huvudfrågeställningen och de två första delfrågorna undersöks genom en enkätundersökning. 

Den sista delfrågan undersöks genom två intervjuer med tränare från respektive golfklubb. 

Metod  

Deltagare 

Studien riktade sig till juniorer som spelar golf i två svenska golfklubbar. Golfklubb 1 

ligger i en medelstor svensk stad med cirka 140 000 invånare och har cirka 3700 medlemmar. 

Golfklubb 2 ligger i en mindre svensk stad med cirka 50 000 invånare och har cirka 1100 

medlemmar (Svenska Golfförbundet, 2015).  
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Studien bestod av totalt 36 deltagare fördelat på 25 pojkar (69.4 %) och 11 flickor 

(30.6 %). Klubb 1 hade totalt 20 deltagare i studien och klubb 2 hade totalt 16 deltagare. 

Deltagarna var mellan 12 och 21 år (M = 15.83, SD = 2.24). I studien gjordes en indelning i 

två grupper baserad på ålder. Grupp 1: 12 - 16 år (M = 14.29, SD = 1.35). Antalet var 21 

deltagare i grupp 1. Grupp 2: 17 - 21 (M = 18.00, SD =1.13) där antalet deltagare var 15. En 

gruppindelning gjordes också avseende deltagarnas golfhandicap (hcp) som baserades dels på 

författarens 15-åriga erfarenhet och dels på medianen av deltagarnas golfhandicap som var 

8.4. Deltagarna hade hcp som varierade mellan 54 till +2 (M = 13.4, SD = 14.74). Golfspelare 

som har hcp under noll, det vill säga plus (+), i hcp betraktas som professionella golfspelare. 

Grupperingen blev således Grupp A: 54 - 25 hcp, som döptes till nybörjare (M = 42.27, SD = 

9.44) där antalet deltagare var 6. Grupp B: 24.9 - 10 hcp, som döptes till medelgolfare (M = 

17.12, SD = 4.77) där antalet deltagare var 9. Grupp C: 9.9 - +2 hcp, som döptes till 

elitgolfare (M = 4.50, SD = 3.19) där antalet deltagare var 21.  

Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att deltagarna var mellan 12 – 21 år, 

och att deltagarna spelat minst en golftävling. Ett bortfall skedde då en person uppgav att 

denne inte spelat någon golftävling vilket gjorde att enkätsvaret inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Deltagarna i undersökningen ombads att ange ålder, kön, golfhandicap, 

om de hade spelat minst en golftävling samt vilken klubb de representerade. Urvalet för 

studien utgjordes av ett klusterurval. Urvalet består av två grupper, där deltagarna från klubb 

1 är en grupp och deltagarna från klubb 2 är en grupp.  

Deltagarna i den kvalitativa delen var ansvarig tränare för all juniorträning inom 

respektive golfklubb.   

Material 

I studien om golfjuniorernas oro användes två olika mätinstrument för att mäta den 

kvantitativa delen, enkätundersökningen, av studien.  Ett användes för att mäta deltagarnas 
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situationsoro inför tävlingar och kallas Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) 

(Martens, Vealey & Burton, 1990). Det andra mätinstrumentet användes för att mäta 

deltagarnas personlighetsoro under tävlingar och kallas Sport Anxiety Scale -2 (SAS-2) 

(Smith, Smoll, Cumming & Grossbard, 2006). En förkortad version av båda mätinstrumenten 

användes i den här studien. Dessa versioner finns illustrerad i Weinberg och Gould (2010).  

Studiens enkät bestod sammanlagt av 15 påståenden.  

Den första delen av enkäten användes för att mäta situationsoro inför tävlingar. 

Författaren har översatt enkätfrågorna från engelska till svenska. Skalan består av nio 

påståenden som idrottare använt för att beskriva sina tankar och hur de känner inför tävlingar. 

De svarsalternativ som deltagarna fick välja mellan för att rangordna påståendena var enligt 

en fyrgradig skala där 1 = stämmer inte alls och 4 = stämmer mycket bra (bilaga 1). Ett 

exempel på påstående var: "Jag känner mig orolig inför tävlingar". Det maximala värdet på 

de nio påståendena inför tävlingar var 9 x 4 = 36.   

Den andra delen av enkäten översattes också av författaren från engelska till svenska, 

och skalan bestod av sex påståenden som mätte personlighetsoro. Dessa påståenden användes 

för att beskriva idrottares tankar och hur de känner under tävlingar. Ett exempel på ett 

påstående var: "Jag tvivlar på min egen förmåga att spela bra under tävlingar". Skalan bestod 

av samma svarsalternativ som den första skalan (bilaga 1). Maximalt värde på de sex 

påståendena under tävlingar var 6 x 4 = 24.  

För att mäta båda mätinstrumentens interna validitet utfördes en reliabilitetsanalys på 

de båda mätinstrumenten tillsammans som gav ett Cronbachs alfavärde på .88 vilket innebär 

att båda mätinstrumenten var reliabla.   

För att mäta den kvalitativa delen i studien användes intervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade, vilket innebar att intervjuaren hade en intervjumall att utgå ifrån för att 

sedan ha möjligheten att ställa följdfrågor beroende på situationen och de svar som gavs 
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(Langemar, 2008). Intervjuerna gick till så att författaren hade en intervjumall som bestod av 

sju frågor (bilaga 3). Följdfrågor ställdes också till respektive tränarna under respektive 

intervju. 

Procedur 

           Studien inleddes med att författaren tog kontakt med de två golfklubbarna genom 

telefonsamtal för att se om det fanns intresse för deltagande i studien. Denna kontakt togs 

med tränare och junioransvariga i respektive golfklubb. När golfklubbarna visade intresse och 

viljan att vara med i studien var nästa steg att kontakta och informera golfjuniorerna i de båda 

klubbarna samt deras föräldrar om studiens syfte. För de juniorer som inte var myndiga 

behövdes ett godkännande från föräldrarna angående deltagande. Informationen skickades via 

mail till alla golfjuniorerna i båda klubbarna tillsammans med ett missivbrev (bilaga 2). Här 

gavs information om bland annat författaren, om forskningsområdet, studiens syfte och 

procedur. 

I missivbrevet informerades också om etiska principer såsom frivilligt- och 

samtyckande deltagande, att alla deltagares svar skulle hållas anonyma, konfidentiella och 

nyttjandekrav i form av att insamlat data endast skulle användas till denna studies ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2011). Kort information om intervjuerna och deras utformning nämndes 

också. Mailet avslutades med information angående informerat samtycke av junioren själv 

om han eller hon var myndig, eller föräldrar till juniorer som inte var myndiga. Samtycket 

gjordes genom att de svarade på mailet. På det här sättet bekräftades godkännande för 

deltagande i studien.   

Nästa steg var att planera besök på respektive klubb vid ett träningstillfälle för att 

kunna ge golfjuniorerna enkäterna och samla in data. Detta gjordes i samråd med tränare för 

respektive klubb. Vid båda besöken inledde författaren med att presentera sig själv, studiens 

syfte och vad författaren ville att golfjuniorerna skulle göra. Nästa steg var att ge 



GOLFJUNIORERS ORO I TÄVLINGSSAMMANHANG                                                    14 
 

golfjuniorerna enkäterna med de påståenden de skulle ta ställning till. Författaren påpekade 

att juniorerna fick ta den tid de behövde för att fylla i påståendena och att de inte behövde ha 

bråttom. 

Nästa del i studien var att intervjua en tränare för respektive klubb. Författaren tog 

kontakt med båda juniortränarna för att informera om intervjuns syfte och genomförande. 

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter vardera att genomföra, spelades in på en Iphone med en 

inbyggd mikrofon. Respondenterna var innan intervjuerna informerade om att respektive 

intervju skulle spelas in. Intervjuerna analyserades sedan genom tematisk analys.  

Dataanalyser    

Insamlat data har analyserats utifrån dels kvantitativ och dels kvalitativ analysmetod. 

Kvantitativ analys användes för att besvara studiens huvudfrågeställning, i vilken 

utsträckning upplever golfjuniorer oro inför och under tävlingar i de två klubbarna?, delfråga 

1, finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor i hur mycket de upplever oro inför och 

under tävlingar? och delfråga 2, finns det något samband mellan kön och klubbtillhörighet 

tillsammans, avseende golfjuniorernas upplevelse av oro inför och under tävlingar? Analysen 

av dessa frågeställningar utfördes i dataprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) i form av fyra envägs ANOVA och en 2 x 2 flervägs ANOVA. De två första 

envägs ANOVA analyserna gjordes på de oberoende variablerna klubbtillhörighet (klubb 1 

och klubb 2) och kön (pojkar och flickor), för att se om det fanns skillnader. Den beroende 

variabeln var alla golfjuniorers upplevelse av oro inför och under tävlingar. Ytterligare två 

envägs ANOVA:s gjordes på golfjuniorernas ålder och golfhandicap (hcp) för att se om dessa 

oberoende variabler hade någon påverkan på upplevelsen av oro inför och under tävlingar. En 

2 x 2 flervägs ANOVA användes för att undersöka delfråga 2, det vill säga om det finns 

något samband mellan kön och klubbtillhörighet tillsammans avseende golfjuniorernas 

upplevelse av oro inför och under tävlingar?  
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Intervjuerna analyserades kvalitativt genom tematisk analysmetod för att besvara 

delfråga 3 angående hur tränarna på olika sätt arbetar med copingstrategier för att hantera oro 

hos golfjuniorer inför och under tävlingar i respektive klubb, och delfråga 1: finns det någon 

skillnad mellan pojkar och flickor i deras upplevelse av oro inför och under tävlingar?  

Resultat 

Data insamlade från enkäter och intervjuer har analyserats på två olika sätt genom 

kvantitativ och kvalitativ metod.  

Kvantitativa analyser  

Den kvantitativa analysmetoden bestod av analys av enkätsvar, där golfjuniorer från 

två svenska golfklubbar fick svara på påstående angående upplevelse av oro inför och under 

golftävlingar. Analysen av enkätsvaren skedde genom fyra envägs ANOVA:s och en 2 x 2 

flervägs ANOVA. Det maximala värdet på de nio påståendena inför tävlingar var 9 x 4 = 36 

från enkäten. Maximalt värde på de sex påståendena under tävlingar var 6 x 4 = 24 från 

enkäten. För samtliga deltagare var det totala medelvärdet för upplevd oro inför tävlingar 

19.44. Under tävlingar var det totala medelvärdet för upplevd oro 11.78 för samtliga 

deltagare.  

Tabell 1 

Medelvärde och standardavvikelser för upplevelse av oro i olika variabler 

 

 

Variabler 

Kön 

 

 Åldersgrupper  Hcp-grupper  Klubb- 

tillhörighet 

Pojkar Flickor  <16år >16år  A B C  Klubb

1 

Klubb

2 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

 M 

(SD) 

M 

(SD) 

 

Inför 

Tävlingar 

 

18.32 

(4.60) 

 

22 

(5.12) 

 19.62 

(5.24) 

19.20 

(4.80) 

 21.83 

(2.48) 

18.40 

(4.01) 

19.25 

(5.86) 

 18 

(4.68) 

21.25 

(4.92) 

Under 

tävlingar 

11.56 

(3.25) 

12.27 

(2.57) 

 11.76 

(3.52) 

11.80 

(2.34) 

 13.30 

(1.63) 

10.60 

(1.96) 

11.90 

(3.61) 

 11.05 

(2.54) 

12.69 

(3.44) 

 

Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, A = 54-25 Hcp, B = 24-10 Hcp, C = 9,9-+2 Hcp 
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Tabell 1 består av medelvärden och standardavvikelser från golfjuniorernas enkätsvar 

angående deras upplevelse av oro inför och under tävlingar. Tabellen är baserad på de 

variabler som undersökts i samband med enkätundersökningen. Dessa var kön, ålder, 

golfhandicap (hcp) och klubbtillhörighet. Variablerna är uppdelade i de grupperingar som 

gjordes för att hantera och analysera data på ett logiskt sätt.   

Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse mellan variablerna kön, åldersgrupper, hcp-grupper,  

klubbtillhörighet från de fyra envägs ANOVA:s samt kön och klubbtillhörighet  

tillsammans från 2 x2 flervägs ANOVA:n   

Variabler MS F P η2 

Kön      

           Inför tävlingar 103.45 4.75 .04 .12 

           Under tävlingar 

 

3.88 0.41 .53 .01 

Åldersgrupper     

            Inför tävlingar 1.54 0.06 .81 .00 

            Under tävlingar 

 

0.01 0.00 .97 .00 

Hcp-grupper     

            Inför tävlingar 21.63 0.86 .43 .05 

            Under tävlingar 

 

Klubbtillhörighet 

            Inför tävlingar  

            Undertävlingar  

 

11.76 

 

 

93.89 

23.84 

1.29 

 

 

4.10 

2.70 

.29 

 

 

.05 

.11 

.07 

 

 

.11 

.07 

Kön och 

klubbtillhörighet  

    

            Inför tävling 0.03 0.00 .97 .00 

            Under tävling 2.00 0.22 .65 .01 

             

Not. MS = Mean square, F = F-värde, P = p-värde = < 0.05, η2 = Eta square-värde  

För att undersöka om det finns signifikant skillnad mellan pojkar och flickors oro 

inför och under tävlingar genomfördes en envägs ANOVA med kön som oberoende variabel 

och oro inför och under tävlingar som beroende variabel. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan flickorna och pojkarna i graden av upplevd oro inför tävlingar, F 

(1, 34) = 4.57, p < 0.05, η2 = .12. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan 
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flickorna och pojkarna avseende upplevd oro under tävlingar F (1, 34) = 0.41, p > 0.05, η2 = 

.01 (Tabell 2).  

En envägs ANOVA genomfördes på den oberoende variabeln ålder, bestående av de 

två åldersgrupperna, och den beroende variabeln oro inför och under tävlingar. Resultatet 

visade att ingen signifikant skillnad fanns i upplevelse av oro varken inför tävlingar, F (1, 34) 

= 0.06, p > 0.05, η2 = 0, eller under tävlingar, F (1, 34) = .0, p > 0.05, η2 = .0, mellan de två 

åldersgrupperna (Tabell 2). 

En envägs ANOVA genomfördes också på den oberoende variabeln golfhandicap 

(hcp), bestående av de tre hcp-grupperna, och på den beroende variabeln oro inför och under 

tävlingar. Analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan någon av de tre 

hcp-grupperna i upplevelse av oro varken inför tävlingar, F (2, 33) = 0.86, p > 0.05, η2 = .05, 

eller under tävlingar, F (2, 33) = 1.29, p > 0.05, η2 = .07 (Tabell 2). 

För att undersöka om det finns signifikant skillnad mellan juniorernas 

klubbtillhörighet (klubb 1 och klubb 2) genomfördes en envägs ANOVA med 

klubbtillhörighet som oberoende variabel och oro inför och under tävlingar som beroende 

variabel. Mellan klubb 1:s och klubb 2:s golfjuniorer fanns det en signifikant skillnad i 

upplevelse av oro inför tävlingar, F (1, 34) = 4.10, p < 0.05, η2 = .11. Klubb 2:s juniorer 

upplevde mest oro inför tävlingar. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan klubbarna 

i upplevelse av oro under tävlingar, F (1, 34) = 2.70, p > 0.05, η2 = .07 (Tabell 2). 

En 2 x 2 flervägs ANOVA genomfördes också och visade att interaktionseffekten av 

deltagarnas kön och klubbtillhörighet tillsammans inte var signifikant avseende 

golfjuniorernas upplevelse av oro varken inför tävlingar, F (1, 32) = 0.00, p > 0.05, η2 = 0 

eller under tävlingar, F (1, 32) = 0.22, p > 0.05, η2 = .01 (Tabell 2). 

Kvalitativa analyser  
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Den kvalitativa analysmetoden består av analys av de två intervjuerna, där tränarna 

golfklubbarna blev intervjuade angående hur de uppfattar sina golfjuniorers upplevelse av oro 

inför och under golftävlingar. Under intervjuerna ställdes frågor till tränarna om de 

uppfattade skillnader i pojkarnas och flickornas upplevelse av oro inför och under tävlingar. 

Frågor ställdes också om hur tränarna och respektive klubb arbetar med copingstrategier för 

att hantera juniorernas oro (bilaga 3). En transkribering gjordes av respektive tränarintervju. 

Detta blev tillsammans 15 sidor. Utifrån dessa transkriberingar analyserades data genom 

tematisk analysmetod.  

Tematisk analysmetod innebär att kvalitativa data, exempelvis från intervjuer, 

analyseras. Analysen görs genom att dela upp data i olika teman och sedan sammanfatta 

resultatet utifrån valda teman (Langemar, 2008). Den tematiska analysen användes för att 

undersöka skillnader som kan finnas mellan de två golfklubbarna i deras sätt att arbeta med 

sina golfjuniorer. Dessa skillnader i arbetssätt kan ge en djupare förståelse för olikheter 

mellan klubbarna avseende golfjuniorernas upplevelse av oro inför och under tävlingar samt 

om det finns könsskillnader i upplevelse av oro inför och under tävlingar.   

Varje tema i studien beskrivs separat. De teman som valts och analyserats är 

träningsstrategi för golfjuniorer, copingstrategier för att hantera oro, skillnader mellan könen 

och resurser för juniorverksamheten. Respondenterna var tränare från klubb 1 (hädanefter, 

R1) och tränare från klubb 2 (hädanefter, R2). 

Träningsstrategi för golfjuniorer 

Träningskoncept kan byggas upp på olika sätt för golfjuniorer som deltar i 

tävlingsverksamhet. I intervjuerna med tränarna var det intressant att ta reda på vilken strategi 

som respektive golfklubb hade avseende träningsstrategi och hur klubbarna hanterar frågor 

om oro inför och under tävlingar: 
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När vi träffas innan tävlingen har vi alltid en tanke kring att vi checkar av de tekniska 

momenten, sen har vi alltid närspel under ett av passen i veckan och då blir det lite 

tävlingsfokus. Vi går igenom de viktigaste bitarna inför det tekniska och tittar över det. 

(R1) 

R2 anser att: ”Det inte finns någon uttalad strategi för hur man ska tänka inför en 

tävling eller agera under en tävling och efter en tävling”.  

Ingen av klubbarna har en uttalad strategi för hur man ska hantera frågor om oro inför 

och under tävlingar. Mycket av förberedelserna inför tävling handlar istället om golfteknik. 

Copingstrategier för att hantera oro 

I intervjuerna med tränarna har frågor ställts om hur tränaren för respektive klubb har 

hanterat oro hos sina golfjuniorer. R1 anser att: ”det är rutiner man vill komma åt, att skapa 

rutiner inför tävling, det här måste jag följa för att få så bra prestation som möjligt”. R1 säger 

också att: ”vi har tidigare haft en mental rådgivare genom åren. Nu har vi skiftat inför det här 

året till en person som går in och tar hand om de mentala delarna.  Det bygger på individuella 

samtal”. När det gäller oro inför och under tävlingar så säger R1 att: ”om juniorerna känner 

oro av olika anledningar så gäller det att titta på vad anledningen till oron. Det kan till 

exempel vara att juniorerna är dåligt förberedda och vilka rutiner de har inför tävlingen”. R2 

säger att: ”frågor om oro och stress hanteras av mig och jag försöker att hantera de mentala 

frågorna utifrån vad jag tror är rätt och riktigt". När det gäller tekniker för hantering av oro 

säger R2 att: ”det handlar om att ha rimliga mål som går att uppnå. Att de inte siktar mot 

stjärnorna direkt, får dåligt självförtroende och lägger av. Att de blir nöjda av sina resultat 

och att det inte enbart är prestation, hela tiden”.  

Golfjuniorernas oro hanteras olika inom de två golfklubbarna. Klubb 1 har en 

systematisk strategi för juniorträningen. Det finns ett tydligt koncept för hur träningen ska 

genomföras. Träningen består av golfteknik, fysträning och tillval för mental träning. En 
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tränare ansvarar för golfteknik och fysträning. Den mentala träningen sköts av en inhyrd 

mental rådgivare. Klubb 2 har ingen systematisk strategi för juniorträningen när det gäller 

copingstrategier och ansvaret för såväl golfteknik som mentala frågor ligger på tränaren.  

Skillnader mellan könen 

I intervjuerna med tränarna ställdes frågor om tränarna på något sätt uppfattade att det 

fanns skillnader mellan flickor och pojkar när det gällde hur de upplever oro inför tävlingar 

och under tävlingar: 

Jag tycker att det ligger på individnivå och inte så mycket könskopplat. Killarna kan ju 

verka tuffare och så, tjejerna har ju lättare att komma och prata inför det här. Jag känner 

att tjejerna öppnar sig mer som en bok medan killarna sluter sig mer som en mussla. 

(R1) 

R2 sa följande om skillnader mellan pojkar och flickor: ”Det skulle väl vara att flickorna 

kanske är lite mer förberedda, många av de här tonåringarna blir lite spontana, Det känns som 

om flickorna har lite mer ordning och reda”.  

Både R1 och R2 ser till egenskaper hos flickorna, exempelvis att de är öppnare med 

sina känslor, att de är bättre på att ha ordning och reda och därför är mer förberedda inför 

tävlingar.  

Resurser för juniorverksamheten  

Att skapa ett bra träningskoncept för de golfjuniorer som aktivt deltog i 

tävlingsaktiviteter är naturligtvis viktigt för de två golfklubbarna som ingick i studien. I 

intervjuerna med tränarna var det därför intressant att ta reda på om de två klubbarna hade 

olika förutsättningar i form av resurser för att genomföra sina träningsprogram: 

Det handlar ju om klubbkassa och budget. Det måste finnas en viss summa pengar för 

att det ska vara en verksamhet. Och då är det klart att just nu täcks det in träning, men 
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inte mer. För att utveckla verksamheten med att ha koll på hur juniorerna fungerar på 

tävling behöver man mer resurser och pengar. (R1)  

R2 säger att: Eftersom man har gruppträning är det svårt att få en individanpassad 

träning. Det hade varit enklare att hantera mentala frågor om man hade möjlighet att 

träna dom individuellt några pass. Nu är tiden en aspekt som sätter stopp för det, just 

nu.   

Både R1 och R2 anser att resurserna inte medger att träningen kan ske på det sätt som 

de önskar för att ge bättre förutsättningar för juniorerna att hantera oro inför och under 

tävlingar. De anser att det krävs träningstillfällen med mer fokus på individuella samtal och 

coachning för att hantera de mentala frågorna. 

Diskussion  

Syftet med studien om golfjuniorernas oro var att studera om golfjuniorer som spelar 

tävlingsgolf upplever oro inför och under tävlingar? Om det finns skillnader i upplevd oro 

mellan könen inför och under tävlingar? Om det finns skillnader mellan klubbarna avseende 

golfjuniorernas upplevelse av oro inför och under tävlingar, och om det finns något samband 

mellan kön och klubbtillhörighet tillsammans avseende golfjuniorernas upplevelse av oro 

inför och under tävlingar? För att analysera skillnaderna mellan klubbarna avseende 

golfjuniorernas upplevelse av oro inför och under tävlingar studeras hur tränarna använder sig 

av olika copingstrategier för att underlätta för golfjuniorerna att hantera sin oro. Studien 

genomfördes med golfjuniorer från två svenska golfklubbar och en golftränare från 

respektive klubb.   

Ett av resultaten i de kvantitativa analysen om golfjuniorernas upplevelse av oro var 

att det finns en signifikant skillnad mellan könen avseende upplevelse av oro inför tävlingar. 

Flickor upplever större oro inför tävlingar än vad pojkar gör. Skillnader i upplevelsen av oro 

mellan könen bland golfjuniorerna stöds av resultat från en studie om norska elitidrottares 
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syn på sin förmåga att prestera kopplat till upplevd kognitiv och somatisk oro. Studien visade 

att kvinnorna upplevde högre nivåer av både dessa typer av oro än männen (Abrahamsen och 

Pensgaard, 2008). 

Hur ser då tränarna på olikheter mellan könen? I den tematiska analys som gjordes 

med utgångspunkt från intervjuerna med de två ansvariga tränarna från respektive golfklubb 

visade det sig i studien om golfjuniorernas upplevelse av oro att tränarna inte uppfattade 

någon direkt skillnad mellan könen i fråga om oro inför och under tävlingar. Däremot 

uppfattade tränarna att flickorna var mer öppna och bättre förberedda inför tävlingar än 

pojkarna. Båda tränarna ser till egenskaper hos flickorna, exempelvis att de är öppnare med 

sina känslor, att de är bättre på att ha ordning och reda och därför är mer förberedda inför 

tävlingar. Den mentala frågan om den oro som flickorna upplever inför tävlingar har dock 

inte uppmärksammats av tränarna. Finns det medvetenhet om att flickorna känner större oro 

inför tävlingar än vad pojkarna gör kan det finnas anledning att undersöka behovet av 

copingstrategier som kan användas inför och under tävlingar. Detta behov av copingstrategier 

kan se olika ut för flickor och pojkar, vilket tidigare forskning visat (Hoar m.fl., 2010; 

Kaiseler m.fl., 2013).  

Den kvantitativa analysen visade också en signifikant skillnad för upplevelsen av oro 

inför tävlingar beroende på vilken golfklubb man tillhörde. I den ena golfklubben (klubb 2) 

uppvisade golfjuniorerna högre oro inför tävlingar än golfjuniorerna i den andra klubben 

(klubb 1). Detta resultat leder till frågan om det finns skillnader i hur golfklubbarna arbetar 

för att hantera mentala aspekter i träningsprogrammen för golfjuniorerna. En del av 

förklaringen ges i den tematiska analysen utifrån de intervjuer som gjorts med tränarna i de 

två golfklubbarna. Det visades att det finns olikheter mellan klubbarna i uppläggning och 

strategier för träningsprogram och hantering av mentala aspekter. Ingen av klubbarna har en 

uttalad strategi för att hantera mentala aspekter. Däremot hade klubb 1, där golfjuniorerna 
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uppvisar signifikant lägre oro inför tävlingar, en professionell resurs knuten till klubben för 

att stödja juniorerna i mentala frågor. Ansvaret för att använda denna resurs ligger dock hos 

varje enskild junior som tillval i deras träningsprogram. Klubb 2:s juniorer, som upplevde 

mer oro inför tävlingar, hade inte tillgång till professionell mental rådgivning utan ansvaret 

låg enbart på tränaren att hantera de mentala frågorna. Denna skillnad mellan klubbarna i 

möjlighet till professionell mental rådgivning kan vara en del av förklaringen till att det fanns 

skillnader i upplevelsen av oro mellan de två klubbarna inför tävlingar.  

Tittar man på golfjuniorernas kön och klubbtillhörighet tillsammans visade 2 x 2 

flervägs ANOVA:n ingen signifikant interaktionseffekt avseende upplevd oro varken inför 

eller under tävlingar. 

Den kvantitativa analysen om golfjuniorernas oro visade att det totala medelvärdet för 

upplevd oro inför tävlingar för samtliga golfjuniorer var större än det totala medelvärdet för 

upplevd oro under tävlingar. För att få en bättre förståelse av den upplevda oron inför 

tävlingar, kan den analyseras utifrån McGrath (1970) stressprocess. Golfjuniorerna kan 

uppleva tanken på att prestera bra på en kommande tävling som oroande vilket kan leda till 

stress och försämrad prestation. Tidigare studier (Pijpers m.fl., 2003) visar på att för mycket 

oro kan försämra en individs prestation. Hög grad av oro behöver dock inte alltid upplevas 

negativt och påverka prestationen då det visats att olika individer har olika zoner för grad av 

situationsoro för att prestera optimalt (Hanin, 1980). Det kan dock finnas behov av att hantera 

oro och därigenom minska stress och negativa effekter på prestationen. För att hantera denna 

oro finns ett antal copingstrategier som har verifierats av tidigare forskning. Dessa strategier 

kan exempelvis vara självprat (Rogerson & Hyrcaiko, 2002), stress inoculation training 

(Meichenbaum, 1985) och andningstekniker (Nicholls m.fl., 2005).    

I den tematiska analysen, utifrån de intervjuer som gjorts med tränarna i de två 

golfklubbarna, visades att ingen av golfklubbarna har någon uttalad systematik i att hantera 
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golfjuniorernas oro genom olika copingstrategier. Träningen är istället mycket fokuserad på 

golfteknik. En anledning till att klubbarna inte tydligt lyfter fram den mentala träningen och 

copingstrategier kan vara bristande resurser och/eller att andra aktiviteter prioriterats högre. 

Ett icke signifikant resultat i den kvantitativa analysen var att vid jämförelse mellan 

de tre handicap-grupperna i studien om golfjuniorernas oro visade resultaten att nybörjarna 

upplevde mest oro inför tävlingar. På andra plats kom elitgolfarna och medelgolfarna var den 

grupp som upplevde minst oro inför tävlingar. Under tävlingar var det exakt samma ordning i 

upplevelse av oro inom de tre hcp-grupperna, det vill säga nybörjarna upplevde mest oro, sen 

kom elitgolfarna och sist medelgolfarna. Hcp-gruppen elitgolfares resultat finner stöd i Bois 

m.fl. (2009) då deras studie kom fram till att professionella golfspelare som klarade 

kvalgränsen i en golftävling visade högre kognitiv och somatisk oro än de spelare som inte 

klarade kvalgränsen. En förklaring, enligt Bois m fl. (2009), var att riktigt bra spelare kanske 

inte vill känna sig för avslappnade och lugna inför en tävling då de behöver en viss nivå av 

oro för att kunna prestera så bra som möjligt. Detta visar också att de som spelar på elitnivå 

och lyckas prestera bra har förmågan att tolka sin oro som främjande (Jones m.fl., 1994). 

Denna studie om golfjuniorers upplevelse av oro inför och under tävlingar visar också att de 

ungdomar som hade högst golf-hcp känner stor oro inför tävlingar och därför kan vara i 

behov av stöd och copingstrategier för att hantera sin oro. Detta kan vara en viktig kunskap 

för tränare att beakta i uppläggning av golfjuniorernas träningsprogram, då det gäller att få 

unga golfare att tycka att det är roligt och stimulerande med tävlingsmomentet i golfen för att 

vara motiverade att fortsätta med sporten. 

Som redan diskuteras finns det en signifikant skillnad mellan könen avseende 

upplevelse av oro inför tävlingar. Flickor upplever större oro inför tävlingar än vad pojkar 

gör. En spekulativ förklaring till detta resultat skulle kunna vara att det finns risk för att 

pojkarna inte ens i en anonym enkätundersökning vill erkänna för sig själv eller någon annan 
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att de känner oro inför tävlingar. Pojkarna kan med andra ord använda sig av social 

önskvärdhet. Ett citat från intervjuerna i den tematiska analysen stödjer mina funderingar 

kring detta: ” Killarna kan ju verka tuffare och så, tjejerna har ju lättare att komma och prata 

inför det här. Jag känner att tjejerna öppnar sig mer som en bok medan killarna sluter sig mer 

som en mussla” (R1).  

En begränsning i studien om golfjuniorernas oro är att oro inte har studerats i relation 

till prestation. Det hade dock varit intressant att studera oro inför och under tävlingar i 

relation till de resultat som golfjuniorena presterar under en säsong. Detta hade gett en 

möjlighet att få kunskap om hur oron påverkar golfjuniorernas prestationer. Denna 

avgränsning var nödvändig utifrån befintliga resurser i den är studien.   

Studien är begränsad till två golfklubbar vilket gör att det är svårt att generalisera 

resultatet från enkätundersökningen till fler klubbar, som leder till att den externa validiteten 

måste anses begränsad.  

De mätinstrument som användes i enkätundersökningen var reliabla då de använts i 

tidigare forskning, vilket är en styrka för denna studie. Detta innebär att en replikering av den 

här studien skulle kunna ge samma eller i alla fall liknande resultat.    

En styrka i studien är att golfklubbarna har varit positiva till studien. Information om 

syfte och genomförande har därför kunnat ske på ett bra och smidigt sätt. Golfjuniorena hade 

därigenom en positiv inställning till att genomföra enkätundersökningen.  

Författarens bakgrund som en hängiven golfare under 15 års tid ses som en styrka då 

den sannolikt har bidragit till att golftränare och juniorer på de båda klubbarna kände 

förtroende för författaren och denna studie, vilket underlättade genomförandet.  

Beträffande extern validitet av resultatet från intervjuerna så är det inte möjligt att, 

rakt av, generalisera tränarnas tankar och åsikter till andra tränare i andra svenska 
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golfklubbar. Dock tror jag att det finns en del tränare i golfsverige som har samma eller 

liknande synsätt som de två tränarna i den här studien hade. 

Den interna validiteten, som deltagarkontroll, anser jag vara relativt hög då jag ställde 

följdfrågor under intervjuerna så att tränarna fick möjlighet att svara utförligt på 

intervjufrågorna. Samma följdfrågor användes i båda intervjuerna. 

Under intervjuerna användes en Iphone med inbyggd mikrofon för inspelning. Detta 

gav en bra ljudkvalité på intervjuerna som möjliggjorde en bra analysgrund för den tematiska 

analysmetoden. Detta medförde en bra reliabilitet genom kvalitén på den tekniska 

utrustningen. 

Ett av de mest intressant resultaten som framkom i studien om golfjuniorers oro var 

att flickorna upplevde en signifikant högre oro inför tävlingar än pojkarna. I framtida 

forskning är detta ett resultat som borde verifieras med en bredare studie som omfattar fler 

klubbar och deltagare samt kontrollgrupp, för att öka reliabilitet och validitet. Är det så att 

flickor generellt upplever högre grad av oro inför tävlingar än vad pojkar gör, är detta i så fall 

en viktig kunskap för fler tränare att använda i sitt arbete med golfjuniorer då tränarna har en 

mycket viktig roll i hur juniorer mår och kan uppleva glädje med sin idrott.  

Samspelet mellan tränare och golfjuniorer är mycket viktigt för att ge dem möjlighet 

att må bra, hantera sin oro och prestera så bra som möjligt. Detta belyste Bum (2013) bland 

annat i sin studie när det visade sig att om tränare hade ett diktatoriskt ledarskap ökade 

golfjuniorernas kognitiva oro och prestationen försämrades. När tränare istället visade ett 

stöttande och positivt ledarskap minskade golfjuniorernas upplevda kognitiva oro och deras 

prestation förbättrades.  

Resultaten från denna studie om golfjuniorernas upplevelse av oro i 

tävlingssammanhang kan även gälla inom andra sporter där det finns ett stort inslag av mental 

press i tävlingssituationen och där det är den enskilda prestationen som uppmärksammas.  I 
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vårt dagliga liv upplever barn och ungdomar i skolan och vuxna människor i yrkeslivet stora 

krav på att prestera och visa på goda resultat, ofta i konkurrens med andra. Detta liknar på 

många sätt den tävlingssituation som de golfjuniorer i den här studien upplever. Enkla 

copingstrategier som används av idrottare är sannolikt mycket användbara i många 

situationer där människor upplever oro och stress. Dessa copingstrategier kan ge människor i 

vardagslivet bättre möjligheter att tackla pressade situationer på ett mer systematiskt sätt.  
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Bilaga 1 

Enkätformulär 

 

Ålder______       Kön _______       Hcp______ 

 

Har du spelat någon golftävling förut?_____ 

 

Vilken klubb spelar du för?_____________________ 

 

Nedan finns några påståenden som idrottare har använt för att beskriva sina känslor inför 

tävlingar. Jag vill att du tänker tillbaka på hur du känner inför tävlingar. Läs sedan varje 

påstående och kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig. Lägg inte för mycket tid på 

varje påstående utan välj det alternativ som du tycker bäst beskriver dina känslor. Eftersom 

det här är dina tankar och känslor så finns det inget rätt eller fel svar.     

 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

mindre bra 

Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 

1.  Jag känner mig orolig inför 

tävlingar. 

    

2. Jag känner mig nervös inför 

tävlingar. 

    

3. Jag känner lugn inför 

tävlingar.  

    

4. Jag tvivlar på min egen 

förmåga att spela bra inför 

tävlingar. 

    

5. Jag känner mig skakig inför 

tävlingar. 
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6. Jag känner mig trygg inför 

tävlingar. 

    

7. Inför tävlingar är jag orolig att 

jag inte kommer prestera så bra 

som jag kan.   

    

8. Min kropp känns spänd inför 

tävlingar. 

    

9. Jag känner mig självsäker 

inför tävlingar. 

    

 

 

 

Nedan finns några påståenden som idrottare har använt för att beskriva sina tankar och 

känslor under tävlingar. Jag vill att du tänker på hur du känner när du spelar tävlingar. Läs 

sedan varje påstående och kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig. Lägg inte för 

mycket tid på varje påstående utan välj det alternativ som du tycker bäst beskriver dina tankar 

och känslor under tävlingar. Eftersom det här är dina tankar och känslor så finns det inget rätt 

eller fel svar.     

 

 Stämmer inte 

alls 

Stämmer 

mindre bra 

Stämmer bra Stämmer 

mycket bra 

1. Jag tvivlar på min egen 

förmåga att spela bra under 

tävlingar. 

    

2.  Jag känner mig nervös 

under tävlingar. 

    

3. Mina tankar svävar iväg 

och jag tänker på annat 

under tävlingar. 
 

    

4. Jag får ont i magen under 

tävlingar. 

    

5. Jag är orolig att misslyckas 

under tävlingar. 
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6. Jag lägger inte märke till 

vad som händer runtomkring 

mig under tävlingar. 

    

 

 

Bilaga 2  

Hej, 

Jag heter Andreas Ericson, och är 24 år Jag studerar på Örebro Universitet inom det samhälls- 

och beteendevetenskapliga programmet med idrottspsykologi som inriktning. Jag kombinerar 

mina studier med arbete på Dormy i Örebro.  

 

Jag har påbörjat arbetet med min C-uppsats som ska vara klar i början i slutet av maj 2015. I 

uppsatsen kommer jag studera på vilket sätt stress och oro kan påverka golfarens prestationer 

i målgruppen 12 till 21 år. Jag kommer också följa upp huruvida man aktivt arbetar med olika 

faktorer för att motverka stress och oro i juniorers golfande och i respektive klubbs 

tävlingsverksamhet. 

 

Min avsikt är att studien kommer att omfatta två golfklubbar. Studien kommer omfatta alla 

juniorer i berörda golfklubbar - (förhoppningsvis minst 40). Juniorerna får svara på en enkät 

som tar mellan 5-10 min att fylla i. I studien behöver jag veta lite grundinformation om de 

juniorerna som fyller i enkäten nämligen ålder, kön, golfhandikapp, om de har spelat någon 

golftävling förut och klubbtillhörighet. Enkäten kommer bestå av påståenden som juniorerna 

ska ta ställning till angående stress och oro inför och under tävling.  

 



GOLFJUNIORERS ORO I TÄVLINGSSAMMANHANG                                                    34 
 

All data och information kommer hanteras enligt individskyddskravets allmänna huvudkrav 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 Informationskravet handlar om att jag ska informera er och juniorerna om min 

studies syfte.   

 Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen har själva rätt att 

bestämma om de vill medverka.   

 Konfidentialitetskravet innefattar att jag som forskare kommer förvara all data 

så att obehöriga personer inte kan ta del av dem.  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast 

kommer användas för min studies ändamål, och inget annat.  

 

 

Enkätformulären delas ut av mig på respektive golfklubb vid ett träningstillfälle, där jag 

också informerar om studien och dess syfte. 

  

Jag kommer också att intervjua respektive tränare i de berörda golfklubbarna. Jag uppskattar 

att en sådan intervju tar 1 timme.   

 

Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta mig.  

 

Vänliga hälsningar 

Andreas Ericson 

E-post: andebroe@hotmail.com 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Upplever du att juniorerna hanterar situationen bra inför och under tävlingar? 

2. Kan du beskriva hur du arbetar som tränare och vad har klubben för strategi att 

hjälpa juniorerna inför och under tävlingar? 

3.  Kan du beskriva resultaten av er strategi?  

4.  Kan du beskriva någon feedback som du har fått från juniorerna?  

5. Upplever du någon skillnad mellan pojkar och flickor i hur de upplever situationen 

inför och under tävlingar? 

6. Vad skulle du som tränare kunna förbättra när det gäller hantering av juniorers stress 

och oro inför och under tävlingar?  

7. Vill du tillägga något som du tycker är viktigt? 

 


