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Sammanfattning 

Denna studie har som huvudsyfte att försöka förstå golfklubben som arbetsplats ur de 

anställdas perspektiv. Jag har arbetat hermeneutiskt med avsikten att förstå de anställdas 

upplevelse av sitt arbete och sin arbetsplats. Uppsatsen bygger på intervjuer av sex 

anställda på sex golfklubbar i Mellansverige. Min tolkning av den empiri jag haft tillgång 

till lyfter fram tre teman vilka är: Den problematiska golfklubben, den acceptabla 

golfklubben samt den ideala golfklubben. Resultatet pekar på en stor variation mellan 

golfklubbarna, men även likheter som ligger till grund för de teman jag definierat. 

Som förklaringsmodell har jag använt begreppet organisationskultur vilket innefattar 

aspekter av betydelse för respondenternas upplevelse av att vara anställd på en golfklubb. 

Organisationskulturen skapas och utvecklas ur de gemensamma värderingar, normer och 

verklighetsuppfattningar som existerar inom en organisation. Intresset för att genomföra 

studien har växt fram genom de kontakter jag haft med anställda på olika golfklubbar 

under åren som golfspelare, samt mina egna erfarenheter av ledarskapets betydelse på en 

arbetsplats. Jag har upptäckt att den socialiseringsprocess som påverkar golfklubbens 

organisationskultur har varierande riktning med olika betydelse för de anställdas 

upplevelse. Några av dessa arbetsplatser utvecklas i en stabil takt i harmoni mellan de 

anställda och ledningen vilket är gynnsamt för de anställda. En del har lämnat en tid av 

svårigheter, men är på väg i en positiv riktning. Någon ser ut att vara fast i en negativ 

spiral. Riktningen påverkar de anställdas vilja att stanna kvar. Sammantaget är golfklubben 

en arbetsplats som är riktigt bra för några, men för andra en arbetsplats man sannolikt 

väljer att lämna på sikt. 

 

Sökord: Anställda, ledning, organisationskultur, golfklubben, arbetsplats 
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Förord 

Denna studie har genomförts under problematiska förhållanden och som för de flesta andra 

uppsatsförfattare under tidspress, men jag hoppas och tror det varit mödan värt. 

Min förhoppning är att ni som läser denna uppsats finner den både intressant och 

tankeväckande. 

Några kommer ha invändningar mot mina tolkningar av empirin, men jag tror desto fler finner 

mycket av innehållet som rimligt. 

Min studie hade aldrig kunnat genomföras utan det stöd jag fått av min fru Anette och mina 

barn Wilma och Julia. Tack! 

Jag vill tacka de anställda på de golfklubbar jag besökte vilka gjorde studien möjlig. 

Jag vill tacka mina vänner på och utanför Högskolan. Ni vet vilka ni är! 

Slutligen vill jag tacka min handledare Tomas som visat på ett omåttligt engagemang och 

tålamod när han väglett mig fram. Tack! 

Per Söderström 

2011-01-14  
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1. Inledning 

 

Vad har Bill Clinton, Michael Jackson, Elvis Presley och Tiger Woods gemensamt? 

Svaret är att om jag visar någon en bild på dessa människor så är sannolikheten extremt 

liten att man inte vet vem bilden föreställer. De är alltså alla superkända människor och 

Tiger Woods är en av dem. Han har genom sina prestationer på (och vid sidan av) 

golfbanan vunnit både ära, pengar och berömmelse. Inom golfen finns det också en grupp 

av människor som ser till att golfklubbarna fungerar som mötesplats och idrottsanläggning. 

De jag syftar på är de som är anställda för att administrera verksamheten, samt klippa och 

sköta våra golfbanor. I förhållande till hur enormt känd Tiger Woods är så är dessa 

anställda synnerligen okända och ges inget utrymme när man pratar om golf. Deras arbete 

tas kanske för givet? Globalt har golf som idrott växt enormt vad gäller kommersiell status. 

Under åttiotalet talades det om de osannolika summor våra svenska tennisspelare tjänade 

på sin idrott. Hur är det idag?  Sports Illustrateds (2009) lista över bäst betalda idrottsmän 

2009 visar att tennisspelarna idag är frånåkta gällande inkomst genom exempelvis F1 

föraren Kimi Räikkönen med en inkomst på 40 Miljoner USD. Bäst betalde tennisspelare 

är Roger Federer med 29 Miljoner USD.  Vem tjänar då mest?  Tiger Woods är den högst 

betalde idrottsmannen och denne golfspelare tjänade 2009, 99,7 Miljoner USD. Detta trots 

ett åtta månader långt skadeuppehåll. Golfen handlar alltså om mycket stora pengar. 

 

I Riksidrottsförbundets senaste statistik ”Idrotten i siffror” publicerad 2009 visar 

medlemsantalet i specialistförbund år 2008 att fotboll är nummer ett med ca 1 Miljon 

medlemmar och Golf som nummer två med nästan 600 000 medlemmar. Detta betyder att 

sporten är stor och har utvecklats från en överklass sport till något alla kan syssla med. Det 

är alltså stora pengar plus många utövare. Golf Sverige får under våren en höjdpunkt i 

brevlådan nämligen Svensk golf:s utrustning special (Nr 2 2010). Detta är 

medlemstidningen, som till våren alltid innehåller extra mycket information om årets nya 

trender inom utrustning. Är det grafit, eller titan i drivern som gäller för att få den extra 

längden vid utslaget? Eller behöver jag kanske en ny wedge med spin milled square 

grooves för garanterad backspin? Allt nytt överträffar det gamla, vilket betyder att man kan 

köpa sig ett bättre spel om man har råd?  Detta nummer innehåller också en läsarenkät med 

frågor vars svar också är relevanta för min frågeställning vilken jag strax kommer 

presentera. År 2009 köpte 47,5 % av Svensk Golfs läsare utrustning för mellan 2500 och 

10 000 kr. 7,8% köpte för över 10 000 kr. 85 % av dessa läsare uppgav att de spelade från 

20 till över 50 ronder/år. Om denna enkät skulle tala för samtliga 600 000 spelare betyder 

detta att man spenderar mellan ca 600 miljoner och 3 Miljarder/år på utrustning samt 

spenderar mellan 80 och 200h eller mer på golfbanan varje år. Sammanfattningsvis 

förefaller golfen omsätta mycket stora pengar och många människor är engagerade utövare 

som lägger mycket tid på golf. 

 

Något mycket motsägelsefullt är svenska golfares betalningsvilja för olika saker. Att man 

är villig att betala stora pengar för resor och utrustning är anmärkningsvärt när det 

samtidigt uttrycks missnöje mot att betala för tillgång till sin golfbana, för obegränsat spel. 

En relativt vanlig nivå på kostnaden för det senare är mellan 3500-5000 kr/år. Det 

förefaller alltså finnas en minst lika stor eller större betalningsvilja för industriellt 

masstillverkad utrustning, än att betala för hantverket att administrera och underhålla våra 

svenska golfanläggningar. Att en ny golfklubba kan kosta 4000 kr är inget man gnäller om, 

men årsavgiften är däremot alltid för hög. 

 

För att få en klarare bild av golf Sverige och förstärka min förförståelse, så har jag studerat 

golftidningar och Svenska golfförbundet hemsida för att se hur de anställda framställs. 

Något förvånande är att det knappt skrivs ett ord om de anställda. Jag undrar, de man inte 



6 
 

skriver om finns de? Jag har dessutom haft kontakter med företrädare inom några av 

golfens intresseorganisationer 
1
. Samtalen har gett mig möjligheten att klargöra en del 

angående exempelvis golfklubbarnas organisation och ledningsform. Majoriteten av de 

svenska golfklubbarna är ideella föreningar, vilket betyder att de anställdas arbetsgivare är 

människor som på sin fritid agerar arbetsgivare. Jag har också haft kontakt med 

golfklubbarna arbetsgivarorganisation SLA
2
 för att få en inblick i deras syn på golfklubben 

som arbetsplats och i vilken riktning golfen i Sverige utvecklar sig. En ekonomiskt insatt 

utryckte en trend att lönekostnaderna ökar betydligt mer än medlemsavgifterna för spel. 

Man törs inte öka avgiften så mycket som egentligen behövs för att man är rädd att 

medlemmar går ur klubben. Samtidigt förefaller medlemsunderlaget svikta då många 

klubbar har problem med att människor slutar vara medlem med obegränsad tillgång till 

spel utan hellre spelar sällan och betalar då en hög avgift vid tillfället. Det talas ofta om att 

en golfrunda tar alldeles för lång tid, vilket är ett stort problem när många i dagens 

samhälle är stressade och upplever tid som en bristvara. Konkurrerande utbud av 

fritidsaktiviteter ökar, och de yngre väljer i allt större omfattning annan sysselsättning av 

olika skäl. Jag har också förstått att snittåldern smyger uppåt vad gäller medlemmarna på 

golfklubbarna, vilket inte är så konstigt med tanke på att pensionärer och vuxna med 

utflugna barn, har mer tid till utövandet och att idrotten går att utöva även i hög ålder. Den 

bild som återgetts vid mina samtal med människor inom golfrörelsen stämmer väl med den 

forskning som snart kommer presenteras. 

 

I skuggan av dessa dimensioner är alltså golfklubbarna också en arbetsplats för människor, 

vilket jag tror glöms bort av utövare för vilka golfen är ett passionerat nöje och klubben en 

plats för rekreation. Kontrasten mellan superkändisar, gigantiska kommersiella intressen 

och de golfklubbanställdas vardag är stor. En arbetsplats med pressade ekonomiska 

förutsättningar, men likväl en plats där människor året runt arbetar för att golfarna skall 

kunna utöva sitt älskade spel. 

 

Sammantaget är det en komplex blandning av olika dilemman som potentiellt har betydelse 

för de anställda och deras upplevelse av sin arbetsplats. De dilemman jag syftar på är den 

ideella ledningen, vilken kan vara allt från en tillgång till en belastning. De svårigheter och 

spänningar det kan utgöra att många ideellt arbetande bara kan vara på klubben under 

kvällar eller helger, då de anställda sannolikt inte jobbar. Den ekonomiska verkligheten 

med de stora kontrasterna mellan enorma pengar och glamour, till bristande resurser och 

förståelse för att det kostar att driva en golfanläggning. 

 

Eftersom sociologi som vetenskaplig disciplin studerar mänskliga relationer på såväl 

samhälls, grupp och individnivå finner jag golfklubben som arbetsplats vara sociologiskt 

intressant att studera. Jag avser därför att genom möten med människor som arbetar på 

golfklubbar i olika befattningar få en inblick i deras värld, och därmed en förståelse för 

deras upplevelse av golfklubben som arbetsplats. Jag är även intresserad av att förstå hur 

det ideella ledarskapet påverkar organisationskulturen där de anställda är en vital del av 

kulturen på dessa arbetsplatser. I min granskning av tidigare forskning framkommer den 

mycket begränsade forskningen kring ideella organisationer och hur de fungerar som 

arbetsplats. Jag finner det sannolikt att denna studie kommer att bidra med ny kunskap om 

det ideella fältet som arbetsplats vilket gör studien viktig. Ideella föreningar är förknippade 

med frivilligt arbete till största del och ses inte som en ”riktig” arbetsplats i mångas ögon. 

 

                                                           
1
 SGA Swedish greenkeepers association 

  GAF Golf administratörers förening 

  PGA Professional golfers association 
2
 SLA  Skogs och lantarbetsgivarförbundet 
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1.1 Syfte 

 

Mitt syfte är att förstå hur de anställda på en golfklubb upplever sin arbetsplats och sitt 

arbete utifrån perspektivet ”Att vara anställd” 

 

1.2 Frågeställning 

 

I skenet från det ovan nämnda är mina forskningsfrågor. 

Hur upplevs golfklubben som arbetsplats av de anställda? 

Kan begreppet organisationskultur förklara de anställdas upplevelse av sin arbetsplats? 

Är golfklubben att betrakta som en bra arbetsplats? 

 

1.3 Disposition 

 

För att försöka underlätta läsningen kommer uppsatsen att disponeras enligt följande. 

Uppsatsen består av sex huvudrubriker. Den första innefattar inledning, syfte och 

frågeställningar, en beskrivning av golfkulturens olika dimensioner samt golfklubbens 

organisation. Andra avsnittet innehåller en genomgång av tidigare forskning vilken jag 

bedömt relevant i förhållande till min frågeställning. Den tidigare forskningen är uppdelad 

med rubrikerna: föreningsliv i förändring, varför engagera sig i en förening, det ideella 

arbetets baksida, samt ledning av en ideell organisation och de anställdas upplevelse av 

ledarskapet. Detta följs av den tredje huvudrubriken vilken är teoretisk begreppsram där 

jag beskriver den teoretiska grund jag använder för min tolkning. Där presenteras teorier 

om organisationskultur av författarna, Kaufmann & Kaufmann och Mats Alvesson. Metod 

som är huvudrubrik fyra innehåller bland annat en teoretisk framställning av den 

hermeneutiska metoden vilken är metoden jag använder, samt, urval, etik, datainsamling, 

analys samt metodens begränsningar. Detta följs av avsnitt fem vilket är en presentation av 

resultatet. Resultatet innefattar två olika tolkningsfaser den preliminära tolkningen och den 

teoretiska tolkningen. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan olika 

golfklubbar, vilket jag kommer att redovisa i form av de anställdas upplevelse, och mina 

tolkningar ur ett teoretiskt perspektiv. Det sjätte och sista avsnittet består av en diskussion 

som inleds med studiens huvudtolkning och behandlar uppsatsen olika delar med särskilt 

fokus på resultatet. Jag kommer även lyfta fram en del idéer till fortsatt forskning. 

Diskussionen avslutas med en självkritisk reflektion samt mina summerade slutsatser med 

ytterligare reflektioner kring golfklubbens och ideella föreningars dilemman. 

 

1.4 Golfkulturens olika dimensioner 

För att sätta in läsare som inte är insatta i vad golf är i ett bredare perspektiv, kommer jag i 

det följande stycket introducera golfens olika dimensioner.  I inledningen till 

golfutrustningsföretaget Golfstores vårupplaga konstateras inledningsvis att ”Golf är mer 

än ett spel”. Så vad är då golf? Det skall jag nu försöka beskriva. 

Somliga har svårt att se golf som idrott av många skäl, men när nu golfen kommit med som 

olympisk gren på kommande olympiader, kanske det kan vara dags att erkänna golfen som 

idrott.  Ett av skälen till svårigheten att få acceptans från övriga idrottsvärlden är att det 

förekom förgrundsfigurer fram till slutet av 1990 talet, vilka knappast såg ut att träna 

nämnvärt . Av idrott blir man andfådd och svettig, anser många. Annika Sörenstam och 

Tiger Woods har höjt nivån på sporten genom att träna stenhårt fysiskt för att klara av att 

inte behöva ta i med all kraft, utan med en stark och smidig kropp klara av att placera 

bollen på avsedd plats, med största möjliga kontroll. Om man behöver utnyttja sin fysik till 

dess gräns försämras balans och precision (Woods, 2001: 275). I dagens golfelit förefaller 

de vältränade vara de framgångsrika i tävlingssammanhang. 
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Golfen har ett ständigt närvarande tävlingsmoment i form av sitt unika handikappsystem. 

Många golfare talar om sitt handikapp, vilket även de flesta ickegolfare känner till. De 

flesta talar om sina ambitioner att sänka sitt handikapp. Syftet med handikappssystemet är 

att spegla utövarnas spelförmåga. Lägre handikapp desto bättre spelare. Handikapp 

används därför som ett sorteringsverktyg som beskriver utövarnas spelförmåga. Det unika 

och socialt positiva är att alla kan tävla mot varandra på någorlunda rättvisa villkor, genom 

att handikappskillnaden jämnar ut skillnaderna i den faktiska spelförmågan. En spelare 

med hcp 5 kan tävla mot en spelare med hcp 22. 

Golfbanan är också en social mötesplats för människor. Exempelvis finns en viktig 

etikettregel på en golfbana att alltid bjuda in ensamspelare. Detta betyder att de som är 

ensamma får möjligheten att lära känna nya människor och knyta nya kontakter. Golfbanan 

är en trevlig miljö där de som delar detta intresse kan mötas och spela tillsammans. Varje 

klubb ordnar regelbundet tävlingar där man lottas ihop med olika människor. En fyra 

timmars runda brukar vara en bra grund för en ny relation. Det finns även en dating service 

inom golfen kallad golf match där singlar kan få kontakt med likasinnade för att spela golf 

och kanske etablera en djupare relation på sikt. Golfbanan brukar även vara en mötesplats 

för affärer. En artikel med titeln ”Shooting par in the workplace” publicerad i U.S. News & 

World Report; 9/13/2004, beskriver en kurs vilken elever parallellt med sina M.B.A - 

studier erbjuds delta i. Tanken med kursen är att lära sig använda golfen som ett verktyg 

till att uppnå framgångar i sina framtida affärsrelationer. Studenterna uttrycker själva att de 

tror sig exkluderas från en viktig arena för affärsrelationer genom att inte ha tillräckliga 

golfkunskaper. Kursledningen beskriver vikten av att kunna sin golf innan man ger sig in i 

affärsrelationer på golfbanan. Kliv i någon ”executives” puttlinje och den 

affärsmöjligheten är förstörd. 

Jag berörde tidigare att golfare lägger stora pengar på golfresor vilket det ofta talas om.  De 

senaste 10-15 åren har såväl intresse som utbud av resmål ökat betydligt. Vi har en lång 

vinter i Sverige vilket hjälper arrangörerna att locka golfare som längtar efter spelet. Dessa 

packar klubborna med riktning mot varmare breddgrader eller där banorna är öppna. 

Portugal, Spanien, Florida, Irland, och Skottland är några av de populära resmålen.  Även 

inom Sverige har näringen växt där i stort sett alla klubbar säljer golfpaket med boende, 

mat och golf. Ofta är detta ett samarbete mellan golfklubbar och hotellkedjor. Dessutom 

har golfklubbarna ofta husvagns eller husbilsplatser för dem som väljer golfcampinglivet. 

Dessa golfresenärer söker nya upplevelser, genom nya platser att spela på och njuta av det 

som följer med: god, mat och dryck i kombination med hälsosam motion. I Sverige är det 

vanligt med gubbgäng eller kvinnogäng med återkommande traditioner att starta säsongen 

med en helg i Skåne eller Danmark. Dessa sällskap har vanligtvis interna tävlingar ofta 

med alkohol inblandad. Vanligast är Whiskygolf där den som vinner hålet skall dricka en 

whisky. Spelet brukar jämna ut sig vartefter de bättre tappar skärpan i takt med alkoholens 

påverkan. Golfen har även en social baksida där det inte sällan talas om skilsmässor 

orsakade av okontrollerat spelande. Detta säger en del om hur stark upplevelsen på 

golfbanan kan vara för vissa. Kanske är det en övernaturlig känsla vid det perfekta utslaget, 

som likt magi trollbinder utövaren? Denna känsla förefaller vara oemotståndlig för dem 

som hamnar i en skilsmässa orsakad av golf. Golfen är också en marknadsplats och en av 

klubbens viktigaste inkomstkällor är sponsring och reklamförsäljning. Golfbanan är den 

självklara platsen att visa upp ortens företag. Varje klubb har tusentals betalande gäster 

därför är det viktigt att visa att företaget existerar på orten för dessa besökare. I de 

förekommande sponsorpaketen ingår värdecheckar avseende golfspel på banan att ge bort 

som gåva, samt rätten att ordna en golftävling i företagets namn. Detta är ett sätt bjuda in 

kunder på något festligt för att förstärka samarbetet på sikt. Det bjuds ofta på en god 

middag med öl alternativt vin i samband med prisutdelningen. 
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1.5 Golfklubbens organisation 

För att öka förståelsen för golfklubben som arbetsplats kommer jag närmast beskriva den 

normalt förekommande organisationen. 

Bilden nedan föreställer den traditionella organisationen vanligtvis förekommande på våra 

svenska golfklubbar. Styrelsen är vald av medlemmarna att leda verksamheten och arbetar 

ideellt med sitt uppdrag. Även de olika kommittéerna består i huvudsak av ideella krafter i 

form av medlemmar i klubben, men med visst stöd av de anställda. Man kan se 

kommittéerna som beredningsgrupper vilka arbetar fram förslag som styrelsen sedan 

beslutar om. Nivån under utgörs av de anställda där greenkeepern ansvarar för banans 

skötsel och arbetsledning av banpersonalen. Banpersonalen består till största delen av 

säsongsanställd personal. Klubbchef/VD/Intendent är den operativt ansvarige för klubbens 

administration, ekonomi och arbetsledning av kansli/receptionspersonal. 

Kansli/Receptionspersonal består vanligtvis av både tillsvidareanställda och 

säsongsanställda. Golf pro ansvarar för klubben idrottsliga verksamheter samt driver 

vanligtvis golfshopen med försäljning av utrustning, bollar, kläder och golflektioner. 

Den beskrivna organisation kan ses som idealtypisk, men givetvis förekommer undantag. 

De avvikelser som förekommer handlar om skillnader mellan omfattningen av 

klubbchefens ansvar där det förekommer att greenkeepern är underställd klubbchef. Det 

finns även exempel där det inte finns någon klubbchef alls utan arbetsuppgifterna sköts 

dels av ideella resurser och kanslipersonal. Klubbens pro är ibland anställd på deltid och 

arbetar resten av tiden som egen företagare. Det finns i vissa fall andra kommittéer än vad 

bilden visar. Denna information har jag erhållit genom samtal med olika personer med 

koppling till de förekommande intresseorganisationerna.
3
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2 Tidigare forskning 

Jag har jag sökt efter relevant forskning som fokuserat på den ideella sektorn och de 

anställdas situation. De databaser jag använt är google schoolar, google, artikelsök, ELIN,  

sociological abstract. För att öka sannolikheten att finna något har jag även sökt i  

databasen Emerald där ledarskap, management och artiklar om organisationsfrågor finns. 

Mina sökord har varit ideella organisationer, frivilligorganisationer anställda, ledning, 

samt motsvarande sökord på engelska, vilka är non-profit organizations, volontary work, 

employees, staff, management. Sökorden har kombinerats på olika sätt. Det finns tyvärr 

inget skrivet om golfklubben som arbetsplats, men det finns en del forskning kring det 

ideella föreningslivet i Sverige och utomlands där aspekter kring de anställda inom 

föreningslivet berörs. Det är förhållandevis många som innehar sin anställning inom en 

ideell organisation, men det finns tyvärr väldigt begränsat med forskning kring specifika 

förhållanden och upplevelser ur de anställdas perspektiv. Genom den begränsade mängd 

forskning som kan anses vara direkt relevant, så har jag också tvingats använda 

angränsande forskning som har en mer indirekt relevans. Jag kommer nu försöka vägleda 

läsaren igenom den forskning som jag anser vara relevant i förhållande till min 

frågeställning. Eftersom majoriteten av våra golfklubbar är demokratiskt styrda föreningar 

med ideellt arbetande människor anser jag att det är lämpligt att gå från den forskning som 

berör det breda demokratiska föreningslivet ned till forskning som handlar om den lilla 

föreningen och dess anställda.  

2.1 Föreningsliv i förändring 

 

Ur ett internationellt och svenskt perspektiv finns en betydande mängd forskning om den 

ideella sektorn i stort vilket är relevant som forskningsområde då golfklubbarna jag 

undersöker är ideella föreningar. Statistiska centralbyråns undersökning 98/2003 är en del 

av den återkommande forskningen kring välfärdsfaktorer som SCB genomför. 

Föreningslivet tillhör de sociala indikatorer som är ett direkt mått på individuell välfärd. 

Denna rapport syftar till att förklara hur det svenska föreningslivet förändrats. SCB:s 

undersökning är en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag i form av intervjuer. 

Den pågående förändringen rapporten fokuserar på avser bland annat den roll 

föreningslivet har i samhället i form av en mötesplats som fostrar och utvecklar 

människors förmåga att samarbeta och delta i de demokratiska processer som är typiska för 

föreningslivet. Uttrycket demokratiskola speglar detta. Man lär sig beslutsfattande och att 

hitta lösningar vilka majoriteten av medlemmarna accepterar. Föreningslivet kan enligt 

rapporten delas in i politiska föreningar, intresseföreningar, solidaritetsrörelser, religiösa 

föreningar samt livsstilsföreningar. 

 

Rapporten uttrycker att den nordiska modellen har en särställning genom det mycket höga 

antalet människor som är medlemmar i en förening (Ibid 9). Vid början av 1900 talet var 

det en av tio i Sverige som var medlemmar i en förening idag är det en av tio som inte är 

det (Ibid 57) Rapporten visar dessutom att de yngre blir allt färre och 

pensionärsorganisationer går framåt (Ibid 59) Livsstilsföreningar är den grupp där 

exempelvis idrottsföreningar, frilufts- och hobbyföreningar ingår (Ibid 3). Resultat i denna 

rapport visar att de olika typerna av föreningar ändrar sig i olika riktningar i takt med 

samhällsutvecklingen. Exempelvis uppstår intresse för att engagera sig i olika 

samhällsfrågor i takt med att nya samhällsfrågor oroar, upprör eller engagerar människor. 

Vi ser till exempel den globala uppvärmningen som en engagerande fråga. Resultatet visar 

dessutom att färre engagerar sig i föreningar totalt och att föreningens uppgift flyttats från 

att vara ”röst” till att ge ”service”. Denna förskjutning har sin grund i den forskning kring 

organisationer i det civila fältet vilket Filip Wijkström & Tommy Lundström presenterat 

(2002:18ff) Istället för att via medlemskap engagera sig i olika typer av proteströrelser 
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väljer människor mer efter individuella behov och nyttoeffekter av medlemskapet. Ett 

medlemskap kan exempelvis ge tillgång till konsumentinformation, eller juridisk 

rådgivning för att nämna någon service. Det finns en tydlig passiviseringstrend som 

medför att färre ideellt arbetande får mer att göra, vilket betyder att man i större 

utsträckning passivt betalar pengar till någon förening man vill stödja och de anställda kan 

göra jobbet. Wijkström & Lundströms studie visar dessutom att antalet anställda inom den 

ideella sektorn har ökat. Delvis beror detta på att svenska kyrkan skilts ifrån staten och har 

blivit att betrakta som en ideell organisation. Även vissa typer av tjänster har flyttats till 

den ideella sektorn exempelvis utbildning. Man börjar se medlemmar som kunder istället 

för medlemmar vilket talar för förskjutningen från röst till service(Ibid 163ff).   

En dansk undersökning där Torpe (2003) undersökt sambandet mellan föreningslivet och 

den politiska demokratins utveckling i landet. Källan man analyserade var tre danska 

medborgarundersökningar genomförda med enkäter. Resultatet pekar mot att ungdomar 

visar ett sk ”Zapp beteende” där man flyttar runt mellan organisationerna och är engagerad 

kortare tider( Ibid: 340). Resultatet säger också att ungdomar i mindre utsträckning väljer 

att vara med i föreningslivet. Man kan dessutom se att de äldres engagemang ökar. Detta 

stämmer mycket väl med resultaten från den svenska forskningen. En förklaring är enligt 

Torpe (Ibid: 232) att det är en ökande konkurrens om den fria tiden från annan form av 

sysselsättning. Exempelvis har internet, med nätspelande, facebook mm, samt utbud av 

film och nöje på TV och Internet ökat markant. Robert Putnams forskning som återges i 

boken ”Den ensamma bowlaren”(2001) syftade till att förstå hur den Amerikanska 

medborgarandan utvecklats från mitten av1950-talet till 2000- talet. Undersökningen 

bygger på omfattande kvantitativa studier genomförda av olika opinionsinstitut i USA 

(Ibid 435 ff). Putnams studie visar att trots att fritiden ökat bland befolkningen så minskar 

engagemanget inom föreningslivet. Mellan åren 1965 och 1995 fick den amerikanska 

befolkningen i genomsnitt 6 timmar mer fritid i veckan vilket till största del tillbringades 

framför TV:n (Ibid 234). Forskningsresultaten är samstämmiga genom de danska, svenska 

samt Robert Putnams amerikanska studies resultat. Samtliga undersökningar visar dessa 

trender avseende passivisering och skiftet av föreningslivet från röst till service samt 

uppger samma förklaringar vilka redovisats ovan (Putnam 2001:248 ff)  Även 

Riksidrottsförbundets forskningsresultat kring idrott visar på  att fler blir åskådare än 

utövare alltså även det en form av passivisering (RF FoU 2004:6). 

Idrottsrörelsen avviker från den övriga ideella sektorn genom en högre andel aktiva 

medlemmar än andra föreningstyper. Jag återknyter till SCB:s undersökning där man 

beskriver att idrotten innehåller både utövare, förtroendevalda samt supporters. Många 

avslutar sin aktiva karriär, men blir kvar som passiv medlem för att kanske återinträda som 

aktiv genom barnens idrott. Den största andelen förtroendevalda inom idrotten är 

engagerade genom sina barns idrottande (SCB 2003/98 :362 ff) I relation till annan idrott 

kan man konstatera en intressant skillnad med golfen. Den aktiva karriären tar på något vis 

aldrig slut genom att man passerar ett åldersstreck. Det förekommer även de som börjar 

spela golf när den aktiva karriären som exempelvis fotbollspelare är över. Som jag tidigare 

nämnde har snittåldern på medlemmarna i golfklubbarna ökat vilket betyder att de mest 

aktiva är de äldre medlemmarna 
4
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2.2 Varför engagera sig i en förening? 

Johan Von Essen (2008) har i sin fenomenologiska studie intervjuat fyrtio personer vilka 

arbetar ideellt med miljöfrågor, socialt arbete samt inom en fotbollsklubb. Syftet med studien 

är att undersöka vad ideellt arbete betyder för de som utför det. Resultatet visar exempelvis att 

många människor som arbetar ideellt drivs av en lust att uttrycka vem man är i handling och 

inte bara med ord. Genom ens handlingar stärks identiteten och människan uppfattar sig mer 

autentisk (Ibid  220ff).Resultatet säger även att det kan ifrågasättas för vem man egentligen 

jobbar för eftersom respondenterna framhåller deras egna behov av självförverkligande och 

att finna mening i att göra något gott för andra (Ibid 156ff). De intervjuade säger att det 

ideella arbetet har en existentiell betydelse och ger livet större mening. Det uttrycks även hur 

lustfullt det kan vara att inte tala eller bry sig om pengar (Ibid  172). Studien ifrågasätter om 

detta oavlönade arbete verkligen är frivilligt i relation till motsatsen tvång. De ideella 

”frivilliga” arbetsuppgifterna kan övergå i en känsla av tvång (Ibid  5) där man inte kan sluta 

för att det får konsekvenser för andra. Man kan summera Von Essens arbete med att 

betydelsen av att arbeta ideellt är komplext och betydelsefullt för både de hjälpta och de 

hjälpande och ger mer genom att det inte finns något ekonomiskt vinstintresse. 

Undersökningen från SCB som redovisats ovan visar att det också kan finnas andra skäl till 

att delta i föreningslivet. Det kan vara skäl som att få tillträde till de faciliteter som 

intresset kräver. Detta uttrycks i SCB: s undersökning av föreningslivet (2003). Det kan 

handla om idrott, schack, musik, hantverk. Resultatet från SCB påvisar även ekonomiska 

skäl där föreningsmedlemskap ger tillgång till vissa rabatter utan krav på personligt 

engagemang (Ibid  11). Ytterligare skäl visar sig i en avhandling av Lundberg (2005 ; i 

Trädgårdh och Svedberg 213 ff) Det resultat som Lundberg kom fram till visar på det 

sociala behovet av att ingå i en gemenskap med andra människor som vill samma ”sak” har 

stor betydelse för det ideella engagemanget. Man trivs helt enkelt genom den vänskap och 

tillit som byggs upp inom organisationen. Lundberg har studerat olika typer av 

gemenskaper och beskriver exempelvis den stabila gemenskapen vilken kännetecknas av 

att medlemmarna i denna gemenskap känt varandra länge. De har på något vis klarat av 

den första svåra fasen in i organisationen där många slutar och kommit till den fas som 

kännetecknas av närapå familjeliknande känslor för varandra. De intervjuade uttrycker att 

”Saken” eller ideologin blir underordnad lusten att vara en del av gemenskapen. 

Chinder & Wandersman (1999) två amerikanska forskare har studerat över 30 

forskningsrapporter med anknytning till det civila samhället i Amerika och där särskilt 

fokuserat på de för- och nackdelar människor upplever när de engagerar sig i 

frivilligorganisationer. Resultatet visar att de sociala fördelar ett ideellt arbete kan ge i 

form av status, publicitet och en möjlighet att synas i olika sammanhang är ett betydande 

skäl till engagemanget. Man pekar på att det finns ett tydligt egenintresse i engagemanget 

och inte bara för den goda saken. Genom frivilligarbete kan man erhålla en position som 

stärker individens varumärke och vilket kan innebära fördelar i den professionella 

karriären. 

2.3 Det ideella arbetets baksida 

Den ideella sektorn bygger på människor som utan krav på ersättning ger av sig själv för 

att bidra till något positivt i samhället. Självförverkligande och det lustfyllda i att hjälpa 

andra redovisades tidigare som skäl till det ideella engagemanget, men den forskning jag 

skall presentera visar att det också finns baksidor. Chinder & Wandersman (1999) som har 

redovisats ovan visar vad man ser som för- och nackdelar med ideellt arbete för att förstå 

förhållandet mellan dessa och hur det kan balanseras. Resultaten pekar på att om fördelarna 

inte är tillräckliga i förhållande till nackdelarna, riskerar medlemmarna att sluta engagera 

sig. Resultatet visar ett större engagemang när fördelarna upplevdes större och mindre 
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engagemang om fördelarna var mindre. Forskarna kunde även påvisa att de särskilda 

kontroller av vad respektive individ upplevde som fördelar kunde få medlemmar att stanna 

längre och öka sitt engagemang genom att de identifierade fördelarna ökades individuellt. 

Exempelvis ökades möjligheter för särskilda personer att jobba mer i sociala nätverk 

eftersom det för dessa var den största fördelen. Dessa insatser syftade till att balansera, 

stress och frustration vilka upplevdes vara nackdelarna med engagemanget (Ibid  60). 

Sammantaget är dessa Amerikanska resultat i linje med vad exempelvis Von Essen kom 

fram till och(2008: 107) att det handlar om en balans mellan lust och olust, att det måste 

kännas bra, att det är det egna välbefinnandet som sätter gränsen.  

De tyska forskarna Van Deth & Zmerli  (2010) har genomfört en studie av sex olika 

forskningsrapporter samt en fallstudie relaterat till de negativa konsekvenserna av socialt 

kapital. Resultatet visar exempelvis att människor hårt knutna till varandra i mindre 

organisationer omedvetet kan bli exkluderande mot sin omgivning. Det sociala kapitalet 

kan utvecklas till ett mörkt socialt kapital vilket kännetecknas av en avsaknad av 

bryggande aktiviteter mot omgivningen kan skapa sektliknande och inåtriktade 

organisationer vilka enbart ser sina egna behov och villkor. Det sammanhållande kittet har 

blivit ett superlim vilket binder samman människorna för mycket inom organisationen. 

Forskarna uttrycker att detta är synnerligen ovanligt i Europa, men förekommer i bland 

annat religiösa organisationer i USA. 

2.4 Ledning av en ideell organisation och dess anställdas upplevelse av ledarskapet 

Att det finns en fungerande ledning för organisationen är en vital beståndsdel på varje 

arbetsplats. Ledningen är också den kärna som utövar ett ledarskap över de anställda . 

Följande stycke kommer att redogöra för relevant forskning avseende ledning och 

ledarskap ur de anställdas perspektiv. En viktig aspekt för de anställda i en ideell förening 

är hur styrelsen fungerar . Cornforth (2001) inleder sin forskningsartikel med att nämna att 

de anställda sällan är nöjda med styrelsen och dess arbete. Syftet med denna 

enkätundersökning var att förstå vad som påverkar den ideella styrelsens effektivitet. 

Studien bygger på frågor till ca 3000 ideella föreningar i England och Wales vilka 

besvarats av den högst ansvarige anställde i dessa organisationer. Resultatet visar på vad 

som påverkar hur effektiv styrelsen är. Resultatet säger att det är viktigt med rätt 

kompetens i styrelsen och att det inte räcker med att välja in den mest entusiastiske i 

styrelsen. Enkätsvaren påvisar till exempel att tydlighet kring ansvar och befogenheter 

ansågs ha stor betydelse tillsammans med förmågan att lösa konflikter inom styrelsen samt 

med de anställda. 

Det finns även en tysk undersökning genomförd av Thiel & Mayer (2009). Denna 

undersökning syftar till att förstå hur ledningen av sportklubbar fungerar genom en 

granskning av en samling artiklar om ledning av ideella sportklubbar. Deras resultat 

överensstämmer med Cornforths undersökning i flera avseenden. Exempelvis återkommer 

otydligheten kring vem som bestämmer samt att rekrytering av nya medlemmar i styrelsen 

och organisationen brister. Thiel & Mayers studie pekar på problemet med att det 

rekryteras allt som oftast internt inom den egna organisationen. Den interna rekryteringen 

kan därmed bli ett urval som bygger på personliga band före den faktiska kompetens som 

befattningen kräver. Det påtalas också att det finns en fara i att få personer blir 

nyckelpersoner, då inga andra vet hur saker sköts. Studien drar en mycket intressant 

slutsats nämligen att brister på resurser i form av människor och pengar vilket skapar 

behov av förändring också är det största hindret mot förändring.  

Hvenmark publicerade 2001 en undersökning med titeln ”Varför slocknar elden”. Studiens 

syfte var att fånga och belysa de orsaker som låg bakom arbetsrelaterad utbrändhet inom 

ideella organisationer. Organisationen man undersökte var svenska Röda korset. 
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Undersökningen bygger på enkäter till 18 mellanchefer varav 15 svarade. Dessutom ingick 

tre djupintervjuer av utbrända mellanchefer samt tre mellanchefer med erfarenhet av 

andras utbrändhet inom organisationen . Resultat från enkäter och intervjuer visar att 

omständigheter som otydlighet avseenden ansvar, befogenheter och makt (Ibid  6) är ett 

problem och i denna studie anses vara en av orsakerna till utbrändhet. I studien 

framkommer också de förväntningar det medför att vara anställd i en frivillig organisation 

på dagtid, där de frivilliga arbetar på kvällar och helger. Underförstått förväntas de 

anställda ställa upp även de på kvällar och helger, fast de kanske inte vill eller borde. 

Undersökningen lyfter fram ett oprofessionellt och dåligt ledarskap där man lägger stort 

fokus på småsaker och missar de strategiska ledningsfrågorna. Det är fokus på att göra 

saker rätt, före att göra rätt saker. En möjlig förklaring som tas upp av en av 

respondenterna är att det anställs många ledare från de egna leden, bland de gamla 

frivilliga, med förklaringen att de förstår rörelsen (Ibid  33). 

2.5 Diskussion och summering tidigare forskning 

Jag skall nu summera den tidigare forskningen jag funnit och bedömt relevant i förhållande 

till min forskningsfråga. Dessutom kommer jag positionera min egen studie i förhållande till 

den tidigare forskningen där jag klargör hur mitt bidrag kan utgöra ett tillskott till den 

befintliga forskningen. 

Den tyngdpunktsförskjutningen från ”röst” till ”service” jag redogjorde för under rubriken 

föreningsliv i förändring tillsammans med passiviseringstrenden och åldersförskjutningen 

avseende det ideella engagemanget är synnerligen relevanta för min frågeställning. Dagens 

golfklubbar har efter den stora golfboomen i början av 90- talet börjat få det svårt att rekrytera 

medlemmar och en av förklaringarna är sannolikt konkurrensen om den ”fria” tiden. 

Möjligtvis förklaras detta med att de yngre väljer annan sysselsättning och ifall de är medlem 

i en golfklubb så är det sällsynt att någon under 30 år är engagerad i styrelse eller kommitté 

arbete på klubben 
5
. Man betalar för tillgången till banan och service i form av administration 

och banskötsel.  Därför blir det de äldre och kanske framförallt pensionärer som styr våra 

golfklubbars verksamhet och står för huvuddelen av den ideella tiden vilken är en 

förutsättning för att hålla nere kostnader och medlemsavgifter. Jag finner därför relevans av 

min studie av golfklubben som arbetsplats ur perspektivet organisationskulturens betydelse då 

ledningen står för en betydande påverkan på hur organisationskulturen utvecklas. Genom 

detta bedömer jag att min studie sannolikt kan säga en del om styrelsers sammansättning och 

om det har någon betydelse för hur organisationskulturen uttrycks och om det får 

konsekvenser för de anställda. 

Forskningen kring de olika skälen till att människor engagerar sig genom ideellt arbete vilket 

jag beskrev under rubriken varför engagera sig i en förening? Detta stycke förklarar de olika 

skäl som finns till att människor väljer att ägna tid åt ideellt arbete. De identitetsstärkande och 

självförverkligande motiven framkommer som skäl för många, samt viljan att göra något bra 

för andra utan ekonomisk vinning. I det ideella arbetet finns en existentiell mening och ger ett 

välbefinnande. Den amerikanska forskningen visar på andra skäl till engagemang i 

frivilligorganisationer. De egoistiska skälen att förstärka sitt eget personliga varumärke 

genom att en framskjuten position i en förening är ett vanligt skäl till ideellt engagemang i 

USA. I relation till min frågeställning kan det förekomma liknande skäl till det ideella 

engagemanget på de golfklubbar jag skall besöka vilket möjligtvis kan komma fram i min 

studie. 

Forskningen kring det ideella arbetets baksida pekar på de negativa konsekvenserna det 

ideella arbetet kan innebära. Att engagemanget påverkas negativt om frustration och stress 

                                                           
5
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blir i överkant i förhållande till det man uppskattar med sitt ideella uppdrag är exempel på 

negativa konsekvenser. Det mörka sociala kapitalet i detta forskningsavsnitt anser jag mycket 

väl kan byggas upp inom en golfklubb med för liten omsättning av de ideella krafterna inom 

styrelse och ledning.  Ett för starkt internt fokus binder samman människorna i överkant och 

kan vara negativt för organisationens utveckling.  Socialt kapital och även det så kallade 

mörka sociala kapitalet har stor betydelse för organisationskulturen och arbetsplatsens 

utveckling därför kommer mitt forskningsbidrag sannolikt tillföra nya aspekter till den 

befintliga forskningen. 

Stycket med rubriken ledning av en ideell organisation och dess anställdas upplevelse av 

ledarskapet är den forskning jag funnit med störst relevans i förhållande till min 

frågeställning. Dilemmat med en ledning som kanske består av glada entusiaster utan den 

faktiska kompetens arbetsgivaransvaret kräver kan sannolikt vara av tongivande betydelse för 

upplevelsen av att vara anställd på golfklubben. Även den otydlighet vad gäller ansvar och 

befogenheter vilken forskningen beskriver som ett skäl till utbrändhet inom svenska Röda 

korset kan sannolikt också förekomma på en golfklubb. Ledningen och dess påverkan på 

organisationskulturen kommer sannolikt återfinnas inom ramen för min studie, vilket där kan 

utgöra ett nytillskott inom forskningen. Sammantaget anser jag att mitt bidrag kommer att 

bringa nytt ljus över de anställdas förhållande som anställda på en ideellt styrd golfklubb. 

Dessa nya kunskaper kommer också kunna relateras till andra ideella organisationer och deras 

anställda. Eftersom forskningen om anställda inom den ideella sektorn är närmast obefintlig 

anser jag att denna studie är mycket välbehövlig. 

3 Teoretisk begreppsram 

Jag kommer att använda Kaufmann & Kaufmann och Mats Alvesson teorier om 

organisationskultur i syfte att tolka studiens empiriska material. Mitt val av begreppet 

organisationskultur som förklaringsram bygger på att golfklubben som arbetsplats innehåller 

aspekter av betydelse i ett organisationskulturperspektiv. Aspekterna jag syftar på är: 

Ledarskap genom det ledarskap som tillämpas av styrelsen gentemot de anställda. De 

anställda är en del av den arbetsplatskultur de själva bidrar till att skapa. Mål som klubben 

arbetar mot anger riktningen kulturen skall stödja. Värderingar och normer som är 

gemensamma utgör grunden för organisationens kultur. Samarbete vilket är avgörande för 

den socialisationsprocess organisationskulturen är en produkt av. I det kommande stycket 

kommer jag att introducera och definiera begreppet organisationskultur ytterligare för att 

underlätta förståelsen för läsaren. Jag vill framhålla att det är särskilt intressant att studera och 

tillämpa begreppet organisationskultur i en ideell förening med ett ideellt ledarskap vilket kan 

skilja sig från en icke-ideell organisation. Teoriernas praktiska implikationer på golfklubben 

som arbetsplats kommer senare att redovisas genom den teoretiska tolkningen av empirin. 

3.1 Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur kan användas till att beskriva vilken organisation som helst. 

Alla organisationer har en kultur som präglar medlemmarna som ingår i organisationen. 

Organisationskulturen formar människorna samtidigt som människorna skapar kulturen. Det 

finns alltså en ömsesidig påverkan mellan kulturen och människorna. Jag kommer använda 

begreppet organisationskultur för att med hjälp av det utarbeta en teoretisk tolkning för att 

förklara golfklubben som arbetsplats. Något som gör den teoretiska tolkningen svår är att min 

studie är inriktad på de anställdas upplevelse av sin arbetsplats. Det handlar därför främst om 

att förklara de kulturella aspekter jag kan se utifrån perspektivet ledning och medarbetare. 

En organisationskultur i en golfklubb påverkas också av medlemmarnas förväntningar och 

uppfattningar. Det är medlemmarna som väljer styrelsen. Detta har också betydelse för de 

anställda, men jag har medvetet valt att till stor del bortse från medlemmarnas betydelse för 
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kulturen. Jag utgår från styrelsens ledarskap som jag anser skall vara i linje med 

medlemmarnas förväntningar och därmed påverka de anställda och kulturen i samma riktning. 

Min avgränsning bygger på att min frågeställning inte inrymmer medlemmarnas påverkan på 

kulturen och ingår därmed inte i denna studie. 

3.1.1 Kaufmann & Kaufmann 

Dessa norska psykologer har fördjupat sig i arbetslivets psykologi, vilket berör aspekter 

vilka även har sociologisk relevans. Min studie syftar till att förstå upplevelsen av en 

arbetsplats vilket gör deras teorier lämpliga att använda sig utav vad det gäller förklaringar 

kring organisationskulturens uppkomst och utveckling på en arbetsplats.  

Definition av begreppet organisationskultur. 

Kaufmann & Kaufmann definierar organisationskulturen enligt följande: 

Organisationskulturen består av det gemensamma i en organisation i form av normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i ett socialt samspel mellan 

organisationens medlemmar. Kulturens livsnerv är organisationens kärnvärderingar vilket 

är grunden man bygger huset på. Jag kommer härnäst definiera de begrepp jag finner har 

betydelse för att läsaren skall förstå vad en organisationskultur är i en djupare bemärkelse. 

Den ovan nämnda definitionen är otillräcklig för att grundligt penetrera begreppet 

organisationekultur. De nyckelbegrepp jag kommer förklara närmare är: Normer, 

värderingar, och ledarskap. Dessa begrepp kommer att återkomma upprepade gånger i 

uppsatsen men är då kursiverade. Vidare kommer jag förklara 

organisationskultursbegreppet i sin helhet(Kaufmann & Kaufmann 2005:334ff) 

Normer Med normer menar Kaufmann & Kaufmann de sociala spelregler som gäller inom 

organisationen. Vilka handlingar upplevs som rätt eller fel avgörs av normen. Vilka normer 

som gäller formas genom exempelvis ledarens uttalande om vad som accepteras eller 

inte.”Här passar vi arbetstiden” kan vara en norm utvecklad på arbetsplatsen. Detta betyder 

att medlemmarna förväntas sköta sina arbetstider. Om det inte görs så upplevs det som ett 

brott mot normen. Normerna sätter ramarna för de acceptabla handlingsmönster som 

existerar på arbetsplatsen. När medlemmarna lever efter normen stärks den upplevda 

gemenskapen inom gruppen och medlemmarna känner en tillhörighet. Det upplevs som en 

trygghet när individen lärt sig de gällande normerna vilket skapar stabilitet och tillit i 

gruppen (Ibid:299ff)                                                                                                                               

Värderingar. Värderingar är något som ofta benämns tillsamman med normer, men det är 

inte samma sak. Kaufmann & Kaufmann definierar värderingar som organisationens 

abstrakta ideal.  Värdering har delvis samma funktion som normer vad gäller att vägleda 

människor, men täcker en större del av ens liv. Värderingar har ett större djup. Om normen 

säger hur man skall handla så säger värderingen hur individen bör handla i specifika 

situationer. Vi kan dela in värderingar i olika nivåer. Våra grundläggande värderingar är att 

betrakta som individen egna uppfattningar vad man anser vara rätt handling i förhållande 

till de värden och mål man själv och andra skall leva efter. Värderingen har funktionen 

som en kompass som anger riktningen i vårt liv. Värderingar ger uttryck för de generella 

övertygelser och grundläggande principer som kan förklara individens handlingar i en 

kontext. Individens värderingar utvecklas genom socialisation och i interaktion med andra. 

Under uppväxten har familjen stor betydelse för hur ens värderingar utvecklas. De 

grundläggande värderingarna tar lång tid att utveckla och är samtidigt svåra att förändra. 

Värderingarna står för en ihållande tro. På arbetsplatsen utvecklas gemensamma 

värderingar mellan organisationen och/eller gruppen/medlemmarna. Dessa kallar 

Kaufmann & Kaufmann perifera värderingar vilka är mindre stabila än de grundläggande 

värderingarna och kan därmed lättare förändras. Värderingar och normer samspelar där 



17 
 

normerna kommer till uttryck i mer detaljerad form av uttryck för värderingen som råder. 

Värderingar och normer samverkar och hakar i varandra i samma riktning. Om 

organisationens värdering uttrycks vara ” här respekterar vi regler”, så skulle det utveckla 

normer mot regelfusk som exempelvis normen tidigare beskriven angående arbetstiden. 

(Ibid:324ff)                                                                                                                   

Organisationskulturens styrka.                                                                                              

En organisation där många av medlemmarna delar värderingar och normer kan betraktas 

som sociologiskt stark. Om värderingar och normer är djupt förankrade hos medarbetarna 

gör det att kulturen kan sägas vara psykologiskt stark. Där en kultur utvecklats under lång 

tid finns förutsättningar att skapa en historiskt stark kultur. Typiska element för en stark 

kultur är dessutom att medlemmarna uppfattar värderingar och normer som klara. 

Ledarskapet betonar organisationens mänskliga resurser. En stark kultur har också inslag 

av rituell karaktär som exempelvis återkommande personalträffar på fettisdagen, där man 

kanske samlas och fikar samt lyssnar på ledningens presentation av uppnådda framgångar. 

För medarbetare i en stark kultur är det klargjort hur styrningen av organisationen fungerar. 

Kaufmann och Kaufmann menar dessutom att en stark kultur kännetecknas av karismatiska 

ledare eller hjältar. Detta ställer jag mig frågande till. Kan det inte vara tvärtom att en stark 

kultur inte behöver några hjältar?  Organisationens storlek har också betydelse för hur stark 

kulturen kan bli. En stor organisation har svårare att etablera en gemensam kultur som 

känns igen i hela organisationen. En ung organisation är lättare att förändra men svårare att 

få stark. En organisations som varit med om intensiva upplevelser kan också uppleva en 

stärkt kultur. Exempelvis en ekonomisk kris man klarat av tillsammans. Kaufmann & 

Kaufmann menar att kulturen kan stärkas av plötsliga byten av nyckelpersoner, vilket jag 

ställer mig frågande till. De menar att en stark kultur kännetecknas av starka karismatiska 

ledare/hjältar. Jag är frågande till att det krävs stark karisma som ledare för att ses som 

nyckelperson. Kaufmann & Kaufmann hävdar att en stark kultur skulle bli ändå starkare 

om en nyckelperson plötsligt slutade. Jag vill hävda att kulturen sannolikt förändras men 

inte att det i sig skulle leda till en starkare kultur. Alvesson (2001:272ff) menar att 

ledarskap som får människor att ändra sitt beteende leder till en kulturförändring. En ny 

ledare kan splittra organisationens uppfattning om vad som är det rätta sättet att handla, 

vilket skulle försvaga kulturen(Ibid 337).  

En organisation består vanligtvis av flera kulturer inom en organisation. De kan 

exempelvis vara uppdelade efter yrkesgrupper, byggnader, avdelningar. Dessa utgör 

minikulturer eller subkulturer. Subkulturer kan visa sig ha svårigheter att underordna sig de 

grundläggande värderingar och normer som förväntas gälla och skapar därför sina egna 

normer. Om subkulturens normer inte stödjer de grundläggande värderingar som i övrigt 

delas i organisationen så blir det sannolikt en grupp som skapar missnöje hos 

organisationens ledning eller lever sitt eget liv, utanför den större gemenskapen i 

organisationen. 

Organisationskulturens uppgift. Enligt Kaufmann & Kaufmann har organisationskulturen 

många uppgifter. En organisationskultur som är integrerad i organisationen ökar 

medlemmarnas identitetskänsla. Desto klarare värderingarna är definierade desto mer 

känner sig medarbetaren som en vital och betydande del av organisationen. Detta ställer 

jag mig frågande till och anser att det förutsätts att medarbetaren dessutom behöver 

internalisera dessa värderingar innan man kan känna sig som en del av organisationen. 

Organisationskulturen som medarbetarna internaliserats i ökar medlemmarnas 

förpliktigande engagemang tydliggör organisationens mål, skapar mening för individen 

och ger stabilitet. Organisationskulturen kan reducera nya medlemmars osäkerhet för hur 

man skall uppträda och förhålla sig till sin omgivning(Ibid 338).                                                                                     

. 
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Organisationskulturens handlingsmodeller och integreringsfunktion.                                

En väl integrerad och internaliserad kultur hjälper medlemmarna att förstå vilket beteende 

som är förväntat. Man kan också säga att kulturen skapar standarder för handling. 

Medlemmarna ser varandras handlingar och kontrollerar att de är de rätta. Kulturen kan 

också ge medlemmarna legitimitet för sin handling vilket betyder att det minskar 

osäkerheter. Kulturen underlättar identitetsskapande genom att individer identifierar sig 

med kulturen. Kulturen skapar också lojalitet, gemenskap och meningsinnehåll(Ibid 339).  

Hur skapas och utvecklas organisationskulturen? Vanligtvis har organisationskulturen en 

prägel som har sitt ursprung i grundarens tankar och idéer kring vilka värderingar som är de 

grundläggande. Ledarskapet har en avgörande betydelse för skapandet av kulturen. En 

avgörande förutsättning är att medlemmarna accepterar värderingarna och väljer att följa den 

angivna vägen. För att värderingar skall kunna accepteras krävs det att ledaren uppvisar ett 

beteende som gör värderingar levande och trovärdiga. Genom medlemmarnas regelbundna 

samvaro och delade erfarenheter så skapas en samsyn på hur värderingarna skall uppfattas 

och tolkas(Ibid 339ff).                                                          

Hur upprätthålls kulturen? Ett sätt att värna om den etablerade kulturen är att vara selektiv 

vid rekrytering av nya medlemmar. Man väljer de som man bedömer passar in i kulturen eller 

har förutsättningar att anpassa sig. Det kan även vara den arbetssökande som väljer att inte 

acceptera en anställning för att kulturen upplevs bygga på värderingar som inte delas av den 

arbetssökande. När en nyanställd väl är på plats så startar en socialisationsprocess med syftet 

att anpassa individen till den rådande kulturen. En del företag använder mentorskap för att 

underlätta kultursocialisationen. Mentorn visar i ord och handling vilket tankesätt och 

handlingar som är de accepterade. Individen kommer antagligen efter en tid identifiera sig 

med kulturen efter att ha internaliserat de värderingar och normer som gäller. I denna process 

kan individen uppfatta vilket beteende som gillas och är det rätta, genom återkoppling i form 

av positiv kritik. Även handlingar som ogillas kan ge återkoppling i form av negativ kritik och 

tillrättavisningar. Kultur skapas via ett socialt samspel mellan människor(Ibid 340ff). .  

3.1.2 Mats Alvesson  

Det som särskiljer Alvesson från exempelvis Kaufmann & Kaufmann är att han även 

belyser att det finns baksidor med en stark kultur. Definitionen av organisationskultur är 

enligt Alvesson det gemensamma och delade i en organisation. Det gemensamma som 

kulturen består av är värderingar, handlingar, normer, symboler och uppfattningar om dess 

innebörder . Kulturen består av socialt delade innebörder, inte personliga och individuella 

uppfattningar. Kulturen vägleder medlemmarna i organisationen (Ibid 14ff) Detta 

gemensamma kan enligt Alvesson också hämma organisationens kreativitet, och 

utveckling genom minskad individuell självständighet och kritiskt tänkande (Ibid 26). 

Alvessons definition av begreppet organisationskultur särskiljer sig inte i väsentlig grad ifrån 

Kaufmann & Kaufmanns . Skillnaden är att Alvesson betonar betydelsen av innebörder. Han 

menar att man inte behöver fastna i värderingar eller normer utan att det viktigaste är vad det 

är som sker i de sociala processerna inom organisationen och dess gemensamma innebörder 

för medlemmarna. Men även Kaufmann & Kaufmann betonar verklighetsuppfattningar som 

en del av det som utgör kulturen. Både verklighetsuppfattningar och innebörder handlar i 

sammanhanget om hur medlemmarna i organisationen uppfattar och tolkar sin omvärld i 

organisationens kontext. Sammantaget ser jag Kaufmann & Kaufmanns arbete som bättre 

lämpad att förklara stora delar av aspekten organisationskultur i förhållande till de anställdas 

upplevelse av att vara anställda på en golfklubb. Alvesson fördjupar sig till skillnad från 

Kaufmann & Kaufmann i ledarskapet betydelse i relation till kulturen och intar en mycket 

pragmatisk hållning och pekar mycket specifikt på relationen mellan kultur och ledarskap och 

dynamiken mellan organisationens medlemmar och ledarskapet. Dessutom har Alvessons 
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arbete ett större djup i sina beskrivningar och förklaringar av förekomsten av subkulturer, som 

är relevant i förhållande till en liten arbetsplats vilket golfklubben utgör. 

Ledarskap och kultur (Alvesson 2001). Ledarskap kan definieras som en påverkansprocess 

som äger rum i en kontext. Allt ledarskap äger rum i en kulturell ram ((ibid 28). Kulturella 

betydelser formar och vägleder tänkandet, känslorna och handlandet(Ibid 15). Man skulle 

även kunna säga samma sak om ledarskapet. Det är tydligt att ledarskap och kultur hänger 

intimt ihop. Ledarskapet formar kulturen säger Kaufmann & Kaufmann. Alvesson menar att 

det snarare är så att kulturen formar ledarskapet. När ledare rekryteras till en organisation 

grundas anställningen vanligtvis genom selektivitet. Ledaren bör passa in i kulturen. Däremot 

präglar grundaren av företaget vanligtvis kulturen genom de tankar och värderingar som fanns 

med vid starten(Ibid 165). Ledaren har däremot en betydande makt att förändra kulturen, men 

det låter sig inte ske utan en social samverkans process med medlemmarna i organisationen.  

Men vad är då ledarskap? Ledarskap är en komplex social process som äger rum mellan en 

ledare som agerar och underordnade som reagerar utifrån deras tolkningar och uppfattade 

innebörder av verbal kommunikation och ledarens handlingar (Ibid 146). Ledarskap utgörs av 

ledarens handlingar i sociala relationer med medarbetarna. Alvesson betonar skillnaden 

mellan chefskap och ledarskap där chefskapet är något som kan utövas genom formell makt i 

den utsedda positionen. Chefskapet bygger på den legitimitet positionen ger. Ledarskap 

utövas genom personliga egenskaper och genom i huvudsak icke-tvingande medel. En 

påverkansprocess där anhängarna accepterar ledarens vägval frivilligt. De underordnade har 

ett stort inflytande över ledarskapet genom att visa vilja att lyssna och ta till sig det ledaren 

försöker förmedla i form av mål och prioriteringar. Ledaren behöver komma åt de 

underställdas innersta tankar och visa på det meningsfulla i relation till individen och 

gruppens föreställningar, normer och värderingar. De underställda delar vissa kulturella 

föreställningar om vad som fungerar som ledarskap. Ledarskapet är en form av förhandling 

istället för påtvingande av nya riktningar och idéer. Ledaren vill att de underställda skall se 

världen på det sätt ledaren finner riktig. Ledaren är mer påverkad av den kulturella kontexten 

än vad ledaren kan påverka kulturen.  

Subkulturer.                                                                                                                                    

I organisationer förekommer särskilda kulturer som är en del av den övergripande kulturen 

inom organisationen, men kan särskiljas av funktionella skäl som geografisk placering 

och/eller en särskild profession. Dessa utgör organisationens subkulturer. Man kan genom 

symboler och språk uppfatta dess existens eftersom ”jargongen” kan vara av intern karaktär. 

För att studera förekomsten av subkulturer, kan man studera rastritualer och sociala aktiviteter 

kring kaffeautomaten. Språket avslöjar hur man ser på sig själva i förhållande till ”andra”. 

Subkulturer kan i alla väsentliga drag arbeta i överensstämmelse med den övergripande 

kulturen, men kan också utgöra en motkraft. Ledningen bör undvika att enbart fokusera på 

vad de anser vara den rätta och meningsfulla prioriteringen. Om den underliggande 

subkulturen inte delar uppfattningen om vad som är rätt och meningsfullt så kommer problem 

att uppstå. Subkulturers styrka kan öka om de känner sig missförstådda. Subkulturer kan 

bildas ur de gemensamma och delade uppfattningarna om innebörder utifrån den specifika 

arbetssituationen och arbetsprocessen de ingår i. Den starka upplevelsen av gemenskap gör att 

arbetsförhållande accepteras trots att de inte är tillfredställande, och man finner sin 

tillfredställelse i den gemenskap och lojalitet som gruppen står för(Ibid 245ff). Samarbete och 

fysisk närhet mellan alla som är delaktiga i en arbetsprocess är avgörande för att skapa en 

grund för socialt samspel. Utveckling av delade föreställningar om arbetserfarenheternas 

betydelse för organisationen kräver både samvaro och kontinuitet (Ibid 234 ff) Ledarskapet är 

en betydande del i alla arbetsprocesser och behöver vara väl integrerad. Gemensam förståelse 

mellan ledning och anställda för de faktiska arbetsprocesserna som existerar på arbetsplatsen 

har stor betydelse för utvecklande av en kulturell bas. Alvesson menar att den anställdes 
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upplevelse av den specifika arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren 

påverkar värderingar och hur man uppfattar sin arbetsplats. Motivation, arbetstillfredsställelse 

och den mentala hälsan påverkas av arbetsuppgifternas upplevda betydelse och graden av 

frihet. Graden av frihet och eget inflytande påverkar den allmänna aktivitets/passivitets nivån 

på och vid sidan av jobbet. Detta kan bidra till skapande av subkulturer där de som förstår 

arbetsuppgifternas krav och komplexitet skapar egna gemensamma värderingar vilket kan ses 

kulturellt. Problem som kan uppkomma är att det kitt som organisationskulturen kan fungera 

som blir svagt då exempelvis ledningen inte har full förståelse för den operativa 

verksamhetens vardag. Detta kan innebära att beslut fattas som riskerar att äventyra den 

gemensamma nytta såväl ledning som anställda har till uppgift att skapa.(Ibid 232 ff).  

4 Metod 

Min forskningsfråga syftar till att förstå och kunna förklara hur de anställda på en 

golfklubb upplever sin arbetsplats. Därför har jag valt att undersöka detta med ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt. Innan jag skall beskriva hur jag gått tillväga vid 

tillämpningen av den hermeneutiska metoden kommer jag redogöra för hermeneutiken ur 

ett teoretiskt perspektiv. 

Ordet hermeneutik har sitt ursprung ifrån det antika Grekland och guden Hermes. Dennes 

uppgift var att agera budbärare mellan gudar och de dödliga människorna. Den 

hermeneutiska traditionen har utvecklats under lång tid och redan 1654 förekom ordet i en 

boktitel vilken handlade om bibeltolkning och metod för tolkning av de heliga skrifterna. 

Redan där betraktas hermeneutik som tolkningslära vilket är vanligt även idag (Ödman 

2007: 35). 

Ett nyckelbegrepp i den hermeneutiska traditionen är existensen eller vårt vara i världen 

där existensen utgör grunden i vårt tolkande. Förståelsen kommer ur existensen, vårt vara i 

världen. Vårt vara i världen byggs upp historiskt genom våra erfarenheter och upplevelser 

av den redan tolkade omvärlden. Vi kan inte skilja på existensen och förståelsen utan de är 

oskiljaktiga. Vår förståelse är existensen. För att förstå vår omvärld behöver vi erfarenheter 

och kunskaper från vårt levda liv vilket utgör vår förförståelse. Detta betyder att vi förstår 

mycket av det som sker omkring oss, det vi ser, vad saker är tillsammans med andra. Det är 

en ständigt pågående process som också innefattar ett tolkningsmoment. Man tolkar något 

som något. Ibland dyker det upp något vi inte förstår, något svårtydbart vilket medför att 

tolkningsakten blir medveten. Man stannar upp tänker och studerar och kanske frågar om 

någon annan är inblandad för att man vill eller behöver förstå. 

Tolkningsakten är en odelbar process som består av friläggande av mening samt tilldelande 

av mening. Friläggandet är när den tolkande försöker förstå något som något. Friläggandet 

sker med hjälp av våra tidigare tolkningar genom våra erfarenheter av något i en historisk 

kontext. Det övergripande målet är att genom tolkning förstå det vi betraktar (Ibid 59-61) 

Att tolka är att tilldela mening. Som jag nämnde så krävs en förförståelse för att kunna 

tolka något som något. Vår förförståelse bygger vi upp genom våra levda erfarenheter i 

vårt vara i världen. Vi kan inte förstå utan att ha förstått är ett annat sätt att beskriva 

förförståelsen. Förförståelsen vägleder oss med dess intentionalitet vilket betyder att vår 

förförståelse ger oss riktning i att uppnå förståelse. Förförståelsen hjälper oss att sortera ut 

det väsentliga och frambringa klarhet (Ibid 102ff). 

Den hermeneutiska dialogen bygger på att det är två närvarande subjekt i dialogen som 

skapar förståelsen. Människan är en historisk varelse och det vi upplever i livet påverkar 

vår förmåga att tolka och uppfatta världen. För att förstå en annan människa behöver vi 

vara öppna för den andres existens och vara i världen vilket betyder att en delad förståelse 

och en horisontsammansmältning är möjlig. När jag möter ett subjekt och tar del av dennes 
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liv och erfarenheter så blir det också lättare att se och förstå mig själv (Ibid 39) I begreppet 

den hermeneutiska cirkeln ligger betydelsen av tolkningen och förståelseprocessen som en 

växling mellan del och helhet. Vår förförståelse leder oss från att känna till något som en 

vag förnimmelse till att intentionellt söka en klarare bild. Genom att se kontextuellt 

förändras delarna till betydelser för att förstå en helhet. Utan helheten kan vi inte förstå 

delarna. Denna pendling mellan del och helhet och dialektiska rörelsen mellan förförståelse 

och förståelse präglar den hermeneutiska cirkeln.  

Den hermeneutiska cirkeln kan ses som begränsande om man inte kan uppnå en högre nivå 

av förståelse efter en tid. Därför strävar man efter att öppna cirkeln till en spiral som 

betyder att förståelseprocessen är oändlig, och att varje pendling mellan del/helhet 

förförståelse/förståelse ger en allt djupare förståelse av det vi tolkar. Även det enklaste ting 

kan få en ny större mening i en annan kontext, vilket spiralen ger möjlighet till jämfört 

med cirkeln. I cirkeln kan man fastna i sin ”färdiga” förståelse och därmed utveckla 

fördomar vilket är att begränsa sin förståelse istället för att upptäcka fler dimensioner av en 

företeelse(Ibid 104ff) 

Ett vanligt syfte i en hermeneutisk studie är att förstå något i en tillräcklig omfattning för 

att kunna förklara det. Exempelvis finns synsättet ”Good reason assay” vilket betyder att 

det finns goda skäl bakom någons handlande som kan förklara det tolkade. Människan har 

oftast goda syften och en hermeneutikers uppgift blir då att förklara de mest rimliga 

tolkningarna vilka ändå inte kan sägas vara helt sanna (Ibid 89). 

För att slutligen kunna återge vår förståelse på ett begripligt sätt så söker vi efter en 

abstraktionsnivå som totaliserar den verklighet vi vill återge. Det är inte meningen att vi 

skall återge alla detaljer ur den empiri vi bygger vår förståelse på, utan genom 

totaliseringar innefattar vi fler och fler detaljer utan att tappa bort det väsentliga ur vår 

empiri. Vi kan hitta den rätta abstraktionsnivån genom totaliseringar som förklarar våra 

tolkningar utan att missa de väsentliga detaljerna. Vi skall kunna härleda tillbaka till 

grunden genom att de-totalisera resultaten. Inget substantiellt skall försvinna på vägen. 

I det som följer kommer jag ta upp de praktiska implikationerna av den hermeneutiska 

metoden. 

4.1 Urval 

Eftersom min undersökning syftar till att förstå de anställdas upplevelser av Golfklubben 

som arbetsplats så är mitt urval riktat mot den miljö där upplevelsen förekommer. Jag har 

genomfört sex intervjuer med anställda på sex olika golfklubbar upp till 20 mil från 

Eskilstuna. Det gemensamma med intervjupersonerna är att samtliga är tillsvidareanställda 

på en ”traditionellt” organiserad Golfklubb. Med traditionellt organiserad menar jag att den 

styrs av ett fåtal demokratiskt valda medlemmar vilka agerar arbetsgivare gentemot de 

anställda genom sitt styrelseuppdrag. Detta är den typiska golfklubben i Sverige. De jag 

har intervjuat är mellan ca 40 och 60 år och arbetar antingen med administration, 

ekonomisk förvaltning, eller banskötsel. Hälften har varit anställda på golfklubben mer än 

tio år och hälften mindre än fem år.  Fyra är anställda på en småstadsklubb (R1,R2,R3,R4) 

vilket innebär mindre än ca 40 000 invånare inom den kommun klubben är lokaliserad. 

Två är anställda på en storstadsklubb (R5,R6) vilket jag definierar som en klubb 

lokaliserad i en kommun med mer än 100 000 invånare. Jag har eftersträvat en maximal 

variation genom olika anställningstid, ålder, befattning samt storlek på orten där klubben 

ligger.  

Jag har inte frågat något om hur de upplever sin arbetsplats i det tidiga skedet när intervjun 

planerades. Det var för mig helt okänt om de anser sig arbeta på en bra eller dålig 
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arbetsplats. Detta för att undvika att söka efter problemklubbar eller idyll klubbar. Vilka 

jag valt har berott på tillgängligheten/möjligheten i förhållande till deras vilja och min 

tidsplanering. Samtliga har tackat ja till deltagande vid det första samtalet. Jag har fått en 

skevhet avseende kön då endast en respondent är kvinna. Denna skevhet kan inte jag 

bedöma konsekvensen av och beror på att det råkade vara just dessa personer som svarade 

och passade in i mina kriterier. Urvalet kan benämnas som ett kriterieurval i förhållande till 

min frågeställning. Kriterierna är traditionell (vanlig) klubb. Inom ett rimligt avstånd från 

Eskilstuna (20 mil). Olika befattningar. Tillräckligt lång anställningstid vilket var minst ett 

år på samma klubb.(Patton 2002 s 238) Dessa respondenter bedöms genom sin erfarenhet 

kunna bidra med innehålls/detaljrika och djupa beskrivningar(Ibid 242) av deras 

upplevelser av den traditionellt organiserade golfklubben som arbetsplats. Detta urval kan 

dessutom ses vara en form av bekvämlighetsurval vad gäller respondenters vilja att först 

kunna delta inom ramen för min undersöknings tidsram, samt geografiskt avstånd. I mitt 

urval har jag inte använt min hemmaklubb eftersom jag upplever att det finns en risk för att 

min personliga relation till tänkbara respondenter kan påverka undersökningen. 

4.2 Etik 

De etiska ställningstagandena har jag tydligt framfört på telefon när datum och tid för 

intervjuerna fastställts. Jag ansåg det vara av största vikt att såväl golfklubb som 

respondenterna skall vara anonyma. Gruppen av människor vilka arbetar på en golfklubb 

är relativt få i landet och därför skall det inte vara möjligt att identifiera deltagarna eller 

deras arbetsplats. Jag vill att de skall kunna lita på mig som forskare och vara ärliga när de 

besvarar mina frågor utan minsta tvivel att det inte får några negativa effekter för deras 

fortsatta arbete. Jag förklarade att de närhelst kunde avbryta intervjuerna och välja att inte 

besvara mina frågor (Codex.uu.se 2010). Jag försäkrade att såväl kassettband som det 

transkriberade materialet skulle förstöras efter utfört arbete. De ingående respondenterna 

betecknas R1 för respondent nr ett osv. Delar av materialet kunde inte användas för att 

berättelserna var av en karaktär där jag bedömde risken att källan kunde avslöjas var för 

stor. Därför är vissa citat inte med. Några citat är ändrade genom avpersonifiering där 

person xx ersätter det namn som användes av respondenten.  Att nämna att undersökningen 

genomförts på Golfklubbar i Mellansverige bedöms passande för att ge en bild av 

upptagningsområdets storlek och plats men tillräckligt diffust för att försvåra identifiering 

av de deltagande. Jag bedömer att forskningsrådets etiska principer avseende krav på 

informerat samtycke som uppfyllt med de mått och steg jag vidtagit. 

4.3 Datainsamling 

Jag har genomfört intervjuer på mina respondenters arbetsplatser för att jag ansåg det vara det 

enklaste sättet att få dem att vilja ställa upp genom mindre besvär för dem. Intervjuerna har 

genomförts i en tyst miljö på lämplig plats på golfklubben där inga andra varit närvarande. 

För att inte missa något väsentligt har jag använt en bandspelare för att spela in samtalet. Det 

inspelade samtalet har jag sedan transkriberat. 

Inledningsvis har jag vid mötet med respondenterna börjat med att öppna upp dialogen genom 

att berätta lite för dem vem jag är. Ålder, familjesituation, intressen, var jag är född och 

uppväxt, min golfkarriär, yrkeserfarenhet samt bakgrunden till min nyfikenhet som 

resulterade i den forskningsfråga min uppsats behandlar. Därefter har jag bett mina 

respondenter berätta lite om sig själva på motsvarande vis. Jag har därefter förklarat de 

forskningsetiska principer som ligger till grund för arbetet, vilket syftar till att de skall kunna 

lita på att deras deltagande inte kan skada dem på något vis och därför skall de kunna vara 

ärliga mot mig och inte ha någon anledning att undvika detaljer vilka jag kan behöva för att 

besvara min frågeställning. Eftersom jag arbetade hermeneutiskt ville jag skapa goda 

förutsättningar för en informell och öppen ton som grund för ett förtroligt samtal. Genom de 
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inledande frågorna öppnades den existentiella dialogen upp samt att deras kunskaper om mig, 

samt det omvända gav oss vägledning om förståelse och anpassning av språk och ordförråd. 

Exempelvis behövde ingen tid till att förklara grundläggande golftermer eller annat som var 

tydligt att båda parter kände till. Att arbeta hermeneutiskt betyder att man söker en 

sammansmältning av förståelsen av en företeelse eller upplevelse mellan två subjekt. De två 

subjekt som möts har inledningsvis två förståelsehorisonter av hur något är. I den 

hermeneutiska dialogen möts våra förståelsehorisonter och blir till slut en delad förståelse 

eller en horisontsammansmältning. Som hermeneutiker söker jag förståelse för min 

respondents vara i världen i existentiell bemärkelse. 

Den intervjuguide jag använt bygger på tematiska frågor vilka behandlar vissa relevanta 

teman kring golfklubben som arbetsplats och deras upplevelse av den. De teman jag använt 

har utvecklats ur min förförståelse om golfklubben som arbetsplats. Jag har försökt få 

respondenten att målande beskriva sina upplevelser så fritt som möjligt. Målsättningen var att 

ta del av innehållsrika detaljerade beskrivningar av respondenternas vardag som anställd på 

golfklubben. 

Jag upplevde att respondenterna hade ett undertryckt behov av att berätta om sina upplevelser 

av att vara anställd på sin golfklubb. Många vändningar och överraskande svar berikade 

intervjuerna.  Trots den förförståelse jag hade med mig in i mötet med respondenterna så var 

jag inte där för att bekräfta något utan för att förstå och upptäcka något mer och något nytt. 

4.4 Analys 

Steg 1. 

De transkriberade texterna utgjorde grunden för min analys. Efter många genomläsningar där 

jag pendlade mellan delarna och helheten så började det klarna hur saker hängde samman. 

Delarna bildade helheter som sträckte sig mellan de olika respondenternas berättelser. 

Samtidigt som jag läste utskrifterna så noterade jag spontant olika rubriker på tänkbara teman 

de olika delarna kunde sorteras under. Jag utgick ifrån min förförståelse som en grund för att 

förstå materialet, vilket betyder att jag med hjälp av min förförståelse kunde frilägga 

meningar. Allteftersom mina tankar och tolkningar gav berättelserna nya innebörder igenom 

mitt tilldelande av mening, så blev det jag nyss förstått en ny förförståelse. Jag var inne i den 

hermeneutiska spiralen. De teman jag uttolkade var inledningsvis sju stycken. Efter ytterligare 

läsning av materialet såg jag att saker gick i varandra och att delarna och helheterna behövde 

arbetas om till andra teman. Det var ett närmast ändlöst pusslande av citat och tolkningar, 

men efter en tid så började det klarna och mitt slutliga resultat blev tre teman vilka hänger 

ihop men åtskiljs vid den första analysen. De teman som utvecklades var följande: Den 

problematiska golfklubben, den acceptabla golfklubben och den ideala golfklubben. Dessa 

teman är endast grundade i empirin och min tolkning utifrån min förförståelse.   

Steg 2. 

Efter att den första tolkningen av empirin var gjord, så började jag fördjupa mig i de teorier 

jag bedömt som lämpliga till att förklara min empiri. Jag kände till begreppen tillräckligt bra 

för att veta att de var relevanta i förhållande till min forskningsfråga, men jag var inte så inläst 

på teoretikerna att jag riskerade att påverka mina respondenter i någon riktning. Man skall 

undvika att tvinga teorin på empirin utan låta empirin stå av egen kraft och låta den förklaras 

med hjälp av relevanta teorier efter att empirin har tolkats en första gång. 

4.5 Metodens begränsningar 

Man kan inte komma ifrån att hermeneutik är en relativ metod. Inget resultat kan sägas 

vara absolut sant. Resultatet bygger på den tolkning jag gör i min analys av den ingående 
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empirin. Min tolkning sker utifrån min förförståelse, vilket kan vara en stor tillgång eller 

en belastning då jag omedvetet kan söka bekräftelse i enlighet med min förförståelse. Med 

detta i åtanke, skall jag som forskare ändå kunna vara öppen för den empiri jag möter och 

där låta mig överraskas när något avviker från förförståelsen och ändå ta det till mig som 

en del av min undersökning. 

5 Resultat 

Jag kommer under denna rubrik redovisa det resultat jag arbetat fram. Resultatet kommer att 

redovisas i tre steg. Det första steget är en redovisning av min preliminära tolkning vilken är 

produkten av en grundlig analys av de transkriberade texterna. Jag har delat in dem i de teman 

jag utläste ur materialet. Det andra steget är en vidareutveckling av den preliminära 

tolkningen där jag med hjälp av teorier förklarar mitt resultat. Slutligen presenteras min 

huvudtolkning av golfklubben som arbetsplats ur de anställdas perspektiv. Huvudtolkningen 

är det totaliserade resultatet av mötet med empiri. 

5.1  Preliminär tolkning 

De teman jag upptäckte sett ur den anställdes perspektiv är tre stycken vilka här följer: Den 

problematiska arbetsplatsen, den acceptabla arbetsplatsen, den ideala arbetsplatsen. Dessa 

teman är grundade i empirin och tolkade utifrån min förförståelse. Det finns en stor variation i 

hur golfklubben upplevs som arbetsplats av de anställda. Detta kommer jag tydligöra med 

hjälp av min empiri ifrån mötet med sex anställda. Jag kommer under de olika teman jag 

presenterar beskriva vad jag uppfattade som kännetecknande och gemensamt för olika typer 

av arbetsplatser och med hjälp av citat från de ingående respondenterna redogöra för de 

typiska mönster jag tolkade fram ur empirin. 

 

5.1.1 Den problematiska arbetsplatsen  

 

De omständigheter som kännetecknar en golfklubb vilka upplevs vara problematisk ur ett 

arbetsplatsperspektiv är varierande. Men det finns tre gemensamma mönster. Det första är 

en hög omsättning av ledamöter inom styrelsen. Man sitter kort tid som styrelseledamot, 

vilket innebär nya arbetsgivarrepresentanter gentemot de anställda. Det andra är: 

Åtskillnaden mellan arbetstid och fritid. Jag har svårt att se att de har några möjligheter till 

fritid alls. Det tredje är att man upplevs ha tveksamheter angående trivsel och lusten att 

stanna kvar på arbetsplatsen. Nedan följer de citat som påvisar dessa tre mönster, samt 

andra omständigheter vilka är särskilda för en klubb men som jag ändå tolkar bidrar till att 

arbetsplatserna upplevs vara problematiska för de anställda. 

 

Bristande ledarskap 

De problematiska golfklubbarna hade en typ av ledarskap som var gemensamt, vilket var det 

tillfälliga ledarskap vilket beskrivs nedan. 

Det tillfälliga ledarskapet är en form av ledarskap vilket förekommer i de klubbar som har en 

hög omsättning av ledamöter i sin styrelse. Detta märks i organisationen på olika sätt. När 

någon ny har blivit invald kan det märkas att det är någon som har sina frågor av särskilt 

intresse.  

”Det märks tydligt när nya är invalda för att vissa vill göra saker så det märks att de gör något, de vill 

sätta sin touch eller prägel på något sätt, liksom jag gjorde det här, och då är det så att personen 

driver sina frågor benhårt och det märks väldigt kraftigt om det är någon som är väldigt högljud och 

driver sina grejor så får de igenom dem” (R5).  
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Man kan utläsa att nya ledamöter kan märkas ända ut till de anställda genom att de lyckas få 

igenom de frågor de driver. Min tolkning är att detta inte bara hänt enstaka gånger utan är 

återkommande när nya som dessutom är högljuda och driver sina frågor hårt, kommer in i 

styrelsen. Flera har upplevt omfattande omsättningar inom styrelsen. Jag tolkar det som att det 

varit en kaotisk tillvaro där omsättningen är stor bland både ledning och anställda. Jag kan 

utläsa att man inte orkar eller vill vara kvar. 

”Folk har älskat att gnälla och det har medfört extremt stor omsättning av ledare både 

styrelsepersonal, styrelsefolk och klubbchefer. Jag är klubbchef nr 8 på 10 år och jag är en av dem 

som varit längst efter snart två år. Bara en styrelseledamot är kvar sen jag började(R6)” 

Åtta klubbchefer på tio år kan jag tolka som tecken på en kaotisk tillvaro tillsammans med 

den extrema omsättningen inom styrelsen. Det upplevs vara en stor avsaknad av kontinuitet. 

Vilket R6 förklarar med att det har förekommit mycket klagomål. På en specifik klubb var 

bristerna avseende ledarskapet mycket omfattande. Eftersom det var ett mönster jag endast 

kunde utläsa från en golfklubb kommer jag endast redovisa två av tre, fullständigt. En typ av 

ledarskap som också existerar på denna klubb är det frånvarande ledarskapet vilket 

kännetecknas av att styrelsen och de anställda sällan eller aldrig träffas. Övriga varianter av 

ledarskap redovisas nedan.  

Det tillitssaknande ledarskapet är när ledningen inte låter de anställda agera och fatta beslut 

självständigt. Det tillitssaknande ledarskapet visar sig exempelvis genom att styrelsen skall 

fatta besluten och de anställda skall ta fram underlag som styrelserepresentanter sedan 

beslutar om. Det uttrycks att R5 har kompetensen i form av utbildningar, men i detta fall visar 

man ändå att tilliten saknas.  

”Det är ju så att jag har utbildningen, men även om jag kan ta ett beslut så skall styrelsen av mig ha 

fakta för att sedan ta beslutet, men ibland så litar de på mig och ibland så måste vi ta in någon annan 

som uttalar sig och dubbelkollar det jag sagt. Det känns inte riktigt att de litar på mig fast man går 

alla de utbildningar som finns i stort sett ”(R 5)  

R5 uttrycker att man ibland tar in någon annan som dubbelkollar det R5 säger. Detta tolkas 

som att de inte litar på R5 vilket också är vad han säger. Att man i detta fall har i stort sett alla 

utbildningar som finns kring banskötsel så visar styrelsen att man inte litar på R5 och vill vara 

med och fatta de operativa besluten. Han skall ta fram beslutsunderlag i form av fakta. 

Det maktlösa ledarskapet handlar om det ledarskapet styrelsen utövar över de ideellt 

arbetande. Här har styrelsen ingen makt alls i formell mening. Den informella makt de har är 

genom relationer och förtroende samt en aning genom sin position. Styrelsen har ingen rätt att 

beordra de ideella till att utföra arbetsuppgifter, men behöver ändå få saker att ske i en önskad 

riktning. En respondent uttryckte en tydlig frustration att de ideella inte behövde följa samma 

regler som de anställda 

”Jag har ju ifrågasatt att det finns enheter och kommittéer som drar över sin budget hursomhelst utan 

att de får någon form av, inte repressalier alltså men en skarp tillsägelse eller någonting så att alla 

vet om att de verkligen har gjort det vi inte får göra. Där är styrelsen tyvärr lite flat, det verkar inte 

som de vågar i det läget, för att det är ju då oftast ideella krafter som drar över sina budgetar och då 

vågar inte styrelsen komma med stora handen och peka och säga ni har gjort fel, ni måste hålla det ni 

fått tilldelat er annars går det ut över banan eller kansliet eller vilka det nu går ut över. Oftast så är 

det ju oss på banan då, men det verkar som de inte vågar säga till och sätta ner foten. Men på ett sätt 

förstår jag att de inte vågar för de är ideella.”(R5) 

Jag tolkar att styrelsen ses som feg, konflikträdd och oförmögen att hantera dessa situationer 

på ett tillfredställande sätt. Att styrelsen inte vågar tolkar jag beror på att de ideella kan sluta 

jobba ideellt på en gång om styrelsen framför kritik på fel sätt. R5 förstår problemet men är 
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inte tillfreds med hur det fungerar eftersom det betyder att pengarna måste kompenseras 

genom att annan verksamhet får stå tillbaka exempelvis banan eller kansliet.  

Arbetstid i relation till fritid                                                                                                   

Båda respondenterna på de problematiska arbetsplatserna hade svårt att koppla bort jobbet 

och kunna vara bortkopplad såväl fysiskt som psykiskt. Även om han inte är på golfklubben 

fysiskt så är R5 där i tankarna, samt ofta blir störd på ledig tid.   

”Säg vad jag inte tar med mig? Alltså jag kan säga såhär att jag aldrig är ledig. Det är så att om jag 

inte går runt och tänker på hur vi skall planera nästa vecka, eller nästkommande dag så ringer 

telefonen och då är det någon medlem eller shopen som har problem med någonting, eller så är det 

restaurangen som har problem med larmet på kiosken, en vattenledning som är trasig. Allt går via mig 

även fast det inte skall vara så. Men det fungerar så tyvärr”(R5). 

Jag tolkar att R5 upplevde sig vara i en form av ständig jour genom att förväntas reda ut alla 

de saker, som kunde krångla på klubben när han egentligen var ledig. Det var heller inte något 

bestämt att det så skulle vara utan det var så det blev ändå. Jag tolkar det som att R5 är 

frustrerad och trött på situationen och önskar att det var annorlunda. Det finns fler exempel 

där man som anställd förväntas vara i ständig beredskap för att lösa problem som dyker upp 

när man egentligen är ledig. Jag upplever att R6 har hamnat i en situation som måste 

förändras.  

”Det är jävligt tufft, det skall jag säga för du har ju 1400 chefer och det är ohållbart det funkar inte. . 

Du får i 24 timmar om dygnet vara i tjänst. Om du sätter dig i den situationen så blir det ohållbart. 

Det är väldigt tufft då alla känner att de har rätt till en bit utav dig. Och det tror jag inte du upplever 

på något annat jobb möjligtvis förbundskaptener i olika idrotter är i samma situation.” (R6) 

Att uppleva sig ha 1400 chefer med rätt att ställa krav på sig är påfrestande. Min tolkning är 

att R6 sitter just nu i den situation som han själv kallar ohållbar. Jag uppfattar att 

medlemmarnas förväntningar på denna klubbchef är att vara ständigt tillgänglig, och kunna 

svara på frågor. Samma respondent hade förväntat sig kunna spela mer golf genom att jobba 

på en golfklubb. Min tolkning är att det finns hinder till att kunna spela mer golf. 

”Nej det trodde jag att man kunde göra men det kan man inte. Man spelar mycket, mycket, mycket 

mindre som klubbchef. Om man vill jobba med golf så får man offra spelat.” (R6) 

Man kan tolka R6 att det inte går att spela golf om man jobbar på en golfklubb, det upplevs 

vara något som R6 kommit fram till och golfspelet är något man får offra för att kunna jobba 

på en golfklubb. Man kan uppenbarligen inte ens vara på klubben när man är ledig vilket syns 

enligt följande 

”Du kan ha en blinkande lampa som säger ledigt, men det kommer inte att funka så länge du är här så 

jobbar du, o så länge du är hemma så jobbar du”(R6) 

R6 är frustrerad över att ingen verkar respektera hans behov av fritid. Han upplevs alltid vara i 

tjänst när han är på klubben som anställd. Även när du är hemma så jobbar du. Han har alltså 

ingen fritid alls. 

Trivsel på arbetsplatsen                                                                                                            

Det citat jag skall presentera från en problematisk golfklubb handlar om en klubbchefs 

funderingar om sin arbetssituation. Han uttrycker en alvarlig fundering över sin egen framtid 

på klubben. 

”Jag går omkring hela tiden på och funderar på om jag skall göra det här? Det gör jag hela tiden och 

börjar jag fundera på om det finns andra jobb? Visst det gör jag absolut. Men det går ju upp och ner 

det där, jag sitter lite granna fast i rått racet som det kallas då på engelska, man gräver ner sig och ja 

skall vi köra det här o sen så funderar man och så går man upp och ja fan. Jag får inte spela speciellt 
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mycket golf skall jag hålla på med det här egentligen? Skall jag börja kolla på manpower hur ser det 

ut där då?”(R6)  

Jag tolkar att det finns mycket tankar och ett tvivel kring att orka fortsätta, men att det 

samtidigt upplevs vara svårt att hoppa av. Jag uppfattar att R6 upplever sig inlåst i situationen 

och är väldigt ambivalent angående sin framtid. R5 uttrycker att det förekommer problem som 

påverkar honom, och hans grupp. Detta ser jag exempelvis vara tecken på ett stort 

kommunikationsproblem och en delning i olika läger. 

”Vi i personalen har ju en syn hur vi vill sköta det och hur vi vill utveckla banan och styrelsen har en 

helt annan syn på hur det skall göras och då blir det konflikter. Det blir mycket vi och dem. Det kan ju 

bero på att de aldrig kommer ner hit också. De hittar nog inte (Skratt). Vad de vill att jag skall göra 

kommer via mail eller nåt. Vi träffas inte. Det känns inget vidare faktiskt, men så har det alltid varit 

och kommer alltid att vara” (R5) 

Jag utläser att R5 upplevt detta en längre tid och att konflikten handlar om olika syn på 

banskötsel. Även att det upplevs vara ett tillstånd som inte verkar gå mot någon lösning. 

Jag tolkar det som att R5 har resignerat och närapå gett upp att kämpa för en förändring 

 

5.1.2 Den acceptabla arbetsplatsen 

 

En arbetsplats som ur den anställdes perspektiv balanserar mellan det positiva och det 

negativa. Det är alltså ingen tydlig slagsida varken mot det positiva eller negativa. Det 

finns två gemensamma mönster som handlar om framtidstro i form av positiva 

förändringar avseende ledarskapet, samt en viss osäkerhet och funderingar på framtiden.  

En klubbchef visar också upp hur det kan vara i en ideell förening, både som anställd och i 

sin helhet. 

 

Kraven på en ideell förening                                                                                                 

En av respondenterna uttryckte en ödmjukhet inför styrelsen och vad man kunde förvänta 

sig av en styrelse som faktiskt jobbar gratis och offrar sin fritid för att försöka bidra med 

något till klubben.  

”Jag tycker styrelsen gör så bra som man kan förvänta sig av en styrelse som inte har något arvode de 

gör det ändå på sin egen fritid. Det är beundransvärt skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja salutera 

alla som orkar jobba ideellt i en styrelse och även i vilken förening som helst. Och som arbetsplats då 

så är ju så där får man tona ner sina förväntningar och krav.  De är ju mina arbetsgivare, men jag 

kan inte begära vad som helst av dem som deras 100% :iga närvaro för de är inte 100% närvarande” 

(R4)  

Jag tolkar att R4 uttrycker sin beundran för sin styrelse och lovordar här alla människor som 

engagerar sig i föreningslivet. Samtidigt så menar R4 att han som anställd inte har eller kan ha 

så höga förväntningar på styrelsen. Jag tolkar det som att det som de inte hinner med eller inte 

gör så bra ändå accepteras, de gör bara så gott de kan och framförallt så jobbar de gratis. Min 

tolkning är att R4 är inställd på att det inte är rimligt att ha särskilt höga krav på vilka exakta 

arbetsuppgifter som ingår i jobbet eller en perfekt arbetsmiljö. 

”Ideella småföreningar är ju så att ibland ut och klippa gräset också, så måste man städa muggen, 

fakturera och sen skall man skriva avtal med sponsorerna osv., det kanske var väl många områden 

(Skratt) men faktum är att man måste kunna rycka in på många olika saker, man kan inte förvänta sig 

att arbetsplatsen skall vara i perfekt skick, anpassad ergonomiskt. Det är lite dragiga lokaler då får 

man sätta på sig en tröja (skratt) man kan inte begära när det är en ideell förening alla hjälps åt och 

kämpar då kan man inte bara förvänta sig att det skall vara tip top allting för den ekonomin finns 

inte”(R4). 
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Jag uppfattar att R4 menar att som anställd på en golfklubb så behöver man vara väldigt 

flexibel och prestigelös, samt får vara beredd på att göra det mesta. Att jobba i en ideell 

förening är speciellt och man anses få acceptera att det finns brister och alla kämpar på för att 

få det att fungera. En antydan finns att andra arbetsplatser kan ställa andra krav på ergonomi 

och inne miljö, men det finns det inte utrymme för i en ideell förening.R4 har också 

erfarenhet av betydande kompetensbrister vilket uttrycks med exempelvis detta citat 

”Där tror jag vi brister i många föreningar när det gäller kompetensen som arbetsgivare.  Det är 

inget snack om saken, i alla fall är det så här.  Det man får göra är att ta reda på vad det är som 

gäller egentligen och skicka in den pucken till dem i styrelsen och säga att nu får vi titta på det här. 

Tex så tror  jag att det är problem när man inte kan alla lagar o förordningar och sånt.  Man måste 

ibland bläddra lite i böckerna och se hur fasen är det egentligen. Som arbetsgivare är det inte alltid 

hundra.” (R4). 

Denne klubbchef tolkar jag har varit med om situationer som beror på bristande kompetens 

hos styrelsen. Inget snack om saken är ett ganska starkt sätt att uttrycka sina tveksamheter.  

Att denne klubbchef tar tag i frågeställningar som behöver redas ut tolkar jag som nödvändigt 

när styrelsen upplevs ha kompetensbrister. Arbetsgivarkompetensen upplevs vara 

otillfredsställande på denna klubb. 

Den acceptabla golfklubben har alltså olika för och nackdelar som uppväger varandra. 

Dessa båda klubbar upplevs vara på väg mot något bättre och R1 är kanske på väg att bli 

den ideala arbetsplatsen, men det finns en bit kvar. R4 är mer svårtolkad genom att det 

finns saker just nu som tyder på brister men att det visionära arbetet visar att det pågår 

satsningar för framtiden vilket upplevs positivt.  

 

Positiva förändringar i ledarskapet                                                                                       

En klubb visar på ett framåtriktat och visionärt ledarskap, vilket upplevs lyfta blicken från 

hur klubben är idag. 

 Det finns andra grupperingar som tittar på andra saker som framtiden och visioner och hur klubben 

kan se ut om tio år. De har inte en ren uppgift som t.ex. klubbkommittén eller tävlingskommittén utan 

det här är ju annorlunda. Vi har en banutvecklingsgrupp som tittar på vart vill vi med golfklubben? 

Och så en den här visionsgruppen tittar på hur vi skall se ut om fem-tio år. Skall vi vara en klubb som 

nu eller skall vi spetsa in oss på familjen eller något?”(R4) 

R4 talade mycket engagerat om vikten av visionsarbetet i klubben. Jag tolkade att det fanns 

en grupp som var fristående från det vanliga kommitté arbetet. Denna visionsgrupp 

försökte blicka in i framtiden och se vart klubben kan vara då. Detta upplevdes ge en 

framtidstro Det finns även exempel på positiva förändringar avseende ledarskapet vilket 

jag tolkar betyder att arbetsplatsen nu ses som acceptabel efter en tid av problem. Detta 

uttrycker att det har varit problematiskt tidigare. 

 
”Den ordförande som är nu kom in när jag var borta en tid, då det var ohållbart . Nu är det som att 

ingen är viktigare än någon annan. Alla är på samma nivå, vi är anställda allihop . Det är en 

värdering kan man säga, man känner det. Alla som är här behövs.”(R1) 

 

Att det kommer in någon ny med nya värderingar kan vara positivt för personalens 

upplevelse. Jag tolkar att det tidigare var skillnad mellan hur olika människor behandlades. 

Nu upplevs alla vara lika värda. 

 

Trivsel på arbetsplatsen 

Det finns de som regelbundet reflekterar över sitt liv och sin anställning för att verkligen 

känna efter om det känns bra att fortsätta sin anställning på golfklubben. Detta gäller R4 

som uttrycker sig på följande vis 
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”Jag brukar göra ett bokslut varje år med mig själv och frugan och frågar oss är det bra för oss det 

här? Är det bra så kör vi på ett år till. Men annars jag menar jag kommer inte få någon guldklocka 

här, så är det.  Jag kollar av varje år att det funkar för mig är, att ungarna mår bra och min fru mår 

bra att vi mår bra liksom, funkar inte det då gör vi något annat” (R4) 

I detta citat kan jag utläsa mycket eftertanke och reflektion över denne klubbchefs hela liv ur 

ett holistiskt perspektiv. Samtidigt kan jag skönja en inställning som bygger på en avsaknad 

av rädsla för att bli fast i något som inte är bra för sig själv eller familjen. Om arbetet inte är 

bra för familjesituationen, så är det fullt tänkbart att göra något annat. Jag tolkar det som att 

just nu är situationen tillfredställande men en livslång anställning är inte tänkbar. Jag utläser 

alltså en viss ambivalens från R4 där det finns anledning tolka att R4 är på gränsen vad gäller 

uppfattningen om arbetsplatsen är acceptabel. R1 uttrycker funderingar kring ett byte av 

arbetsgivare i form av en ny styrelse och vad det skulle kunna betyda. 

”Ja det är ju det här att man byter arbetsgivare, för man vet ju att har man en bra styrelse så vet, 

man att man kan ju få en annan styrelse. Å då kan det bli helt annat här”(R1) 
 

Jag tolkar att R1 är medveten om att det inte är så säkert att man för en längre tid vet att 

klubben kommer att vara bra som arbetsplats. Det kan förändras genom en ny styrelse som 

kan förändra allt fullständigt. Detta kan tolkas som en beredskap för förändring, men just 

nu är det bra. 

 

5.1.3 Den ideala arbetsplatsen 

 

De mönster jag kunde utläsa som kännetecknar den golfklubb som upplevs vara den ideala 

arbetsplatsen för de anställda förefaller bestå av delvis samma aspekter av betydelse för 

den problematiska golfklubben men ur ett positivt perspektiv. Nedan kommer jag redogöra 

för exempel som visar på hur det kan förhålla sig där golfklubben upplevs som en idealisk 

arbetsplats för de anställda.  

Det stödjande ledarskapet                                                                                                       

Golfarna uppskattar en bra bana att spela på, men det finns också en gräns för hur mycket 

man är beredd att betala. Detta är en ekonomisk ekvation som påverkar hur arbetsplatsen 

utformas för de anställda. Med mindre intäkter blir det svårare att ha tillräcklig bemanning 

vilket betyder att färre får mer att göra för att uppnå en acceptabel nivå avseende banans 

kvalitet. R2 beskriver nedan hur det kan förhålla sig. 

Ibland hinner vi inte med och dressa o välta för det blir ju mindre och mindre personal som jobbar på 

en bana. Vi var sex när vi var som mest, fem har vi varit och nu är vi nere på fyra. Jag strider ju för 

att vi skall bli mer personal, men finns det inga pengar så finns det inga pengar, och någonting blir ju 

lidande, och det blir ju ytterområdena det är ju där man släpper. Man släpper ju inte själva 

spelområdet de vill du ju ha, det blir ruffar och skogskanter, som blir lidande(R2). 

R2 försöker tillsammans med sin personal göra det bästa av situationen och anpassa kvaliteten 

på banan efter tillgängliga medel. Man prioriterar alltså spelområden och den extra finishen i 

utkanterna av banan får man prioritera ned, trots att man egentligen skulle vilja hinna med 

även de delarna av banan. Jag tolkar att det finns en acceptans till att anpassa sig efter de 

ekonomiska förutsättningarna vilket bygger på ett samförstånd mellan ledning och anställda. 

Även om man önskar mer personal så agerar personalen konformt därför att neddragningar är 

nödvändiga, och det sker i samförstånd genom öppenhet kring den ekonomiska situationen. 

Det tillitsfulla ledarskapet är ett ledarskap med fullständig delegering där personal kan agera 

självständigt och fatta de nödvändiga besluten själv utan inblandning från styrelsen. 

Ledningen visar att de litar på personalens kunskap och omdöme. Jag tolkar att det är tydligt 

att R2 har fått ett uppdrag att sköta banan, vilket R2 också har accepterat och gör. 
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”Som jag ser det så är jag satt att sköta banan och det gör jag, och det får jag göra. Det ytterst sällan 

någon blandar sig i hur vi gör på banan” (R2). 

Det tillitsfulla ledarskapet betyder att den dagliga driften och de tillhörande besluten fattas i 

den operativa verksamheten. R2 uttrycker att det ytterst sällan är någon som blandar sig i hur 

R2 sköter banan, utan de visar att det litar på att han löser sin uppgift. R2 menar att han får 

sköta banan. Jag tolkar detta som att de är överens från båda håll. Han har tagit på sig en 

uppgift och den får han utföra på sitt sätt utan inblandning. Styrelsen visar att de litar på R2. 

Samma typ av ledarskap utövas på en annan golfklubb där Klubbchefen verkligen får vara 

verkställande chef och operativt ansvarig. R3 uttrycker att han känner styrelsens tillit, vilket 

de också visar. 

”Jag får sköta det mesta och känner deras tillit, de låter mig jobba och så, inget alls att de petar i 

detaljer och kontrollerar och så” (R3).  

Jag tolkar att R3 upplever att styrelsen visar sin tillit till R3 genom att inte peta i detaljerna 

utan låter R3 sköta det mesta utan att behöva kontrollera. Genom styrelsens tillit till 

klubbchefen får han arbetet utfört utan att behöva fråga om lov.Den skillnad som finns mellan 

olika klubbar är när det är pensionärer i styrelser, då har de större möjlighet att kunna vara ute 

på plats, vilket betyder att ett närvarande ledarskap är möjligt. Att representanter från 

styrelsen är på klubben mer än på styrelsemöten och visar sitt intresse i vardagen hur saker 

utvecklar sig, eller hur ett beslut blev utfört i handling är ett exempel på det närvarande 

ledarskapet. 

”Ibland så får man höra ute på gårn vad bra något blev som vi bestämt eller så stövlar de bara in, det 

är ju inget att de behöver bestämma nån tid med mig eller så, utan de står ju bara där på golvet och 

säger hörru du hörru du, och jag menar det är helt okej” (R3). 

Att dessa informella möten sker betyder att de visar intresse för de anställda samt att de får 

möjligheten att uppleva hur det är under arbetsveckan, samt vad de anställda sysslar med. Det 

är alltså helt okej att någon från styrelsen står där och undrar hur saker ligger till. Dessa 

informella möten sker även på andra klubbar där exempelvis R2 kan prata med ordföranden 

spontant och informellt när de möts ute på gården vid klubbhuset. 

”Det är sällan jag behöver vara med på styrelsemöten, utan ofta pratar jag med ordföranden på gårn 

och han tar det till styrelsen. Jag behöver sällan vara med och liksom förklara eller någonting sånt.” 

(R2) 

Min tolkning är att dessa informella möten i vardagen är ett återkommande inslag genom att 

R2 menar att det sker ofta. Alltså kan denne banchef räkna med att springa på sin ordförande 

regelbundet på detta sätt. Ordföranden är alltså ofta närvarande på klubben. Med det 

kontinuerliga ledarskapet menas att med låg omsättning inom golfklubbens styrelse så kan 

kursen ligga fast en längre tid avseende målsättningar och prioriteringar. Det har betydelse för 

personalen då det sannolikt medför en form av stabilitet och att relationer kan utvecklas. R3 

säger exempelvis följande . 

 ”Just nu har vi en styrelseordförande som varit mer än 10 år om det är 11 eller 12 år och det har 

fungerat jättebra”(R3) 

Jag tolkar detta citat som att det har varit ett väl fungerande samarbete mellan styrelsens 

ordförande och R3 som utvecklats under en mycket lång tid. Detta ger kontinuitet inom 

klubben och har enligt R3 fungerat jättebra. Även R2 pekar på en styrelse som är uthållig 

samt att samma ordförande kommer tillbaka. Jag tolkar det som att det är och har varit 

stabilitet och kontinuitet i ledningen vilket upplevs ge en trygghet för de anställda. 
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”Den ordförande vi har nu är ordförande för tredje gången, under de senaste 20 åren.  Det är liten 

omsättning i styrelsen, de stannar ganska länge och det är bra” (R2) 

 R2 upplever det positivt med låg omsättning inom styrelsen. Även att man kommer tillbaka 

och gör flera sejourer tolkar jag upplevs som positivt genom att det är någon man känner 

sedan tidigare.  

Arbetstid i relation till fritid                                                                                                     

Det finna ytterligare skäl att tolka R3:s upplevelse av sin arbetsplats som positiv, då han på 

sin fritid gärna spenderar den på klubben 

”Det är som ett kall tycker jag (Skratt) Men jag vet ju kollegor som går hem vid 17 och sedan visar de 

sig inte på helgerna. Men jag vill ju åka hit även då, för den mesta verksamheten är ju på helgerna.  

Särskilt lördagar då min fru spelar golf händer det att jag hänger med, kanske man vill jobba 

någonting eller bara vara här och kolla”(R3) 

Detta kan man tolka som att det verkligen är ett kall och att man trivs på sin arbetsplats. R3 är 

alltså villig att spendera även sin fritid på golfklubben. Man kan också tolka att R3 sannolikt 

också vill vara med sin fru. R2 brukar också vara kvar efter jobbet, men framförallt andra i 

personalen 

”om jag stannar kvar här och vi slutar fyra och jag är kvar här till halv fem så möter jag oftast en 

eller två av banpersonalen på väg att spela. De spelar väldigt mycket . En av dem spelar 5-6 dagar i 

veckan. Jag är inte så intresserad, men jag spelar en 5-6 gånger om året ”(R2) 

Jag tolkar det som mycket vanligt att de anställda stannar kvar och spelar efter jobbet. R2 

spelar mer sällan för hans intresse av spelet inte upplevs så stort. Jag tolkar att det inte är 

några problem att vara kvar om man vill spela en runda 

Trivsel på arbetsplatsen                                                                                                            

Det finns de som i stort sett bara har positiva tankar om sin arbetsplats och upplevs vara 

lyckligt lottade att vara där de vill vara. R2 beskriver sin arbetsplats på följande sätt. 

”Vi får mycket bekräftelse hela personalstyrkan. Det var en som ringde förut och sa att det verkar 

vara en väldigt, väldigt bra arbetsplats. Det märks på de som jobbat här de har ju varit här väldigt 

länge. Ingen omsättning alls på personal. Jag tycker om att hålla på med det här, jag trivs, det är 

roligt det här, att följa naturen, det är hela tiden något nytt. Nu är det vår, sen kommer sommaren som 

den är å så kommer ju hösten och den tjusningen som är med hösten. Vintern är också bra med de 

jobb vi gör på vintern och ledigheten på vintern”.(R2) 

Min tolkning är att R2 anser sig vara på en mycket bra arbetsplats som också erbjuder 

variation genom årstidernas skiftningar vilket medför att arbetsuppgifterna blir olika under 

och efter golfsäsongen. Arbetet följer naturens skiftningar, samt att det finns utrymme för mer 

ledighet under vintern, vilket jag tolkar som en efterlängtad period av återhämtning. Även R3 

verkar hamnat rätt i sin roll som klubbchef och upplevs trivas mycket bra på sin arbetsplats 

och har så gjort under väldigt lång tid. 

”Jag har inte misstrivts inte en dag kan jag säga, det är fortfarande roligt. Men visst någon dag under 

20 år kan det väl ha varit något som inte känts bra, men säg att.99 % av tiden har varit bra”(R3). 

Om man efter 20 år i stort sett inte misstrivts en enda dag i stort sett så bör arbetsplatsen ses 

som hållbar. Man kan tolka att någon enstaka dag varit mindre bra, men det är ändå tydligt att 

R3 trivs på sitt jobb och har så gjort under lång tid. 

Sammanfattningsvis tolkar jag att den ideala arbetsplatsen präglas av följande mönster vilka 

samtliga dessutom är gemensamma. Man trivs på sin arbetsplats vilket man uttalar tydligt. 

Det finns inga hinder att även spendera sin fritid på klubben. Ledarskapet upplevs vara 
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stödjande genom att det syftar till att underlätta för de anställda. Detta visar sig i ett ledarskap 

med olika egenskaper. Exempelvis ett tillitsfullt ledarskap där de anställda får förtroendet att 

självständigt fatta beslut. Även genom att ledarskapet upplevs vara närvarande där 

representanter från styrelsen regelbundet är på plats samtidigt med de anställda. Det upplevs 

också finnas en kontinuitet i ledarskapet, med en låg omsättning inom styrelsen samt att en 

ordförande stannar länge. Ekonomiska utmaningar hanteras i samförstånd mellan de anställda 

och styrelsen vilket bidrar till att besparingar lättare kan accepteras. 

5.2  Teoretisk tolkning 

Denna del av resultatet bygger på den preliminära tolkningen och de citat jag där refererar till. 

Jag kommer utifrån den preliminära tolkningen med hjälp av teori försöka förklara resultatet 

från min preliminära tolkning. Jag kommer använda samma tematiska struktur som jag använt 

i min preliminära tolkning. 

5.2.1 Den problematiska arbetsplatsen 

Jag upptäckte tre mönster vilka var gemensamma för de golfklubbar som jag upplevde som 

problematiska arbetsplatser. Dessa tre kommer jag beröra särskilt, men även de 

omständigheter som förekommer på en enskild klubb, kommer att förklaras med hjälp av 

begreppet organisationskultur som teori. 

De problematiska golfklubbarna visar ett gemensamt mönster avseende bristande ledarskap 

vilket är det tillfälliga ledarskapet. Resultatet visar på en bristande kontinuitet avseende 

styrelser vilket får konsekvenser för de anställda. Ledningen tar ut riktningen för 

organisationen (Alvesson 2001), men om det kommer nya ofta så är risken stor att riktningen 

ändras regelbundet och de anställda kan tvingas anpassa sig till nya påbud ofta. Alvesson 

menar att ledarskapet är en påverkansprocess, där ledare försöker överföra sina värderingar 

och ideal på de underställda. Ledarskap utgörs av ledarens handlingar i sociala relationer, 

med de underställda. Det är svårt att etablera relationer med nya människor, regelbundet. Utan 

relationer kan inget ledarskap utövas. Det tillitssaknande ledarskapet visade i den preliminära 

tolkningen på brister i tilliten som upplevdes av en anställd på en klubb vilket också har 

betydelse för kulturen. Enligt Alvesson kan det utvecklas subkulturer genom fysisk åtskillnad 

i form av geografiska avstånd, men även i grupper inom en särskild profession.  Dessa 

gruppen utvecklar egna normer och värderingar vilka byggs på gruppens egna uppfattningar 

och där man ser gruppen som de enda som förstår arbetstuppgifternas innehåll och 

komplexitet. Subkulturer kan utvecklas till att verka som en motkraft mot ledningens vilja. 

Detta kan man i resultatet se tecken på när man pekar på konflikter angående hur banan skall 

skötas och en uppdelning i vi och dem.  En bristande tillit gentemot de anställda genererar ett 

bristande tillit tillbaka till styrelsen. Att styrelsen inte visar sin tillit till personalen genom att 

begränsa den individuella friheten får enligt Alvesson effekter på såväl arbetstillfredställelse 

som motivation . Resultatet visar att utan regelbunden fysisk samvaro vilket det tillfälliga och 

frånvarande ledarskapet omöjliggör så skapas inga gemensamma värderingar och normer 

kring hur verksamheten skall skötas. Det maktlösa ledarskapet som resultatet visar 

förekommer, är det ledarskap som styrelsen utövar i relation till de ideella. Resultatet pekar 

på ett ledarskap som visar på olika värderingar gentemot anställda och ideella avseende 

varsamhet med pengar. Detta skadar förtroendet för ledningen i de anställdas ögon. Man kan 

inte skapa en kultur av ekonomiskt medvetande om medvetandet inte gäller alla. Det är det 

gemensamma som skapar kulturen. 

Resultatet visar under rubriken arbetstid i relation till fritid att de som är anställda på en 

problematisk golfklubb är i ständig jour. De får aldrig vara i fred. Normen är att det är 

acceptabelt att ringa dessa människor även när de är lediga. När de är på klubben efter 

arbetstid så är de också att betrakta som tillgängliga. Detta kan förklaras med det bristande 



33 
 

ledarskapet som resultatet visar i form av det tillfälliga ledarskapet och det frånvarande 

ledarskapet. Kulturen som existerar innefattar de värderingar som kommer till uttryck via de 

normer som visar sig genom människors beteenden. Ledningen medverkar till att denna norm 

existerar, genom att inget göra för att förändra den. Alvesson menar att samarbete och fysisk 

närvaro är en förutsättning för att skapa en grund för socialt samspel. Resultatet visar på en 

avsaknad av närvaro och en gemensam förståelse för de anställdas anställningsförhållande 

vilket är en förutsättning för att kulturen skall kunna ändras i en riktning gynnsam för de 

anställda. Med en ledning som är tillfällig och i vissa fall även frånvarande så är det inte 

möjligt att förändra detta utan ledningens vilja och stöd.  

Resultatet under rubriken trivsel på arbetsplatsen om anställda på en problematisk arbetsplats 

visar tydliga tecken på att det snart inte går att vara kvar längre. Någonstans går det en gräns 

för vad en människa orkar med. Jag kan utläsa att det pågår en inre kamp som kan förklaras 

med att det man upplever inte är förenligt med individens värderingar. Eftersom individerna 

på dessa arbetsplatser upplever att det de upplever inte är rätt, så drar jag slutsatsen att de inte 

skulle behandla någon annan på samma sätt. Exempelvis kan en värdering vara att respektera 

de anställdas fritid och låt dem vara ifred. Om individen inte upplever den värderingen som 

något ledningen försöker etablera så tar denna inre konflikt sannolikt ändå mer kraft och man 

börjar fundera på att ge upp. Att normen istället är att de anställda har betalt och därmed bör 

de alltid vara tillgängliga. Ledarskapet pekar ut riktningen och i detta fall är de anställda 

uppenbarligen något som inte betraktas som en värdefull resurs. Jag kan även utläsa en 

hopplöshet som grundar sig på en tid av kamp för att uppnå samsyn kring hur saker skall ske i 

den operativa verksamheten. En bild förmedlas som visar på en golfklubb som inte har en 

delad erfarenhet av de faktiska arbetsprocesserna alls. Med delad syftar jag på att såväl de 

anställda som ledningen är en del av samma process. Organisationskulturen passar inte dessa 

människor och därför kommer de sannolikt söka sig ifrån denna klubb. 

5.2.2 Den acceptabla arbetsplatsen 

Detta tema är uppbyggt kring de mönster jag upptäckte i empirin och som utgör grunden för 

detta tema.  Två mönster fann jag på bägge golfklubbarna och är alltså gemensamma. Dessa 

är: Positiva förändringar i ledarskapet, samt min tolkning att respondenterna funderar på att 

stanna kvar tillsvidare. I övrigt fann jag på en klubb något av en lekmannakultur som också 

kommer att förklaras. 

Resultatet visar på en klubb med en särskild kultur som jag avser förklara med begreppet 

organisationskultur. Den kultur jag syftar på väljer jag att benämna ”lekmannakultur”. 

Empirin som ligger till grund för den lekmannakultur jag syftar på redovisas i min preliminära 

tolkning under rubriken ”kraven på och i en ideell förening”. Definitionen av 

organisationskultur har enligt Kaufmann & Kaufmann sin tyngdpunkt på det gemensamma 

och delade i en organisation i form av verklighetsuppfattningar, normer och värderingar. 

Resultatet visar att de normer och värderingar som existerar på denna klubb i handling 

uttrycks i form av prestigelöshet, flexibilitet och en form av kravlöshet. Kaufmann & 

Kaufmann menar att när värderingar avspeglar sig i de sociala spelregler som gäller i form av 

normer på arbetsplatsen så är det produkten av ett ledarskap som agerar i den riktningen och 

accepterats av de anställda. Alvesson menar att ledarskapet är en påverkansprocess som äger 

rum i en kulturell kontext. Ledarskapet får ingen effekt på kulturen utan medarbetarnas 

acceptans och vilja att agera i den riktning ledningen pekar. Vidare uttrycker Alvesson vikten 

av att ledaren behöver förstå individens innersta tankar och föreställningar om de 

gemensamma värderingarna för att det sociala samspelet skall fungera. Den lekmannakultur 

mitt resultat visar är en klubb där den anställde har identifierat sig med och lever i enlighet 

med normen att vara flexibel och inte förvänta sig så mycket av de ideella. Resultatet visar på 

tacksamhet för den reella bristande kompetens som ändå finns inom styrelsen, men 
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framförallt att styrelsen offrar sin fritid för att hjälpa till med golfklubbens ledning. Normen 

är att inte ställa höga krav på det som är gratis. 

Resultatet visar att de acceptabla golfklubbarna även har två gemensamma mönster vilka 

handlar om positiv förändring avseende ledarskapet samt respondenternas tankar om 

framtiden. 

De förändringar resultatet visar avseende ledarskapet handlar om upplevda positiva 

förändringar i ledarskapet. En klubb hade fått en ny ordförande med en annan syn på de 

anställda och där lyfter respondenten fram att den nya värderingen var att alla nu var lika 

mycket värda. Respondenten hade varit borta från arbetsplatsen en tid och upplevde denna 

förändring när hon kom tillbaka. Det hade alltså blivit bättre vilket tyder på att det tidigare 

ledarskapet inte gav uttryck för samma värdering. Kaufmann och Kaufmann menar att 

individens kärnvärderingar är djupt rotade och är tar lång tid att förändra. Att vara anställd 

där organisationskulturen inte överensstämmer med ens egna kärnvärderingar är 

problematiskt och ger upphov till inre konflikter. Enligt Kaufmann & Kaufmann är 

kärnvärderingarna organisationens livsnerv och grunden för skapandet av en internaliserad 

och gemensam organisationskultur. I detta fall förklarar det att respondenten nu är positiv till 

det nya ledarskapet som präglas av allas lika värde. Alvesson menar att ledaren vill att 

medarbetaren skall se världen på det sätt ledaren anser riktigt. Medarbetaren som empirin 

visade hade acceptera den nya ledaren ledarens sätt att se på världen i avseende 

kärnvärderingen ”allas lika värde”. Kaufmann & Kaufmann menar att en väl integrerad 

kultur hjälper medarbetare och ledare att kontrollera varandras handlingar och att de upplevs 

vara de rätta i förhållande till de värderingar som gäller. Om någon bryter mot 

organisationens kärnvärderingar medför det starka reaktioner. Om det är en ledare så påverkar 

det individens lojalitet mot organisationen. Resultatet visade även på en positiv förändring i 

ledarskapet på den andra acceptabla arbetsplatsen i form av ett visionärt ledarskap, som 

skapar framtidtro. Ledarskapet är en komplex social process som äger rum mellan ledare som 

agerar och de anställda som reagerar säger Alvesson och menar vidare att medarbetaren har 

där en betydande del att säga till om i fråga om vilja att lyssna och ta till sig det ledaren 

uttrycker i form av mål och visioner. Resultatet visar att medarbetaren i detta fall är med och 

är villig att stödja ledningens arbete med framtidfrågorna. Det professionella visionära 

ledarskapet tilltalade respondenten eftersom det var annorlunda mot ledarskapet 

lekmannakulturen annars står för. 

Slutligen skall jag förklara det sista gemensamma mönstret jag fann på de acceptabla 

golfklubbarna. På dessa två golfklubbar visar båda respondenterna att de reflekterar över sin 

fortsatta anställning. Detta resultat presenterades under rubriken trivsel på arbetsplatsen. 

Kaufmann och Kaufmann menar att en väl integrerad och internaliserad kultur skapar en 

trygghet och tydlighet kring vilka värderingar och normer som är de gällande. Detta betyder 

att man vet hur man förväntas vara och vad man kan förvänta sig av sin omgivning. Den 

föränderliga miljö som en ideell förening kan vara om styrelsens medlemmar byts ut 

regelbundet eller för många samtidigt. Resultatet visar på förändringar som har påverkat 

respondenterna från de acceptabla golfklubbarna positivt. Samtidigt visar resultatet en 

beredskap för att förändringar kan göra arbetsplatsen sämre. En respondent gör ett bokslut 

efter varje år innan han bestämmer sig för att fortsätt. Den andra respondenten har varit med 

om en tid av problem som gjorde att hon slutade, men var tillbaka igen på en mycket bättre 

arbetsplats. Men det finns nu en beredskap för att det skall bli sämre igen. De anställda väljer 

inte styrelse utan de får hoppas på det bästa. Kaufmann & Kaufmann menar att medarbetarna 

socialiseras in i kulturen och kulturen ändras efter det medlemmarna i organisationen kommer 

fram till. Denna socialisationsprocess är ständigt pågående och om den anställde börjar 

uppleva att man inte längre delar de gemensamma värderingarna som kulturen anpassas till så 
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kan man successivt uppleva att det här stämmer inte för mig. Konsekvensen kan alltså vara att 

medarbetaren väljer att sluta. Det resultatet pekade på var att vid intervjuernas genomförande 

så upplevdes arbetsplatsen vara just acceptabel så tillsvidare blir de kvar. 

5.2.3 Den ideala arbetsplatsen 

 

I min studie visar empirin på två golfklubbar som jag definierar som ideala arbetsplatser ur 

de anställdas perspektiv. Dessa två arbetsplatser är nästan identiska i många avseenden 

vilka jag nu kommer att redovisa, och förklara ur ett organisationskulturellt perspektiv. 

 

De ideala arbetsplatserna har låg omsättning av både personal ledning, men framförallt 

inom styrelsen. Kaufmann & Kaufmann menar etablera en stark kultur förutsätter att 

organisationens medlemmar genom långvarig social interaktion utvecklar en samsyn 

avseende de värderingar som upplevs vara gällande. Resultatet visar på ett kontinuerligt 

ledarskap. Dessa interaktioner kräver att alla aktörer som ingår i de arbetsprocesser som 

existerar på arbetsplatsen har förståelse för de i processen ingående arbetsmomenten. 

Denna förståelse skapas genom samarbete och fysisk närhet och är grundförutsättningar för 

socialt samspel. Resultatet visar att dessa golfklubbar uppvisar ett närvarande ledarskap 

vilket gör att förutsättningar för fysisk närhet uppfylls. Alvesson menar att det viktiga är de 

inblandade aktörernas uppfattningar av de innebörder som kan utläsas av dessa handlingar. 

Innebörderna måste ses överensstämma med organisationens värderingar. Ur detta samspel 

klargörs hur verksamheten leds och vilka normer för arbete som gäller. 

 

Kaufmann och Kaufmann menar att när nya medlemmar rekryteras till en organisation med 

en stark kultur så sker en kultursocialisation där de djupt rotade gemensamma 

värderingarna överförs på den nya. Detta förutsätter att värderingarna accepteras som 

överensstämmande med individens kärnvärderingar. Om så sker internaliseras de nya med 

tiden. Samma process sker med nya ledamöter i styrelsen om en de anställda samt flera i 

styrelsen i handling och verbalt uttrycker gällande värderingar och normer. Resultatet 

visar även att respondenterna på de ideala golfklubbarna känner ett förtroende ifrån 

ledningen och kan fatta alla de operativa beslut arbetet kräver. Det menar Kaufmann & 

Kaufmann kan förklaras med den legitimitet för handling som kulturen skapar. Kulturen 

reducerar osäkerheter och i detta fall är respondenterna trygga i sin roll och känner 

förtroende ifrån styrelsen och agerar därför i enlighet med de värderingar det tillitsfulla 

ledarskapet styrelsen visar på dessa golfklubbar. Den historiskt och sociologiskt starka 

kulturen i detta fall stärker också medlemmarna identitetskänsla i organisationen, samt 

skapar lojalitet och en känsla av gemenskap. Ledarskapet på dessa klubbar visar sig kunna 

utövas utan användande av formell makt vilket enligt Alvesson betyder att det ledarskapet 

använder icke-tvingande medel. Det syns i resultatet där även tråkiga nedskärningar 

hanteras i samförstånd och utan tvingande medel.  

 

Resultatet visade att anställda på dessa klubbar kunde och ville vara på golfklubben även 

efter arbetstid. De medlemmar och ideellt arbetande de anställda möter visar att de 

respekterar de anställdas rätt till fritid på klubben. Det kan förklaras med Kaufmann och 

Kaufmanns beskrivning av normer. De menar att normer är de sociala spelregler som 

utvecklas i samhället och på arbetsplatser. På dessa arbetsplatser har kulturen utvecklats till 

att innefatta normer kring hur anställda skall betraktas. Den bakomliggande värderingen 

kan på dessa klubbar vara att ” visa respekt för de anställda, de anställdas trivsel är allas 

ansvar”. Enligt Alvesson kan man se ledarskapet som en sorts förhandling mellan ledare 

och anställda. De anställdas ställning på klubben har förhandlats fram under den sociala 

samvaron på klubben. Dessa innebörder ses i ledningens handlingar och uttalanden vilka 

även blir verklighetsuppfattningar för klubbens övriga medlemmar. Ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot de anställda skapas. 
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Sammantaget skapar allt det tidigare nämnda en arbetsplats som bygger på ömsesidighet 

och en stark organisationskultur som gynnar såväl verksamheten som de anställda. 

Kulturen förklarar de anställdas upplevda trivsel på sin arbetsplats vilket resultatet tydligt 

påvisar under rubriken trivsel på arbetsplatsen. De anställda upplevs vilja fortsätta sin 

anställning och visar inga tendenser till att vilja lämna dessa ideala arbetsplatser 

 

6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag redogöra för min huvudtolkning av hur de anställda upplever 

golfklubben som arbetsplats. Min huvudtolkning är det totaliserade resultatet av den 

preliminära samt teoretiska tolkningen. Vidare kommer jag i detta kapitel diskutera resultatet i 

förhållande till mitt syfte och frågeställning. Därefter kommer jag återblicka mot den tidigare 

forskningen och där diskutera hur min studie förhåller sig i relation till vad andra kommit 

fram till. De tankar och idéer kring frågor som inte min studie haft för avsikt att besvara 

kommer att diskuteras under rubriken fortsatt forskning. Jag kommer också summera mitt 

arbete i sin helhet, samt belysa vissa saker som jag kunde gjort annorlunda. I den avslutande 

diskussionen redovisar jag några tankar om möjliga lösningar på några av de problem som 

finns på golfklubbarna samt de dilemman som kanske är ett hinder till förändring. 

6.1 Huvudtolkning 

Efter att ha genomfört två nivåer av tolkningar så skall jag nu slutligen redogöra för min 

huvudtolkning av upplevelsen av att vara anställd på en golfklubb samt betydelsen av 

organisationskulturen på golfklubben. De tre teman jag kom fram till är den problematiska 

arbetsplatsen, den acceptabla arbetsplatsen samt den ideala arbetsplatsen. De skall jag nu 

sammanföra till en tolkning. 

Organisationskultur som begrepp visar sig i olika skepnader och existerar på samtliga dessa 

arbetsplatser men har utvecklats på olika sätt genom dessa olika förutsättningar i form av 

historia samt vilken typ av ledarskap som varit tongivande. Just att se det ”gemensamma” på 

dessa olika arbetsplatser är sättet jag kan urskilja hur kulturen är och förklarar hur 

organisationskulturen har utvecklats. 

Golfklubben som arbetsplats visar på en mycket stor variation i form av omständigheter av 

betydelse för de anställdas upplevelse av sin arbetsplats. Ledarskapet är den faktor som har 

den största betydelsen för hur arbetsplatsen upplevs samt är den faktor som har störst 

betydelse för hur organisationskulturen skapas och utvecklas på golfklubben. Ett ledarskap 

som kännetecknas av bristande tillit påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse och 

motivation, vilket påverkar de anställdas effektivitet i att uppnå tillfredställande resultat. Där 

ledningen visar tillit till de anställda upplevs trivsel och engagemang vara betydligt större. 

Där den bristande tilliten till de anställda i kombination med stor omsättning inom styrelsen 

existerar stärks förutsättningarna för utvecklandet av en subkultur som bygger på skepsis och 

lågt förtroende för ledningens intentioner och kompetens. Detta blir en ond cirkel som 

påverkar verksamheten negativt i en vidare bemärkelse. 

En ledning som är kontinuerlig och närvarande i de anställdas vardag är i kombination med 

visad tillit en förutsättning för att etablera och utveckla en stark organisationskultur . En stark 

kultur skapas genom regelbunden samvaro där styrelsen och de anställda är överens om vilka 

värderingar och normer som gäller, och hur man tillsammans förhåller sig till dem. Detta 

gynnar de anställdas upplevelse i positiv bemärkelse och ger också bättre förutsättningar för 

att göra golfklubben till en bra arbetsplats för de anställda. De anställda upplever sig vara 

uppskattade och en tillgång för golfklubben. 
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Exempelvis visar sig skillnaden mellan den problematiska golfklubben och den ideala 

golfklubben genom att man närapå flyr från sin arbetsplats på den problematiska golfklubben 

men gärna spenderar sin fritid på den ideala golfklubben. Jag tolkar att man på de ideala 

golfklubbarna under lång tid har utvecklat normen att de anställda har rätt till och behöver få 

känna sig ledig när man är på klubben utanför arbetstiden. Detta är en uppfattning delad av 

många, men visar sig också genom den respekt de anställda visas. Ledningen har i 

samförstånd med de anställda skapat denna kultur. 

Mellan den problematiska golfklubben och den ideala finns det också golfklubbar som kan 

betraktas som acceptabla genom att det är en tillfredställande balans mellan det som upplevs 

vara positivt och negativt. Det är inte någon tydlig övervikt åt något håll. Jag upplever att 

dessa klubbar till viss del visar på mönster som jag tolkar vara tecken på framtidstro och en 

positiv utveckling. De kan sannolikt vara på väg mot att utvecklas till ideala arbetsplatser. 

Sammantaget så kan man säga att skillnaderna mellan olika klubbar är mycket stor och att det 

finns golfklubbar som är riktigt problematiska arbetsplatser där de anställda upplevs vara på 

gränsen till vad som är hälsosamt och därmed finns det en stor risk att de anställda söker sig 

därifrån. Det finns de acceptabla golfklubbarna som befinner sig på en tillfredställande nivå 

som arbetsplats. Men det finns också de riktigt bra arbetsplatserna som faktiskt är att betrakta 

som ideala arbetsplatser vilket gör att där stannar de anställda gärna länge.  

6.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att förstå hur de anställda på en golfklubb upplever sin arbetsplats och sitt 

arbete utifrån perspektivet ”Att vara anställd”. Jag bedömer att mitt syfte med uppsatsen är 

uppfyllt genom den huvudtolkning jag redovisat.  

Hur upplevs golfklubben som arbetsplats av de anställda? 

 

I Huvudsak visar min huvudtolkning att de anställdas upplevelse av golfklubben som 

arbetsplats varierar från att vara en plats som tär på individen genom att domineras av 

negativa inslag till att vara en plats som fyller på individerna med positiv energi 

regelbundet. Därutöver finns det arbetsplatser som präglas av en form av prestigelös och 

lustfylld lekmannakultur. En arbetsplats som andas ideellt arbete med värderingen att alla 

gör så gott de kan och att det är accepterat. Golfklubben är en speciell arbetsplats genom 

den ideella ledningen som kan vara alltifrån mycket bra till mycket bristfällig. 

Sammantaget så är golfklubben som många ”vanliga” arbetsplatser genom att det finns 

både bra och dåliga arbetsplatser även här. 

 

Kan begreppet organisationskultur förklara de anställdas upplevelse av sin arbetsplats? 

 

Den teoretiska tolkningen visar att det finns ett tydligt samband mellan de anställdas 

upplevelse av arbetsplatsen och de värderingar och normer som ledningen i handling visar 

är de gällande. Enligt Alvesson är det de gemensamma innebörderna som skapar 

organisationskulturen. Det frånvarande och tillfälliga ledarskapet som existerar på de 

problematiska arbetsplatserna ger inte förutsättningar för att skapa en gemensam 

verklighetsuppfattning kring värderingar och normer. Istället skapar detta ledarskap grund 

för utvecklande av subkulturer som sannolikt försvårar utvecklingen av en gemensam 

organisationskultur där ledning och anställda strävar i samma riktning. Resultatet visar att 

de ideala golfklubbarna präglades av ett ledarskap vilket är det motsatta med ett 

kontinuerligt och närvarande ledarskap. Kaufmann & Kaufmann menar att för att kunna 

utveckla en stark kultur så krävs en längre tid av fysisk samvaro mellan både ledning och 

anställda för att via interaktion skapa en gemensam bild av de existerande 

arbetsprocesserna. Detta förklarar den samsyn som finns kring hur verksamheten i form av 
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tydlighet avseende ansvar, befogenheter och ekonomiska förutsättningar skall bedrivas 

men utvecklar även normer kring att de anställdas fritid skall respekteras. 

 

Är golfklubben att betrakta som en bra arbetsplats? 

Golfklubben är inte att betrakta som en bra arbetsplats där den upplevdes vara 

problematisk. Man kunde se tydliga tecken på att respondenterna inte trivdes på sin 

arbetsplats och sannolikt inte ville fortsätta vara anställda så mycket längre. Däremot är de 

acceptabla arbetsplatserna bra arbetsplatser där det finns en balans mellan för och 

nackdelar men med inslag av positiva förändringar som gör att de sannolikt är på väg åt 

rätt håll. De ideala arbetsplatserna är verkligen exempel på arbetsplatser där de anställda 

inte har någon anledning att lämna sin anställning. De anställda trivs helt enkelt mycket bra 

och den starka organisationskulturen som finns gör att stora förändringar inte bedöms 

kunna ske i negativ riktning. Även vid förändringar i ledningens sammansättning så 

kommer de sannolikt att formas efter den nu gällande kulturen vilket betyder att den bör 

fortsätta vara gynnsam för de anställdas trivsel. Sammantaget är golfklubben utifrån mitt 

resultat i de flesta fall en bra eller mycket bra arbetsplats. 

6.3 Tidigare forskning i relation till resultat 

Under sökandet efter tidigare forskning var jag tidvis förtvivlad över att jag inget hittade om 

upplevelsen att vara anställd i en ideell organisation, men kände samtidigt att mitt arbete blev 

än mer betydelsefullt. Det lilla jag hittade pekade i den riktning jag förväntade mig, att det 

förekom svårigheter, ofta förknippade med otydliga förväntningar och ett oprofessionellt 

ledarskap. Det som fascinerade mig mest var upptäckten av begreppet socialt kapital, som är 

ett centralt begrepp av stor betydelse för allt föreningsliv. Insåg dessvärre att jag spenderade 

allt för mycket tid på att även ringa människor inom golfsverige för att se om de kände till 

några studier. Det fanns absolut ingenting. Men detta arbete gav mig i vilket fall en bättre 

förförståelse om hur våra intresseorganisationer ser på nuläget och utvecklingen i golfsverige. 

Föreningsliv i förändring. Min studie har inte fokuserat på golfklubben som ideell förening 

men vissa aspekter med viss relevans kunde jag skönja. Golfklubbarna rör sig i samma 

riktning, som forskningen påvisar. Passiviseringstrenden märks även inom golfen. Framförallt 

så är det för få yngre som vill jobba ideellt. En möjlig förklaring kan vara tidsbrist genom 

konkurrens med andra aktiviteter. Men det kan också vara den individualisering vi ser 

överallt. Man tänker mer på att tillfredställa egna behov före att hjälpa andra. De äldre som 

engagerar sig ideellt är formade av en kultur av kollektivism med värderingar kring att bidra 

med sin tid till att hjälpa andra. Torpes undersökning visade att äldres engagemang i 

föreningslivet ökade vilket stämmer väl med golfklubben. En skillnad från annan idrott är att 

det inte i samma utsträckning är föräldrar som är engagerade för sina barns skull vilket SCB 

påtalar gäller för idrottsföreningar. Istället är det kanske far och morföräldrar som engagerar 

sig i golfklubben men kanske inte för sina barnbarns skull utan av andra skäl? Det som oroar 

mig är att känslan av samhörighet av att samarbeta med andra inte verkar vara lika viktigt för 

yngre människor. Upplevs det inte vara nyttigt och viktigt att lära sig normer för samarbete? 

De demokratiska processerna som människor lär sig att förstå genom att arbeta i ideella 

föreningar är enligt tidigare forskning viktiga för samhällets utveckling och bygger upp det 

sociala kapital som även stärker övriga delar av samhället. 

Varför engagera sig i en förening? Jag har fått en bild av att ganska många vill bli invalda i 

styrelser för att få makt samt att de tror att det är ganska enkelt att göra saker bättre och till 

lägre kostnad på en golfklubb. Det kan förklara den stora omsättningen på flera klubbar. Det 

var kanske inte så enkelt, som man trodde. Kanske möts man av ett stort motstånd från de 

subkulturer som skapas när de anställda ”överlever” de nya styrelserna. De anställda vet 

antagligen i de flesta fall vad som krävs och kan stå emot mycket av de nya förslag de 
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nyinvalda vill genomföra. Det är kanske svårt att erkänna att man inte haft den kunskap som 

krävs eller helt enkelt haft fel bild av vad och hur saker bör förändras. Jag är också fundersam 

om det inte förekommer ideellt valda som inte kan släppa taget för att man känner att man 

inte törs släppa in andra som riskerar att förstöra det man byggt upp. Kanske de ideala 

klubbarna med låg omsättning handlar om att man känner lojalitet för de anställda och är rädd 

för att nya ledamöter skall göra livet svårt för de anställda? Von Essens studie pekade på att 

det ideella arbetet fyller ett existentiellt behov och skapar mening för de som utför det ideella 

arbetet. Von Essen menar också att det ideella arbetet är identitetsstärkande vilket sannolikt 

har betydelse för de pensionärer som engagerar sig i golfklubben. De får bekräftelse på att de 

behövs och är någon. Att bara identifiera sig som pensionär kanske inte räcker? Genom att bli 

identifierad som någon som bidrar med något meningsfullt för andra är sannolikt meningsfullt 

för individen.  

Det ideella arbetets baksida. Chinder & Wandersmans slutsatser kring balans mellan för och 

nackdelar är sannolikt ett av skälen till att vissa golfklubbar har problem med hög omsättning 

inom styrelsen. Arbetsinsatsen kanske inte uppväger det positiva man hoppas få tillbaka. Om 

arbetsinsatsen individen försöker bidra med till stort del upplevs negativt och uttrycks i form 

av klagomål från organisationen så kan det påverka lusten att fortsätta. Det mörka sociala 

kapitalet som Van Deth & Zmerli fann existerade som en negativ baksida till socialt kapital 

kan möjligtvis existera och vara en förklaring till de klubbar som visade sig ha en låg 

omsättning inom styrelsen. Om styrelsen är för starkt bunden till varandra kan de agera 

exkluderande mot sin omgivning vilket kan hindra andra som vill få chansen till att ens vilja 

försöka ta en plats. 

Ledning av en ideell förening och dessa anställdas upplevelse av ledarskapet.                          

I relation till Cornforths undersökning som pekade på att de anställda sällan är nöjda med 

styrelsen så ger min studie en avvikande bild. Jag menar att majoriteten av de golfklubbar jag 

besökte hade styrelser som uppfyllde de anställdas förväntningar. Kanske detta delvis kan 

förklaras med att man inte har så höga krav när styrelsen jobbar ideellt vilket min studie också 

visade. Mitt resultat talar för att det förekommer brister i ledarskapet på flera håll vilket 

Hvenmarks studie också visade, men där benämndes bristerna som oprofessionellt ledarskap. 

Bristerna i ledarskapet är enligt Hvenmark en betydande orsak till utbrändhet inom svenska 

Röda korset. De problematiska arbetsplatserna kan sannolikt orsaka utbrändhet eftersom man 

där påtalade svårigheter med att som anställd få vara ledig och återhämta sig. Hvenmark 

pekade även på problem med att de anställda förväntades ställa upp på kvällar och helger då 

rörelsens ideellt arbetande var aktiva. Liknande problem finns på flera av golfklubbarna men 

kanske mest genom att de ideella inte är på klubben samtidigt med de anställda tillräckligt 

ofta.  Min studie visade också att det är problem med arbetsgivarkompetensen på många 

klubbar vilket stämmer väl med samtliga av de tidigare nämnda undersökningarna. Cornforth 

lyfter fram att det inte räcker med entusiasm utan reell kompetens behövs i styrelsen. Detta är 

också något som min studie visade i form av den lekmannakultur som existerar på en särskild 

klubb. Denna omständighet har relevans även i förhållande till den studie Thiel & Mayer 

genomförde vilken pekar på rekryteringsproblem i styrelser genom att det är svårt att få rätt 

kompetens. Sammantaget visar min studie sig överensstämma med vad andra kommit fram 

till i huvudsak förutom att man i många fall upplevs vara nöjd med styrelsens arbete. 

6.4 Fortsatt forskning 

Jag har blivit nyfiken på att fördjupa mig i begreppet socialt kapital och dess betydelse för 

golfklubben i sin helhet. Min magkänsla säger mig att det sociala kapitalet i en golfklubb är 

en spirande källa till både engagemang, glädje men även det kitt som håller ihop golfklubben 

genom sin förmåga att bidra till att attrahera både humankapital och fysiskt kapital. 

Golfklubben anser jag vara unik genom ett medlemsspann avseende aktiva utövare i åldrar 

som går från ca 10 år till kanske 80-90 år. Det betyder att det sociala kapitalets fulla potential 
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kan nyttogöras. Jag såg skillnader mellan storstad och småstad vilket jag anser har med det 

sociala kapitalet att göra. Jag ser det som sannolikt att det skapas starkare sociala band i en 

mindre ort jämfört med storstaden och dess anonymitet. Detta kanske är något värt att studera 

närmare? Kan man medvetet fokusera på att öka det sociala kapitalet och därmed förbättra 

klubbens förutsättningar för långsiktig överlevnad?  

Det har även väckts en nyfikenhet kring drivkrafterna bakom de som väljer att acceptera ett 

styrelseuppdrag. Är det för den goda saken eller är det av egoistiska skäl? Jag har en känsla av 

att det är mer av egoistiska skäl än jag från början trodde. Det verkar finnas flera i olika 

ledarpositioner som inte vet vad personalen faktiskt kan och gör. Dessa skulle jag vilja 

intervjua ur perspektivet ledarskap, för att försöka förstå hur de anser att man på bästa sätt 

leder en verksamhet. Är det genom att möten med de anställda eller genom att hålla 

distansen? 

6.5 Avslutande diskussion med självkritiska reflektioner  

När jag först fick idén att undersöka golfklubben som arbetsplats, så hade jag tidigt en ganska 

god förförståelse kring att det borde finnas goda grunder för missförstånd och konflikter 

mellan de anställda och den ideella ledningen. Som hermeneutiker har jag till viss del 

misslyckats då jag i kanske alltför hög grad har funnit den typen av problem jag hade 

föreställt mig. Detta byggde framförallt på mina egna erfarenheter i arbetslivet både som 

underställd men också som chef och ledare. Min förförståelse är präglad av mina kunskaper 

om vad som faktiskt krävs som arbetsgivarföreträdare 

Jag hade förväntat en mörkare bild av upplevelsen som anställd på en golfklubb. Men har 

upptäckt att det finns ideala golfklubbar att arbeta på. De upplevdes vara helt fantastiska 

arbetsplatser. Det lugnare tempot på de landsortsklubbar jag besökt tilltalade mig. Där fanns 

en känsla av eftertanke och framförallt tid för eftertanke. Det var mycket glädjande att möta 

de människor som verkligen trivs på sin golfklubb, vilket var fler än jag föreställde mig innan. 

Det är flera aspekter som utgör dilemman och motsägelser som kanske gäller alla ideella 

föreningar som har anställda. Ett dilemma jag möter på dessa golfklubbar är att man får vara 

glad över att det finns människor som ställer upp med ideella timmar för att få verksamheten 

att fungera, men samtidigt kan man fråga sig om det är rätt gentemot de anställda att låta 

människor med mycket bristande kompetens avseende arbetsgivaransvaret leda människorna 

som är anställda? Samtidigt finns risken att om kraven blir för stora på dessa ideella 

arbetsinsatser så kanske man inte får någon till att ställa upp. Jag tror dessutom att en 

prestigelöshet och acceptans för att man bara gör så gott man kan är vad som egentligen bör 

känneteckna en ideell verksamhet. Det är kanske så att de som väljer att acceptera en 

anställning på en golfklubb får räkna med att det ibland blir som det blir. De anställda kanske 

bör ha ett förhållningssätt gentemot den ideella ledningen som sätter kraven på sin 

arbetsgivare ganska lågt.  

Jag har också funderingar kring hur de som blir valda att ingå i en styrelse tänker. Är det så att 

genom att man blivit invald så kan man med automatik det mesta om hur en golfklubb skall 

skötas på bästa sätt. Vet man helt plötsligt allt om banskötsel, växtsaftsanalyser, och hur man 

skapar ett starkt gräs som håller en hel säsong? Eller har man fördomar som ”hur svårt kan 

det vara? Det handlar ju bara om att klippa gräs, det kan väl vem som helst göra?” Kan det 

handla om prestige från de valda att de därför väljer att inte sätta sig in i de anställdas faktiska 

arbetsuppgifter utan agerar på hörsägen?  

Är valberedningen medveten om vilka grundkriterier avseende kompetens som behöver 

uppfyllas för att styrelsen skall klara av sitt uppdrag? Även valberedningens uppdrag kräver 

rätt kompetens. Kan de driva en bra rekryteringsprocess, mot någon form av kravprofil på de 

styrelseledamöter klubben behöver välja in?  Jag tror att det finns många saker man kan göra 
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för att förbättra golfklubben som arbetsplats och ser exempelvis behov av en handbok i 

ledarskap för ideella föreningar där man också tar upp aspekten av att vara arbetsgivare. 

Kanske en introduktionsutbildning i arbetsgivaransvar och ledarskap kunde vara en bra idé för 

nya styrelseledamöter? 

Som empirin visar så existerar det på vissa klubbar en form av lekmannakultur. Jag tror att 

detta är på både gott och ont. Om de faktiska kraven som ställs på en styrelse ur ett 

arbetsgivarperspektiv skulle framföras tydligt, så bedömer jag att det finns en betydande risk 

att flera inte skulle våga engagera sig. Exempelvis förekommer det sannolikt brister i 

arbetsmiljöarbetet på golfklubbarna. Denna slutsats drar jag utifrån den bristande 

kompetensen empirin har visat och min erfarenhet från andra föreningar och företag om att 

denna typ av kompetensbrist förekommer.  Har själv specifika kunskaper inom området 

arbetsmiljö men har också läst statskontorets utredning om hur mindre företag förhåller sig till 

olika myndigheter. Där visar det sig att den myndighet man aldrig slarvar gentemot är 

skattemyndigheten. Däremot hamnar arbetsmiljöverket i högen av myndighetspapper man 

prioriterar i mån av tid om ens alls. Inget jag sett talar för att det skulle fungera bättre i en 

ideell förening med ideella krafter i ledningen. Vet dessa styrelser exempelvis att de kan blir 

att betrakta som vållande till alvarliga olyckor för att de underlåtit att vidta förebyggande 

åtgärder och kanske inte ens identifierat risken för olyckan som skedde. Detta vet sannolikt 

ganska få. Att underlåta att utan dröjsmål meddela arbetsmiljöverket alvarliga tillbud med risk 

för dödsfall eller alvarlig kroppsskada sannolikt går till åtal och är straffbart. Att inte känna 

till detta är ingen ursäkt som accepteras eftersom det i arbetsmiljölagen finns ett kunskapskrav 

som ställs på arbetsgivaren.  Jag ser andra risker på golfbanan utöver farliga golfspelare som 

inte ropar fore när så krävs. Dessa risker är klippning av gräs på banor med kraftig lutning. 

Det finns mängder av golfbanor som är kuperade och en del mycket kuperade. Det finns 

uppenbara risker för att klippare kan välta och föraren hamnar under. Klippning vid branta 

kanter ned mot vattenhinder utgör risk för drunkningsolyckor. Ett sådant tillbud även utan 

någon skadad är anmälningspliktigt. Att underlåta att anmäla är straffbart. 

Å andra sidan så är charmen med föreningslivet och det som även den tidigare forskningen 

visade, lusten att få bidra till något gott, helt gratis. Det är en viktig drivkraft och kärnan inom 

den ideella sektorn. Empirin visade också att det är många som vill engagera sig men kanske 

inte borde genom bristande kompetens. Så kan det säkert vara men det är återigen det som är 

den ideella sektorns livsnerv. Vilken ideell förening har råd att tacka nej? Lekmannakulturen 

jag upplevde på en klubb var något som jag verkligen tyckte om. Det gav en positiv bild av att 

hur det kan vara och kanske bör vara. För höga krav på de ideellt arbetande skulle ta död på 

förekommande lekmannakulturer. Det anser jag vore olyckligt och är den ideella sektorns 

dilemma. 

Angående de påpekade bristerna kring arbetsmiljöfrågor så är jag trots allt inte så orolig. För 

jag tror att våra banarbetare är skickliga och klipper banorna säkert samt förstår de risker som 

finns. Jag är övertygad att det inom alla golfklubbar finns den kompetens som egentligen 

behövs, men kanske inte alltid i styrelsen. Kanske man skulle införa en ny kommitté som 

består av tillfälligt engagerade medlemmar med uppgift att se över vissa områden där den 

sittande styrelsen behöver hjälp i frågor som rör styrelsens arbetsgivaransvar. Genom att 

införa en arbetsgivarkommitté som kan fungera som stöd för styrelsen inom vissa områden får 

man tillgång till viss kompetens ifrån människor som inte vill sitta med ett styrelseuppdrag 

hela året. För att detta skulle kunna bli verkligt krävs ödmjukhet och prestigelöshet inom 

klubben där styrelsen öppet säger att man vill men inte kan allt som egentligen krävs. Detta är 

kanske det största hindret?  
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Intervjuguide 
 

Min tanke är att genomföra intervjuerna som en form av öppen och informell konversation. 

Inledningsvis kommer jag öppna upp med en presentation av mig själv för att hitta en 

kommunikativ grund att utgå ifrån. Forskningsetiskt kommer jag förklara samtyckeskravet 

och vara väldigt tydlig med deras rätt att inte besvara frågor eller att avbryta intervjun  

samt att såväl klubben som informanterna kommer att vara anonyma. Ämnet kan vara 

känsligt att tala helt öppet om därför är anonymitet av stor vikt. 

Jag har förberett ett antal teman att samtala kring med förhoppningen att jag skall förstå det 

existentiella i deras liv som anställd inom golfkulturen. Jag kommer hela tiden be dem 

beskriva och ge exempel för att få mycket detaljer och skapa förutsättningar för talande 

citat att använda i resultatdelen. 

Inledande frågor 

Ålder 

Födelseort 

Utbildning 

Temafrågor  

Varför började du arbeta på en golfklubb? 

 

Vad hoppades du få ut av arbetet? (Var det golfen som drog? Var det den gröna och den 

sköna miljön?) 

 

Har dina förhoppningar infriats? 

 

Beskriv? 

 

(Blev det som du föreställde dig? Bilden av dig själv på jobbet. ) 

 

Hur upplever du arbetsklimatet?  
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Hur upplever du det bemötande du får från omgivningen? 

Medlemmar? 

 

Styrelse? 

 

Upplever du att du bemöts med respekt som människa? 

 

Hur upplever du ledarskapet på klubben (Styrelsen)? Beskriv? 

 

Hur upplever du styrelsens kompetens 

 

Är det något du har svårt att koppla bort efter dagens slut? 

 

Kan du beskriva vad? 

 

Ge exempel på situationer du påverkats negativt av? 

 

Ge exempel på situationer du upplevt som ger dig positiv energi? 

 

Känns ditt arbete meningsfullt? Beskriv på vilket sätt? 

 

Organisationskulturen? Vad kan man säga sitter i väggarna? ”Så här gör vi här” eller det 

här är typiskt på vår klubb. 

 

Övrigt? 
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