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The first object of this study is to, with institutional theory, map out the nexus of contracts which
constitutes the European market for professional male golfers. The second object is to analyze and
discuss some chosen aspects of this nexus of contracts which characterize the European Tour in
comparison with traditional profit-maximizing firms.

The European market for professional golfers has been organized as a firm because of more
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Förord
Jag vill som författare passa på att rikta ett stort TACK till
mina handledare Göran Hägg och Inger Asp för ovärderlig
support under studieresans gång. Ni lotsade mig ut på
obruten mark där destinationen ur mitt perspektiv länge var
långt ifrån självklar och ni trodde enträget på att jag skulle
hitta rätt när jag famlade runt i ett visst mörker.

Jag vill också ta tillfället i akt att verkligen TACKA alla er
golfproffs för att ni gett mig timmar av er värdefulla tid för
långa intervjuer, för att ni visat tålamod, öppenhet och
vänlig attityd även under tider av många påringningar, och
för er villighet att berätta om personliga upplevelser. Det
har varit roligt, intressant och lärorikt att få ta del av era
proffsliv. Och, utan er hade studien blivit en synnerligen torr
historia, ja, över huvud taget inte blivit av.





Ty många är kallade, men få är utvalda.

(Matteusevangeliet 22:14)





SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG
Denna kvalitativa pilotstudie har två delsyften. Det första är att med institutionell
teori kartlägga det kontraktsnät som konstituerar den europeiska marknaden för
professionella herrgolfare. Med kontraktsekonomisk teori beskrivs och analyseras
Europatouren översiktligt som ett företag vars mål är att tillgodose de i
kontraktsnätet involverade parternas intressen. Det andra delsyftet är att analysera
och diskutera vissa utvalda aspekter av detta kontraktsnät som utmärker
Europatouren från traditionella nuvärdesmaximerande företag på
konkurrensutsatta marknader.

En kvalitativ metod nyttjas i huvudstudien och djupintervjuerna med ett antal
svenska golfproffs är således av stor betydelse för de diskussioner som förs, de
analyser som görs och de slutsatser som dras. Med dem som grund förklaras
Europatourens institutionella apparat och kontraktsrelationerna i kontraktsnätet.
Europatourens huvudmål är att vara prissummemaximerande och till diskussionen
kring detta mål föreligger bl.a. en ekonometrisk studie av Europatouren 2002. Ett
av resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan prissummans storlek i
en tävling och spelarens prestationsförmåga, d.v.s. att ju högre prissumma en
tävling har, desto bättre presterar den enskilde spelaren i genomsnitt.

Att den europeiska marknaden för proffsgolfare har organiserats i ett företag kan
förklaras med att det är ekonomiskt fördelaktigt. Med Europatouren som en
sammanhållande länk begränsas transaktionskostnaderna bl.a. genom att antalet
kontraktsvägar reduceras och att utrymme för långsiktiga relationer med viktiga
parter skapas.

Europatourens prissummemaximerande huvudmål förenar och tjänar de flesta,
om inte samtliga, intressenters delmål i kontraktsnätet. Det medför att alla
relationer måste vårdas och att det måste finnas en vilja till samarbete. Den strategi
som torde råda för alla tourer är att sätta kunden, d.v.s. åskådaren i fokus. Utan
nöjda åskådare finns ingen anledning för sponsorer och tv-bolag att investera i golf
och då finns inte heller någon möjlighet till stora prissummor. Spelarna tillsammans
med just publiken, tv-bolagen och sponsorerna utgör de fyra utmärkande
intressenterna för Europatouren jämfört med ett vanligt vinstmaximerande företag.

I ambitionen att tillfredsställa alla intressenter i kontraktsnätet har en gigantisk
formell och informell institutionsapparat formats på Europatouren.
Institutionsapparatens uppgift är att hålla tillbaka transaktionskostnaderna, bl.a.
genom att minimera riskerna för konflikter. Golf är en sport som förlitar sig helt till
ärlighet och med tanke på hur stora investeringar som är involverade krävs att
spelreglerna inte lämnar några kryphål för opportunistiskt beteende. De strikta
kläd-, medie- och beteendereglerna ser tillsammans till att bevara sportens
konformitet och gentlemannaapproach samt skyddar Europatourens anseende.
Attribut som sportmannaanda och gentlemannamässighet tilltalar olika parter i
kontraktsnätet.



Stjärnspelarna är de som gör Europatouren attraktiv och för att lyckas behålla
dem i den konkurrens man möter från USA-touren har ett favoriseringssystem
skapats. De erhåller appearance money, vilket kan likställas med en pengagåva för
att ställa upp i aktuell tävling, och bättre service. Man kan berättiga förekomsten av
appearance money med dess viktiga funktioner i kontraktsnätet, men samtidigt
måste man vara medveten om att fenomenet kan ge upphov till opportunistiskt
beteende. De flesta golfproffsen spelar under ren konkurrens och agerar som
pristagare, men resonemanget kring appearance money visar att talang och
skicklighet kan ge konkurrensfördelar som innebär att vissa spelare ibland agerar
som prissättare.

En proffsgolfares liv kan säkert för många utomstående betraktare uppfattas
som ett lyxliv med allt vad det innebär av erfarenheter och ekonomisk trygghet.
Många gånger kan inget vara mer felaktigt än just den bilden. De allra flesta, för att
inte säga alla, proffsgolfare har tvingats till stora eftergifter och bortprioriteringar i
sin strävan att bli en av de bästa. Det tar lång tid att komma till toppen och
investeringarna, som kan ses som sunk costs, blir därför stora. I
alternativkostnaderna ligger bl.a. den överhoppade vidareutbildningen, och den
kunskap som i stället införskaffas blir en asset specificity. En proffsgolfares
ekonomi är nästan helt och hållet resultatbaserad, vilket medför att spelaren,
åtminstone fram till en etablering på Europatouren, lever under stor press och
osäkerhet.

Den normala ordningen i ett principal-agent-förhållande på en ”vanlig”
arbetsmarknad är att agenten är riskaversiv medan principalen är riskneutral. Flera
faktorer pekar på att ett icke traditionellt förhållande råder på en proffstour för
golf, d.v.s. att spelaren (agenten) är riskbenägen och att Europatouren (principalen)
är riskneutral. Med detta riskförhållande utformas ett kontrakt som gagnar alla
parter i kontraktsnätet. Spelarens, agentens, ”anställningsförhållanden” är otrygga
och det enda som garanterar en fortsättning på Europatouren och en inkomst är
bra spel. Vid ett misslyckande erbjuder Europatouren inget back up-system. I och
med att spelaren bär merparten av risken skapas drivkrafter hos honom att alltid
prestera sitt bästa och begränsas utrymmet för opportunistiskt beteende.

I utformningen av spelarens kontrakt ligger kategorisystemets
utslagningsprocedur, vilket också har betydelse för incitamentsstrukturen. Eftersom
spelaren lever med vetskapen att han, normalt sett, tappar sitt europatourkort om
resultaten är för dåliga tvingas han till att alltid göra sitt yttersta på träning och
tävling. Europatouren gör således vad som står till buds för att den europeiska
proffsgolfen ska vara så högkvalitativ som möjligt. Det är direkt nödvändigt för att
de i kontraktsnätet olika intressenternas delmål ska bli uppfyllda, vilket är en
förutsättning för att Europatourens prissummemaximerande mål ska kunna
uppnås.
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11  IINNLLEEDDNNIINNGG  OOCCHH  BBAAKKGGRRUUNNDD
Golf är en världssport som går att följa nära på varje dag året runt på olika tv-
kanaler. Somliga tar golfen för given och fördelar ingen betydande del av
tankeverksamheten till att fundera bortom resultaten utan konsumerar produkten
golf för vad den är, d.v.s. underhållning, medan andra reagerar över de stora
prissummorna som föder proffsgolfen. Just prissummorna visar en del av golfens
ekonomiska sida, vilket kanske blir som allra tydligast när man ser och hör talas om
de förmögenheter som bl.a. Tiger Woods och Annika Sörenstam erövrat via
vägvinnande spel och via sponsorer.

Det vanliga studieobjektet för ekonomer är företag och marknader där man
följer en väl utvecklad analysgång för att söka förklaringar och samband till olika
företeelser. På samma sätt kan en ekonom betrakta sport i allmänhet och den
enskilda sporten och utövaren i synnerhet som ett ekonomiskt fenomen som
därmed går att beskriva utifrån ekonomiska principer. Utifrån institutionell teori
kan man inte bara analysera de traditionella ekonomiska aspekterna, som
prissummornas betydelse för en golftours utveckling, utan också exempelvis varför
manliga proffsgolfare inte får bära kortbyxor eller svära högt. Tillsammans med
kontrakts- och transaktionskostnadsteori kan den institutionella teorin ge
perspektiv på och förklara varför en golftour är uppbyggd på ett visst sätt.

Den övergripande avsikten med den här uppsatsen är att skildra och analysera
den europeiska proffsgolfen utifrån ekonomiska principer. Utgångspunkten är att
betrakta golftouren som ett företag och analysera vad som utmärker touren från ett
traditionellt företag. Den genomgående tanken är att se vilken ekonomisk funktion
som Europatourens institutioner och kontrakt fyller. Eller annorlunda uttryckt, att
ge ett brett perspektiv på den europeiska marknaden för proffsgolf och förklara
varför Europatouren ser ut som den gör.

11..11  SSYYFFTTEE  OOCCHH  FFRRÅÅGGEESSTT ÄÄLLLLNNIINNGGAARR

Syftet med denna studie är tvådelat. 1) Att utifrån institutionell teori kartlägga det
kontraktsnät som konstituerar den europeiska marknaden för professionella
herrgolfare. Europatouren kommer, utifrån kontraktsekonomisk teori, att beskrivas
och översiktligt analyseras som ett företag vars mål är att tillgodose involverade
parters intressen i kontraktsnätet. 2) Att analysera och diskutera vissa utvalda
aspekter av detta kontraktsnät som utmärker Europatouren från traditionella
nuvärdesmaximerande företag på konkurrensutsatta marknader.

Följande frågeställningar kommer att behandlas:
♦ Hur ser Europatourens kontraktsnät ut?
♦ Hur skiljer sig en professionell golftour från ett ”vanligt”

nuvärdesmaximerande företag?
♦ Vad är Europatourens mål och strategi?
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♦ På vilka sätt tillfredsställer en reglerad/organiserad marknad för professionell
golf olika parters intressen bättre än en oreglerad/oorganiserad marknad för
golftävlingar?

♦ Vilka är vinnare och vilka är förlorare på en reglerad/organiserad
professionell golftour?

♦ Hur kvalitetssäkrar Europatouren den golf som presteras?
♦ Hur kan man förklara de informella reglerna och de omfattande och strikta

formella reglerna som berör: 1) spelet, 2) kläder, 3) media, 4) beteende, och 5)
sponsorer?

♦ Hur bemöter Europatouren konkurrens från andra tourer och från andra
idrotter?

♦ Hur och varför skiljer Europatouren på stjärnspelare och övriga spelare med
tourkort och vad får denna särskiljning för konsekvenser?

♦ Hur och varför skiljer sig kontraktet mellan Europatouren och spelaren
jämfört med ett traditionellt anställningskontrakt/uppdragskontrakt, vad
gäller trygghet och risktagande?

♦ Hur kan man förklara den riskfördelning som föreligger mellan
Europatouren och spelaren och vilken ekonomisk funktion fyller denna
riskfördelning?

♦ Varför bygger en proffstours system på utslagning?

11..22  MMEETTOODD

Eftersom en liknande studie tidigare inte gjorts är den här uppsatsen att betraktas
som en pilotstudie som till stora delar bygger på djupintervjuer med ett antal av de
svenska golfproffsen. Tack vare intervjuerna kan en konkret beskrivning av det
informella regelverket och en större förståelse för det formella åstadkommas, samt
en kartläggning av det kontraktsnät som konstituerar den europeiska proffsgolfen
göras. Syftets andra del riktar uppmärksamheten mot att analysera olika aspekter
som utmärker Europatouren från traditionella företag och här ingår bl.a. att utreda
sambandet mellan prissummans storlek och spelarens incitamentsstruktur. Det görs
med hjälp av en ekonometrisk tillämpning som baseras på både kvantitativa och
kvalitativa data.

Tillsammans kräver den kvalitativa och kvantitativa ansatsen ett annat upplägg av
uppsatsen än vad som är vanligt vid en mer traditionell litteraturstudie och därför är
uppsatsens metod- och teoriavsnitt, d.v.s. kapitel 2 och 3, relativt omfattande.
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11..33  AAVVGGRR ÄÄNNSSNNIINNGGAARR

Uppsatsen koncentrerar sig på Europatouren och således används USA-touren i
stor utsträckning endast som ett jämförelseobjekt. Men som just jämförelseobjekt
är USA-touren, vilket läsaren kommer att förstå senare, på många sätt en mycket
viktig intressent i Europatourens kontraktsnät.

Även om syftet med studien är en bred ansats och även om många sidor av
Europatouren behandlas, ska nämnas att ingen fullständigt heltäckande bild av
Europatouren och allt som rymmer under den lämnas. Ett exempel på ett för
Europatouren stort och viktigt område som inte inkluderas är det prestigefyllda
Ryder Cup1, matchen mellan USA och Europa.

11..44  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN
♦ Kapitel 2. Djupintervjuernas betydelse för den här studien kan inte nog

betonas. Hur jag gått till väga genom hela arbetet återfinns i detta
metodkapitel.

♦ Kapitel 3. Kapitlet är en teorigenomgång av den Nya Institutionella
Ekonomin (NIE) och av kontraktsteori. Under den förra inryms bl.a.
institutionernas betydelse för transaktionskostnaderna och under den senare
olika slags kontraktsproblem. För den som enbart är intresserad av analyser
och diskussioner är det, även om det inte rekommenderas, möjligt att hoppa
över kapitel 2 och 3 och återuppta läsningen i kapitel 4 (sid. 25).

♦ Kapitel 4. Från och med nu analyseras och diskuteras de frågeställningar som
syftet mynnade ut i. Europatouren behandlas som ett företag på en marknad
för sportunderhållning och kapitlet ger en grundlig genomgång av de
intressenter som ingår i Europatourens kontraktsnät. Några av intressenterna
behandlas som ”utmärkande” för Europatouren jämfört med ett ”vanligt”
nuvärdesmaximerande företag. Här framkommer också varför det är
ekonomiskt fördelaktigt att organisera en proffstour för golf i ett företag.

♦ Kapitel 5. Uppmärksamheten riktas mot Europatourens kvalitetsaspekter. På
en konkurrensutsatt marknad måste Europatouren se till att kvalitetssäkra sin
produkt och i det avseendet förs bl.a. resonemang om vilken betydelse
prissummornas storlek har. Resonemanget tydliggör varför det är viktigt för
Europatouren att ständigt vara prissummemaximerande.

♦ Kapitel 6. Kapitlet tar ett kraftigt grepp på Europatouren utifrån ett
institutionellt perspektiv. Vilka institutioner har format Europatouren och

                                                
1 Att ta en plats i Ryder Cup-laget är det finaste en golfare kan vara med om. Historiens första Ryder Cup
spelades redan 1927 mellan Storbritannien och USA. Senare införlivades Irland med Storbritannien och
fr.o.m. 1979 fick spelare från hela Europa chansen att kvalificera sig. Ryder Cup spelas vartannat år
(European Tour Media Guide, 2002).
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varför? Här beskrivs också vilka institutioner som utmärker Europatouren
från ett vanligt företag och varför de är utmärkande.

♦ Kapitel 7. Vilken konkurrens möter Europatouren från andra proffstourer
och från andra sporter och vad får konkurrensen för konsekvenser? I
analysen ingår också att utreda stjärnspelarnas betydelse för Europatourens
status i stort. Det mynnar ut i hur och varför stjärnorna favoriseras och i det
sammanhanget blir appearance money ett viktigt begrepp.

♦ Kapitel 8. Efter att en introduktion i hur den svenske spelarens väg till
Europatouren ser ut getts och efter att proffsspelarens mentalitet, drivkrafter
och fokus presenterats, har läsaren förhoppningsvis en hög förståelse för de
avslutande riskresonemangen. I dessa förklaras vilka förutsättningar en
proffsgolfare lever under, m.a.o. vilken riskattityd spelaren har (måste ha).
Det nuvarande systemet analyseras med hjälp av principal-agent-teorin.

♦ Kapitel 9. Studien avrundas med ett antal slutsatser.
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22  MMEETTOODD
Tidigare studier inom området för golf har till stor del handlat om ekonometriska
tillämpningar där man försökt verifiera olika variablers betydelse för olika
incitamentsstrukturer. Studierna har exempelvis haft syftet att utröna vilken typ av
slag (puttning, bunkerslag o.s.v.) som har störst betydelse för ett bra resultat eller
syftet att se hur prissummans storlek påverkar spelarnas ansträngningsnivå och
därmed deras resultat.

Föremålet för analys i denna studie är det formella och informella regelverket
som konstituerar Europatouren i golf för herrar. I syftet att komma åt de
informella institutionerna och för att få perspektiv på de formella bygger denna
studie i första hand på djupintervjuer med spelare, men också med andra
involverade parter på Europatouren.

Det insamlade materialet har jag sen analyserat och diskuterat utifrån den nya
institutionella ekonomin (NIE) såsom den utvecklats av North (1993), och utifrån
teorin om företaget som ett kontraktsnät beskrivet av bland andra Ricketts (1994)
och Easterbrook & Fischel (1991). I resonemang kring transaktionskostnader har
jag förutom Norths tankar även haft Coases (1937) som utgångspunkt.

Med tanke på att proffsgolfarna inte är tillgängliga hur som helst, när som helst
och för vem som helst kan råmaterialet (proffsgolfarnas svar) betraktas som en
exklusiv tillgång och då en institutionell studie av Europatouren tidigare inte gjorts
måste man likaledes betrakta intervjuernas innehåll som extraordinärt.

22..11  KKVVAANNTTIITTAATTIIVV  EELLLLEERR  KKVVAALLIITTAATTIIVV  MM EETTOODD??
Det finns två renodlade huvudmetoder att välja bland, den kvantitativa och den
kvalitativa, och valet av metod har att göra med vad som är syftet med studien.
Ibland kan det vara berättigat att nyttja en blandform, d.v.s. inslag av både
kvantitativ och kvalitativ metod.

Holme & Solvang (1991) beskriver vad som kännetecknar de båda metoderna.
Den kvalitativa metoden är inte formaliserad utan inriktad på att söka en djupare
förståelse för det problem man studerar i syfte att beskriva helheten utifrån dess
delar. Närhet till informationskällan är ett annat kännetecken och frågorna som
ställs är ofta öppna. Här blir forskarens egna tolkningar av referensram, motiv och
sociala processer betydelsefulla. Den kvalitativa metoden intresserar sig för det
unika och riktar sig därför mot att få fram mycket information från få
undersökningsenheter. Den söker totalperspektiv, vill bygga upp referensramar och
söker förståelse för sociala processer, sammanhang och strukturer. Den är m.a.o.
förstående. Den har också en jag-du-relation mellan forskaren och det som
undersöks.

Med en kvantitativ metod omvandlas insamlad information till siffror och
mängder och därför är statistiska mätmetoder viktiga. Man intresserar sig för
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åtskilda variabler och forskningen bedrivs med avstånd från det levande, d.v.s. en
jag-det-relation mellan forskaren och den undersökte råder. Den kvantitativa
metoden strävar efter att få fram begränsad information av många
undersökningsenheter, söker svar på vad man kan säga om populationen utifrån
urvalet och intresserar sig för det gemensamma. Den är m.a.o. beskrivande och
förklarande.

Eftersom min ambition var att med hjälp av djupintervjuer söka förståelse till
varför Europatouren med dess regelsystem ser ut som den gör i dag valde jag en
kvalitativ ansats till min huvudstudie. Däremot var ett kvantitativt upplägg, i form
av en ekonometrisk studie, en bättre metod för att undersöka huruvida
prissummans storlek påverkade den individuelle spelarens prestation, d.v.s. om en
högre prissumma gav proffsgolfaren incitament att prestera bättre. För den
ekonometriska tillämpningen hänvisas till ”5.1.2 Prissummor” och ”Appendix
B”.

22..11..11  GGeenneerreell ll   pprroobblleemmaattiikk  mmeedd  kkvvaall iittaattiivvaa  ssttuuddiieerr
Att göra en kvalitativ studie medför vissa problem. Ett är att, vid urvalet och vid
tolkningen av den information man samlat in, objektivitet ersätts med subjektivitet.
Ett annat är att det kan vara svårt att förhålla sig neutral till de personer man
intervjuar. Det kan påverka de svar man får, den teoriram forskaren utgått från
samt den analys och diskussion som sen görs.

Eftersom den här studien är kvalitativ är det extra viktigt att redovisa hur jag gick
tillväga genom arbetet.

22..22  UURRVVAALL
Tanken bakom intervjuer är att öka informationsvärdet av det man studerar och ett
sätt att nå dithän är att eftersträva så stor variationsbredd som möjligt i urvalet. Ett
annat sätt är att använda sig av intervjupersoner som antas ha rikliga kunskaper om
det man studerar (Holme & Solvang, 1991).

Eftersom jag inte kände någon av de utvalda intervjupersonerna personligen
grundade sig mitt urval bland de svenska spelarna på att finna och intervjua dels
spelare som är i början av sin golfkarriär och dels spelare som har erfarenheter av
de olika tourerna Telia Tour, Challenge Tour, Europatouren och i viss mån även
USA-touren. Ambitionen var att söka en bred bild av verkligheten såsom den ter
sig på och för Europatouren.
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De spelare (och f.d. spelare) som jag således kom att göra djupintervjuer med
var:

FFRREEDDRRIIKK  AANNDDEERRSSSSOONN AANNDDEERRSS  AARRÉÉNN KKLLAASS  EERRIIKKSSSSOONN
Född: 1972-01-20. Född: 1979-05-10. Född: 1971-07-30.
Historik: Blev proffs 1992. Historik: Blev proffs 1999. Historik: Blev proffs 1991.
Har två segrar på Challenge Har spelat på Telia Tour sen Har fyra segrar på Challenge
Tour. Lyckades förnya sitt 1998. Misslyckades i kvalet Tour. Lyckades förnya sitt
Europatourkort för första till Europatouren 2002. Europatourkort 2002.
gången 2002.

NNIICCLLAASS  FFAASSTTHH AANNDDEERRSS  FFOORRSSBBRRAANNDD PPIIEERRRREE  FFUULLKKEE
Född: 1972-04-29. Född: 1961-04-01. Född: 1971-02-21.
Historik:  Blev proffs 1993. Historik: Blev proffs 1981. Historik: Blev proffs 1989.
Har en seger på Europa- Har sex segrar på Europa- Har tre segrar på Europa-
touren och fyra segrar på touren och sju andra segrar. touren och två segrar på
Challenge Tour. Har spelat Har spelat på Europatouren Challenge Tour. Har spelat
På USA-touren. Är i dag en sen 1982. Är en av Sveriges på Europatouren sen 1993.
av Sveriges bästa spelare. bästa spelare genom tiderna. Hoppade av gymnasiet.

JJOOAAKKIIMM  HHAAEEGGGGMMAANN RROOBBEERRTT  KKAARRLLSSSSOONN AADDAAMM  MMEEDDNNIICCKK
Född: 1969-08-28. Född: 1969-09-03. Född: 1966-09-09.
Historik: Blev proffs 1989. Historik: Blev proffs 1989. Historik: Blev proffs 1989.
Har två segrar på Europa- Har fem segrar på Europa- Har en seger på Europa-
touren och två segrar på touren. Har spelat på Europa- touren och fem segrar på
Challenge Tour. Har spelat touren sen 1991. Är i dag en Challenge Tour. Har spelat
på Europatouren sen 1989. av Sveriges bästa spelare. på USA-touren.

MMAATTSS  LLAANNNNEERR HHEENNRRIIKK  NNYY SSTTRRÖÖMM OOVVEE  SSEELLLLBBEERRGG
Född: 1961-03-05. FFöödddd::  1969-04-23. FFöödddd:: 1959-10-15.
Historik: Blev proffs 1981. Historik: Blev proffs 1994. HHiissttoorriikk:: Blev proffs 1982.
Har tre segrar på Europa- Är etablerad på Europa- Har två segrar på Europa-
touren och två segrar på touren sen år 2000. Har en touren. Gjorde sin första
Challenge Tour. Gjorde sin universitetsutbildning från ”riktiga” säsong på Europa-
första ”riktiga” säsong på USA och en skidsatsning touren 1983 och sin sista
Europatouren 1982 och sin bakom sig. 1996. F.d. spelarrådsrepre-
sista 2000. Numer styrelse- sentant, numer styrelseleda-
ledamot och spelarrådsrep- mot.
resentant.

Kortare spelarintervjuer har gjorts med: Dennis Edlund (född 1965-09-24, blev
proffs 1988, har haft svårt att etablera sig på Europatouren, spelar för tillfället på
Asientouren) och Mattias Eliasson (född 1975-04-02, blev proffs 1997, har haft
svårt att etablera sig på Europatouren, spelar för tillfället på Challenge Tour), samt
några icke namngivna spelare.
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Dessutom har även Gordon Simpson (Europatourens nuvarande mediechef)
och Beth Engblom (projektledare för Volvo Scandinavian Masters, anställd sen
1989)2 intervjuats.

22..33  TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT

Det finns enligt Holme & Solvang (1991)3 fem olika tillvägagångssätt för
informationsinsamling. Dessa tekniker är direkt observation, deltagande
observation, informant- och respondentintervjuer och analys av källor.

Den teknik som jag utnyttjade var informationsinsamlande via
respondentintervjuer, även om dessa fick ske med vissa begränsningar. Dessa
bestod i att jag till stor del inte hade möjlighet att träffa spelarna öga mot öga4 utan
nödgades till att göra telefonintervjuer. Det medförde att det inte fanns några
möjligheter att studera deras uttryck utöver det talade ordet, vilket är en brist då
kroppsspråket många gånger förstärker eller försvagar ett resonemang.

Det finns alltid en risk vid intervjuer att respondenten är mån om att leverera
svar som forskaren önskar och för att minimera den risken betonade jag att det var
viktigt att svaren skulle vara ärliga.

Till min hjälp vid intervjuerna hade jag två frågemanualer, en som användes vid
spelarintervjuerna och en som användes till intervjun av den lokala arrangören5.
Dessutom bandades intervjuerna, vilket intervjupersonerna fick information om.
Efter hand kom frågemanualen till spelarna att modifieras något då jag ville
fokusera lite extra på vissa frågor vars betydelse jag från början inte kunde förutse.

22..44  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  OOCCHH  EETTIIKK

Jag har många gånger lyft fram de svarandes åsikter i rena citat, vilka jag sen
tillsammans med de presenterade ekonomiska teorierna använt i mina analyser.
Citaten är ordagrant återgivna med det förbehållet att jag, utan att förändra
innebörden, ibland tvingats ändra ordföljden för att åstadkomma skriftsvenska, och
till viss del rensat bort ett överflöd av svordomar och talord som ”va” och
”liksom”.

Ett viktigt område inom vetenskapen är etiken, hur man ska bearbeta de
principer, normer och värden som ingår i moralen. Holme & Solvang (1991) tar
upp problematiken och visar att parternas intressen kan stå emot varandra. På
samma gång som man pratar om individens rätt till och förmåga att själv bestämma

                                                
2 Beth Engblom var projektledare fram till 2003. Nu har hon tagit över som ny v.d. för Scandinavian
Masters och efterträder Lars Thonning (Hellsten, 2003).
3 Holme & Solvang hänvisar här till McCall & Simmons (1969).
4 Undantagna är Anders Arén, Beth Engblom, Mats Lanner och Robert Karlsson. Dessa fyra träffade jag
personligen.
5 Angående frågemanualerna, se bilaga 1 och bilaga 2.
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vem eller vilka informationen ska spridas till står det i relation till att forskaren vill
få en så fullständig bild som möjligt.

I den mån känsliga uppgifter eventuellt kunde sätta aktuella intervjupersoner i
problematiska situationer erbjöds anonymitet. Vissa svar är av sådan natur som de
intervjuade aldrig skulle offentliggjort i vanliga tidningsartiklar. Ibland uttrycks
kritik mot Europatouren och det får man som spelare inte göra, och det är en av
två anledningar till att jag inte har återgett de utskrivna intervjuerna i en bilaga.
(Den andra är att studien skulle ha svällt alltför mycket.) Av samma anledning är
några citat i den presenterade studien anonyma, vilket i sådant fall varit ett krav från
denna/dessa spelare.

22..55  PPRROOBBLLEEMM
Under uppsatsens gång stötte jag på några problem. Min ambition var att göra en
intervju med Lars Thonning (v.d.:n för Sveriges Europatourtävling Volvo
Scandinavian Masters) för att få fram den lokala arrangörens betydelse i
Europatourens totala kontraktsnät. När jag kom till Stockholm på avtalad tid togs
jag i stället emot av tävlingens projektledare Beth Engblom. Hon meddelade att
Lars Thonning hastigt varit tvungen att resa till Malmö och jag valde då att i stället
göra intervjun med henne.

Ett annat problem var att få fram information om hur Europatourens
ägarstruktur och ekonomiska situation ser ut i dag. Efter många påtryckningar och
efter att under flera månader ha blivit lovad att erhålla ett exemplar av
Europatourens årsredovisning möttes jag till slut av beskedet att man inte lämnade
ut den. Därför påtalas redan här vissa brister under ”4.3.1 Ägare”. Av ovanstående
är det också lätt att räkna ut att ekonomiska uppgifter över lag, exempelvis hur
mycket pengar som är involverade i olika kontrakt som Europatouren har med sina
parter (utöver prissummorna), ej kunde inhämtas.

Läsaren ska också vara medveten om att studien, Gordon Simpson exkluderad,
uteslutande är baserad på intervjuer med svenskar, företrädesvis med spelare. Det
innebär att det åtminstone teoretiskt kan tänkas att citaten ibland ger en för stark
svensk prägel på den bild som ges av Europatouren.

22..66  FFÖÖRR FFAATTTTAARR EENNSS  EEGGEENN  BBAAKKGGRRUUNN DD

För att kunna göra en sådan här studie krävs förmodligen, mer eller mindre, en viss
förförståelse av sporten golf och dessutom möjligheter att dels nå golfproffs för
intervjuer och dels få dem att ställa upp. Jag har spelat golf i snart 20 år, vilket
innebär att jag hållit på med denna sport sen barnsben. Det innebar, under studiens
fortlöpande, i praktiken att jag inte bara hade kunskap om olika golfregler utan
också under intervjuerna kunde sätta mig in i proffsspelarnas tankar och känslor på
ett annat sätt än om jag hade varit en novis på området. Dessutom skapade
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troligtvis min golfkunskap öppningar att ställa mer specificerade frågor. Till min
profession är jag sportjournalist och har bl.a. skrivit golf och därmed haft kontakt
med många av de svenska golfproffsen. De viktiga öppningarna att göra
djupintervjuer fanns, vilket gjorde studien möjlig att genomföra.

Att ha en förförståelse till studieobjektet är inte med självklarhet bara av godo.
En kvalitativ ansats innebär att, som redan berörts, objektiviteten ersätts med
subjektivitet. En förkunskap och tidigare erfarenheter av intervjupersoner kan
förstärka subjektiviteten och därmed påverka analyser och diskussioner negativt.
Jag försökte dra nytta av det goda och rensa bort det dåliga från min egen
förförståelse under studiens gång. Min ambition var att utifrån den subjektiva
grunden bygga en så objektiv bild som möjligt.
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33  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEELLLL  OOCCHH
KKOONNTTRRAAKKTTSSEEKKOONNOOMMIISSKK  TTEEOORRII

Uppsatsens teoretiska stomme är i huvudsak hämtad från två böcker och en artikel:
1) ”Institutionerna, tillväxten och välståndet”, av Douglass North6 (1993), som
beskriver institutionernas ekonomiska funktion, effekter och ursprung, 2) ”The
Economics of Business Enterprise”, av Martin Ricketts (1994), som beskriver
företaget som ett kontraktsnät, och 3) ”The Nature of the Firm”, av Ronald Coase7

(1937), som förklarar varför det vid transaktioner är mer ekonomiskt med företag
än med spontana marknader.

Nedan beskrivs översiktligt ekonomiska teorier som senare kommer att
användas i analysen.

33..11  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEELLLL  EEKKOONN OOMMIISSKK  TTEEOORRII

Enligt North (1993) är institutioner samhällets grundläggande spelregler, d.v.s. det
som ordnar tillvaron för individen och som minskar osäkerheten över lag. I
spelreglerna, eller annorlunda uttryckt, i den institutionella ramen ingår både
formella och informella institutioner.

För tydlighetens skull är det värdefullt att notera att jag ibland använder
”restriktioner”, ibland ”institutioner” och ibland ”regler” för samma företeelse. De
tre benämningarna är utbytbara och åsyftar således samma innebörd.

33..11..11  FFoorrmmeell llaa  iinnssttiittuuttiioonneerr
De informella och de formella institutionerna påverkas och förändras i förhållande
till varandra. North (1993) konstaterar att informella institutioner är oskrivna regler
och formella skrivna och att det i den formella institutionsfamiljen ingår politiska,
juridiska och ekonomiska regler och kontrakt. I de formella institutionernas
respektive underavdelning styr de politiska reglerna den hierarkiska strukturen i
styrelseskiktet och dess beslutsgång, de juridiska styr kontraktsparternas krav på
efterlevande och de ekonomiska institutionerna styr äganderätterna.
Institutionernas viktigaste uppgift är att underlätta och minska osäkerheten i de
byten som sker på en marknad och i ett företag för att på så sätt minska
transaktionskostnaderna. Allt mer avancerande och opersonliga bytes- och/eller
kontraktsförhållanden kräver högre grad av formalitet.

Om formella institutioner exkluderas hindrar det egoistiska beteendet i många
fall möjligheterna till bytesaffärer eftersom ingen av parterna då vet i vems intresse
det ligger att respektera överenskommelsen eller inte. När man institutionellt ska

                                                
6 Douglass C. North fick Nobelpriset i ekonomi 1993 (Ekelund & Hébert, 1997).
7 Ronald H. Coase fick Nobelpriset i ekonomi 1991 (Ekelund & Hébert, 1997).
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analysera en ekonomi eller en organisation bör hänsyn tas till både formella och de
informella restriktionerna.

33..11..22  IInnffoorrmmeell llaa  iinnssttiittuuttiioonneerr
De informella institutionerna består enligt North (1993) av uppföranderegler,
beteendenormer, seder, kutym och konventioner, d.v.s. av det arv som förs vidare
från generation till generation. Samlingsnamnet är kultur och det är kulturen som
ger oss en språkbaserad begreppsram att sortera och tolka information med.
Informella institutioner och subjektiva preferenser interagerar med varandra och
påverkar de beslut individen fattar. Där traditionell neoklassisk teori förutsätter att
individen alltid agerar rationellt och egoistiskt i sitt nyttomaximerande beteende
menar North i sin institutionsteori att många andra faktorer, t.ex. idéer, ideologi
och altruism, påverkar besluten och därmed tillfredsställelsen av dem.

33..11..33  SSppåårrbbuunnddeennhheett
Det vore direkt fel att påstå att North (1993) vänder sig mot den neoklassiska
ekonomiska teorin, men det är otvivelaktigt så att han, genom att införliva sin
institutionella analys, kraftigt modifierar den. Från den neoklassiska teorin nyttjar
han således ”de mest konstruktiva byggstenarna” (sid. 170), d.v.s. postulaten om
knapphet och konkurrens, samt incitament som de drivande krafterna. Dessa
byggstenar kompletterar och utvecklar han sen med hjälp av spårbundenheten i
framför allt de informella restriktionerna. Han menar att det är spårbundenheten
som är nyckeln till att kunna förstå de långsiktiga ekonomiska förändringarna.

Vad är spårbundenhet? Det skulle kunna översättas till institutioners (i första
hand de informella) inneboende tröghet, d.v.s. deras långsamma
förändringsbenägenhet. När en ekonomi eller en organisation vid ett vägskäl väljer
den ena riktningen före den andra kan det kortsiktigt visa sig vara lönsamt (tack
vare stigande avkastning), men långsiktigt olönsamt. I och med att framtiden är
förknippad med osäkerhet är det omöjligt att på förhand veta vilken väg som är
den mest lönsamma. Små händelser eller rent av tillfälligheter kan skapa lösningar
som, om de överlever, gör att ett visst spår följs. Med valet följer emellertid ett
uppbyggande av en institutionell ram, bl.a. idéer, uppfattningar och ideologier, som
sen inte är helt lätt att förändra. Därför sker oftast institutionella förändringar
gradvis och processen kännetecknas av tröghet. På en inkomplett marknad, d.v.s.
med begränsad informationsåterkoppling och med transaktionskostnader, formas
utvecklingsspåret av subjektiva modeller där intressegrupper, som har ett intresse
av existerande restriktioner, uppstår. Det kan i sin tur förklara varför ekonomier
eller organisationer under lång tid håller fast vid en ineffektiv institutionsram, vilket
medför att det valda spåret med dåliga resultat överlever.
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North sammanfattar ovanstående i följande citat (sid. 204):

Att integrera en institutionell analys i ekonomin och i den ekonomiska historien innebär att flytta
tyngdpunkten, men inte att överge de teoretiska redskap som redan har utvecklats. En
förskjutning av tyngdpunkten innebär att modifiera uppfattningen om rationaliteten och dess
betydelse, att inkorporera ideal och ideologier i vår analys, att explicit studera
transaktionskostnaderna för politikens och de ekonomiska marknadernas funktion och att förstå
spårbundenhetens betydelse för ekonomiernas historiska utveckling.
(Douglass North)

Vad North menar är m.a.o. att den teoribildning som varit rådande under lång
tid har sina fördelar, men också sina brister. Dessa brister består just i att
stadfästelsen om det rationella antagandet om egoism och maximering inte har
införlivat kulturella drag.

Hur skapar man effektiva institutioner? North ger svaret med historiska exempel
där de informella institutionerna och transaktionskostnaderna spelat nyckelroller.
Informella restriktioner härrör från de kulturellt överförda värderingarna (som har
sin hemvist hos attityder i de föreliggande ideologierna), från tillämpning av
formella regler och från lösningar på samordningsproblem. I den mån effektiva
traditioner skapats sänks transaktionskostnaderna och möjliggörs komplicerade
produktiva byten. Effektiva institutioner skapas m.a.o. genom en politik som
borgar för upprätthållandet av och respekten för effektiva äganderättigheter.

De incitament som finns inbyggda i den institutionella ramen spelar en
avgörande roll i bestämmandet av vilken form av kunskap och färdigheter som ger
avkastning. Viljan att skaffa sig tyst kunskap, d.v.s. att stimulera innovationer, att
genomföra riskverksamhet och kreativ verksamhet, bildar tillsammans med det
formella regelverket s.k. adaptiv effektivitet (ger incitament till en decentraliserad
beslutsprocess som kan göra det möjligt att maximera insatser). Något som krävs
för att undersöka alternativa sätt att lösa problem. Regler som uppmuntrar
utvecklingen och användandet av tyst kunskap är betydelsefulla för en
organisations effektivitet.

33..22  FFÖÖRREETT AAGG  EELLLLEERR   SSPPOONNTTAANN  MMAARRKKNNAADD??
Easterbrook & Fischel (1991) åskådliggör skillnaden mellan en marknad och ett
företag. På en marknad möts själviska, inför varandra främmande, individer för att
nå ekonomiska uppgörelser och med hjälp av priser söker de maximering av
välbefinnandet. I ett företag/bolag knyts människor till varandra för en längre tid,
vilket medför ökad specialisering och många gånger teamarbete.

Att studera företag utifrån ett institutionellt perspektiv innebär enligt Ricketts
(1994) att studera det enskilda företagets kontraktsförhållanden. Det ekonomiska
fundamentet att-göra-bästa-möjliga-utifrån-vetskapen-om-knappa-resurser innebär
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att varje individ normalt finner att den bästa strategin är att genom
överenskommelser med andra individer samordna sina handlingar.

Ända från Adam Smiths8 tid fram till Ronald Coases utgick man, vid byten, från
en ekonomisk syn som inte tog hänsyn till transaktionskostnader, vilket betydde att
man utgick från att parterna hade fullständig information när det gäller mätning
och tillsyn (se ”3.2.1 Vad är transaktionskostnader?”). Coase utvecklade en
produktionsfunktion som tog hänsyn till transaktionskostnader, vilket medförde att
nettovinsten för ett byte blev bruttovinsten (det tidigare paradigmet) minus
kostnader för mätning och tillsyn (Ekelund & Hébert, 1997). I dag är
transaktionskostnaderna en av de viktigaste fundamenten inom den institutionella
teoribildningen.

I sin artikel ”The Nature of the Firm” (1937) var Ronald Coases syfte att ge en
realistisk definition på vad ett företag är och varför ett företag uppstår över huvud
taget. ”Prismekanism”, ”entreprenör” och ”osäkerhet” är tre nyckelbegrepp i
Coases företagsteori. Innan artikeln publicerades hade ekonomerna antingen sett
prismekanismen eller en entreprenör agera som en slags koordinator i ett
självgående ekonomiskt system. Coases ambition var att bygga en bro över det gap
som bildats mellan antagandet om att resurser ibland fördelas av medel som skapats
av prismekanismen och ibland är avhängigt entreprenören.

Varför uppstår ett företag? Coase menade att huvudanledningen är att det är
kostsamt att använda prismekanismen. Den mest uppenbara kostnaden består i att
undersöka/upptäcka vad den relevanta kostnaden i bytet faktiskt är. Dessutom
(Coase, 1937, sid. 390-391):

Kostnader för att förhandla och att sluta ett separat kontrakt för varje byteskontrakt, vilket äger
rum på en marknad, måste också vägas in.9
(Ronald Coase)

Vad är ett kontrakt? Det är, enligt Easterbrook & Fischel (1991), en frivillig och
samstämmig överenskommelse, där ett löfte byts mot en motprestation, med syfte
att formellt reglera det oförutsedda.

Kontrakt av olika slag spelar en betydelsefull roll för individen och för företaget
och uppkommer och formas innanför existerande institutioner (företagskultur,
lagstiftning etc.). Det är också kontrakt som beskriver och hanterar eventuella
intressekonflikter som uppstår inom ramen för de rådande institutionerna.
Kontrakt har liksom institutioner till uppgift att sänka transaktionskostnaderna,
med den skillnaden att de är lättare att ändra eftersom kontrakten skapas inom

                                                
8 Adam Smith levde på 1700-talet och räknas allmänt som ekonomins fader. Ronald Coases företagsteori,
som inkluderade transaktionskostnader, slog igenom på 1930-talet (Ekelund & Hébert, 1997).
9 Fritt översatt från: The costs of negotiating and concluding a separate contract for each exchange transaction which takes
place on a market must also be taken into account.
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ramen för institutionerna. Tillsammans omfördelar kontrakt och institutioner
inkomster samtidigt som incitamentsstrukturer skapar vinnare och förlorare
(North, 1993).

Kontraktskostnaderna försvinner inte med ett företags existens, men de
reduceras som en följd av att antalet kontraktsvägar (se ”figur 3:1” nedan) och
därmed antalet kontrakt blir färre. Det blir resultatet genom att företaget som
koordinator inte behöver skapa kontrakt med alla samarbetspartners inom
företaget. På en spontan marknad, där prismekanismen allena agerar koordinator,
skulle kontrakt mellan varje enskild part vara nödvändigt (Coase, 1937).

    företaget     marknaden

Figur 3:1. Antal kontraktsvägar i ett företag respektive på en marknad med fem parter inblandade. Källa: Ricketts
(1994).

Företaget blir en sammanhållande länk och kan beskrivas som ett ”nexus of
contracts”, ett kontraktsnät med uppgifterna att sammanbinda människor och
möjliggöra specialisering, teamarbete och investeringar som annars inte skulle
kommit till (Ricketts, 1994).

En annan fördel med ett företag är möjligheterna att skapa kontrakt som sträcker
sig över en längre tid. Ett långtidskontrakt kan i många fall vara önskvärt då
kostnaderna begränsas som en följd av att det ersätter ett antal korttidskontrakt.
Problemet med ett långtidskontrakt på en spontan marknad är att den osäkerhet
som är förknippad med framtiden omöjliggör specificeringar och att kontraktet
därmed tenderar att bli generellt hållet (Coase, 1937).

Erfarenheter gör att inblandade parter med tiden kan korrigera tidigare misstag
och upprätta allt effektivare kontrakt. Man kan se det hela som ett återkommande
spel. Ett företag som lyckas uppnå en framgångsrik kontraktsstruktur skapar
arbetstillfällen och varor och tjänster som kunder efterfrågar. Företag som inte
levererar vad inblandade parter värdesätter överlever inte (Easterbrook & Fischel,
1991).

Vad som avgör ett företags storlek är, enligt Coase (1937), således frukten av
antalet transaktioner som organiseras av entreprenören. Fler transaktioner innebär
ett större företag och färre transaktioner ett mindre företag. Ett företag växer till
dess att kostnaden för ytterligare en transaktion är lika stor som kostnaden att
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utföra samma transaktion på en spontan marknad eller i ett annat företag. En
bredare förklaring kan ges med begreppen ”kombination” och ”integration”. Med
kombination menas att transaktioner som tidigare organiserades av två eller flera
entreprenörer nu organiseras av en. Med integration menas att transaktioner
organiseras i stället för att de genomförs av entreprenörer på en marknad.

Vad konstituerar ett företag i den verkliga världen? Coase förklarar det, med
hjälp av den lagliga relationen mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. 1) Den
anställde måste ha en plikt att återgälda tjänster till arbetsgivaren. Annars är
kontraktet ett kontrakt för varor. 2) Arbetsgivaren måste ha rätt att kontrollera och
reglera arbetstagarens arbete, vilket är det dominanta kännetecknet i relationen och
som avgränsar arbetstagaren från en oberoende kontrakterare.

33..22..11  VVaadd  äärr  ttrraannssaakkttiioonnsskkoossttnnaaddeerr??
Enligt North (1993) tog Coase och hans efterföljare visserligen hänsyn till
transaktionskostnaderna, men de missade att mer konkret definiera vad som var
kostsamt med dem. Vid mätningen av egenskaper och tillsynen över avtalet uppstår
informationskostnader och de medför en radikal modifiering av den ekonomiska
teorin och i förlängningen den ekonomiska utvecklingen. Det är viktigt att klargöra
att informationskostnader och transaktionskostnader inte är identiska.
Informationskostnader är en del av transaktionskostnaderna.

Enligt Eggertsson (1990) uppstår transaktionskostnader som en följd av att
information är kostsamt och det medför att olika aktiviteter uppstår när individer
byter rättigheter till ekonomiska tillgångar med varandra. Transaktionskostnader är
alternativkostnader som kan vara både rörliga och fasta. Kontraktskostnader och
andra transaktionskostnader har djupgående konsekvenser för resursfördelningen
och för strukturen på en ekonomisk organisation.

Matthews (1986, sid. 906) ger följande definition på transaktionskostnader:

Den grundläggande tanken med transaktionskostnader är att de består av kostnader för att
arrangera ett kontrakt på förhand och övervaka och upprätthålla det i efterhand, i motsats till
produktionskostnader, vilka är kostnader för att verkställa ett kontrakt.10

(Matthews)

I ekonomisk analys är det viktigt att ta hänsyn till kvalitetsdimensionen och
North (1993) redogör för att resurser åtgår vid mätning av olika egenskaper som är
samlade i en vara eller i en tjänst, d.v.s. det är kostsamt att mäta kvaliteten och
andra egenskaper, och vid prissättningen av de rättigheter som överlåts. För
exempelvis en potentiell köpare till en bil åtgår det resurser att införskaffa sig

                                                
10 Fritt översatt från: The fundamental idea of transaction costs is that they consist of the cost of arranging a contract ex
ante and monitoring and enforcing it ex post, as opposed to production costs, which are the costs of executing a contract.
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information om bilens egenskaper vad gäller dess kvalitet, d.v.s. om inredning,
acceleration och komfort etc. Dessutom måste man räkna med att asymmetrisk
information (se vidare under ”3.5.1 Problematiken med fångarnas dilemma och
opportunism”) kan vara närvarande. I fallet bilar pekade Akerlof (1970) på just
detta där oärliga säljare kan tränga ut ärliga genom att med föreliggande
informationsasymmetri bjuda ut måndagsexemplar, s.k. ”lemons” (sid. 489).

Mätkostnaderna ska ställas mot de ökade vinster man kan göra med den ökade
mängden information som erhålls.

När stora resurser åtgår till att mäta egenskaper aktualiseras
tillsynsproblematiken. Övervakning och eventuell bestraffning är ofta kostsamma
procedurer. I framgångsrika moderna ekonomier ligger den opersonliga formen av
byte, med en tredje part som övervakare, till grund för de komplicerade kontrakt
som är nödvändiga för ekonomisk tillväxt. Med komplexitet följer dock en ökad
risk för opportunism, så även om en tredje part inte alltid är en idealisk lösning
behövs den. Utan en tredje part, alternativt utan samarbete, finns en uppenbar risk
att de rationella individernas egenintresse resulterar i en effektivitetsförlust.
Resultatet blir Pareto-negativt11.

De aktiviteter som, utifrån ovanstående resonemang, ger upphov till
transaktionskostnader kan sammanfattas i ett par punkter, vilka är hämtade från
Eggertssons bok ”Economic behavior and institutions” (1990):

♦ Sökandet efter information om varors och arbetskrafts priser och kvalitet,
och sökandet efter möjliga köpare och säljare och deras beteenden.

♦ Förhandlingsprocessen som syftar till att hitta den rätta prisnivån mellan
köpare och säljare när priserna är endogent betingade.

♦ Själva skapandet av kontraktet.
♦ Övervakningen av att kontraktet efterlevs av parterna.
♦ Upprätthållandet av kontraktet och ihopsamlandet av skador när någon eller

flera parter misslyckats med att efterleva sina åtaganden.
♦ Beskyddandet av äganderätterna gentemot tredje parts inkräktande.

33..33  FFÖÖRRHHÅÅLLLL AANNDDEETT  MM EELLLLAANN
IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEERR  OOCCHH  TTRRAANNSSAAKKTTIIOONNSSKKOOSSTTNNAADDEERR

Äganderätter består av rättigheter till sitt arbete och till de varor och tjänster man
besitter och North (1993) menar att när transaktionskostnader är närvarande
förändras resursallokeringen av äganderättsstrukturen. Tillägnandet av rättigheterna
är en funktion av den institutionella ramen, d.v.s. det är institutionerna som
                                                
11 Vilfredo Pareto (f. 1848 – d. 1923) brukar räknas som den moderna välfärdsekonomins grundare. Han
visade att ett välfärdsoptimalt tillstånd uppnås när inte någon individ längre kan tjäna på byteshandel utan
att skada någon annan individ (Ekelund & Hébert, 1997). Med ett Pareto-negativt resultat menas att
välfärden minskat för någon, flera eller alla inblandade parter. Se vidare under ”3.5.1 Problematiken med
fångarnas dilemma och opportunism”.
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tillhandahåller bytesstrukturen, och det är resurskrävande att skydda dem och att
upprätthålla respekten för ingångna avtal. Därför uppstår transaktionskostnader vid
alla former av äganderätter och byten av dem. Omgivningens sammansatthet och
parternas motivation och förmåga att mäta och upprätthålla avtal avgör hur väl
institutionerna kan lösa samordnings- och produktionsproblemen. Institutioner
skapar incitamentsstrukturer som ger privatekonomiska konsekvenser för de
involverade parterna och för det övergripande nyttjandet av knappa resurser.
Transaktionskostnader är m.a.o. en avspegling av det totala komplexet av
institutioner som ekonomin består av och denna totala struktur bestämmer
transaktionskostnaderna för mätning och tillsyn på den individuella kontraktsnivån.
En effektiv marknad är således grundad på en väl utarbetad institutionell ram som
minimerar transaktionskostnaderna.

Eftersom de flesta kontrakten är ofullständiga och mätning och tillsyn är
förknippade med stora kostnader blir de informella institutionerna viktiga vid
överenskommelsen. Marknaden är oftast inte perfekt och således blir
institutionerna överallt en blandning av sådana som sänker och sådana som höjer
informationskostnaderna och därmed transaktionskostnaderna. Vinsten av ett byte
ökar med tredje parts möjlighet att påverka de attribut som tjänar köparens
nyttofunktion. Ju större osäkerheten är för köparen (vid exempelvis asymmetrisk
information), desto lägre blir nyttighetens värde.

Institutioner och organisationer interagerar och med institutioners förändring
följer (de valmöjligheter som finns tillgängliga förändras) organisatoriska
förändringar. Det är emellertid inte någon garanti att institutionella förändringar
med automatik ger produktivitetsökning utan de kan också leda till improduktivitet.

Institutionernas funktioner är sammanfattningsvis att utifrån olika parters
gemensamma intressen hantera transaktionskostnader och att i olika
intressekonflikter omfördela resurser. Ekonomens roll är att förklara institutionerna
och normativt föreslå bättre institutioner.

33..44  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEERR  OOCCHH   RREENNTT  SSEEEEKKIINNGG
Till att börja med är det viktigt att utreda vad rent seeking ekonomiskt sett innebär.
Ricketts (1994, sid. 158) återger Tullocks (1980a) ganska tydliga förklaring:

En individ som investerar i något som faktiskt inte kommer att förbättra produktiviteten eller till
och med försämrar den, men som gör att hans inkomst stiger tack vare att det ger honom någon
speciell position eller monopolmakt är ’rent seeking', och ’rent’ är den inkomst som erhålls.12

(Tullock)

                                                
12 Fritt översatt från: An individual who invests in something that will not actually improve productivity or will actually
lower it, but that does raise his income because it gives him some special position or monopoly power, is ’rent seeking’ and the
’rent’ is the income derived (p 17).
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Man måste skilja en ”individ” och en entreprenör åt. Båda är förvisso
opportunister, men skillnaden är att entreprenören söker effektivitetsvinster via
handel med äganderätter medan individen, med användandet av resurser, söker en
omfördelning av inkomster genom att förvärva eller göra anspråk på äganderätter
som inte grundar sig på frivilligt utbyte. Urtypen för rent seeking är stöld (det
innebär förstås att det finns beskedligare former av rent seeking) där den ena parten
ljuger för den andra och därigenom gör en omfördelningsvinst. Den förlorande
parten drabbas av en icke kompenserad transferering (Ricketts, 1994).

Enligt North (1993) kan ett företags maximeringsbeteende bestå av att beslut
fattas inom den föreliggande institutionella ramen eller av institutionsförändringar.
Företagen använder resurser till båda delarna. Rent seeking är ett beteende som
syftar till att förändra institutioner och till att individen erhåller ekonomiska
fördelar. Vissa institutioner kan därför ses som produkter av rent seeking.

33..55  GGEENNEERREELLLL AA  KKOONNTTRRAAKKTTSS PPRROOBBLLEEMM
Kontrakt föregås av och innebär i sig själv intressekonflikter. Dessa konflikter kan
föras i resonemang kring opportunistiskt beteende och principal-agent och
exempelvis illustreras genom det teoretiska spelet fångarnas dilemma.

33..55..11  PPrroobblleemmaattiikkeenn  mmeedd  ffåånnggaarrnnaass  ddiilleemmmmaa  oocchh  ooppppoorrttuunniissmm
Fångarnas dilemma är det spel som ofta används inom modern ekonomi för att
illustrera friåkning och konflikter mellan individuell och kollektiv rationalitet.
Dilemmat utgår från ett icke upprepat spel och utan direkt samarbete. Två inför
varandra främmande spelare (parter) möts för att träffa ett avtal. När avtalet har
slutits har båda spelarna två alternativ att välja på: 1) att upprätthålla
överenskommelsen, och  2) att bryta överenskommelsen.

Om avtalet efterlevs (indirekt samarbete) tjänar båda spelarna mer på det än om
båda bryter det. Däremot, om en av spelarna bryter löftet medan den andra håller
det kommer den förre att göra en större förtjänst, på den senares bekostnad, än vid
indirekt samarbete. Den senare blir således en stor förlorare. Eftersom båda parter
därför har incitament att bryta löftet blir jämviktslösningen att spelet slutar med att
båda bryter överenskommelsen, och blir förlorare. Det hade varit mer lönsamt att
indirekt samarbeta (Kreps, 1996).

Spelteori, med olika skrivbordsexempel som fångarnas dilemma, har många
gånger visat sig tillämpbar i verkligheten. När ett icke-kooperativt spel upprepas
kan indirekt samarbete uppstå, vilket Axelrod (1987) påvisade med ett experiment.
Via två datortävlingar, med verklighetsrealistiskt innehåll och ett icke kooperativt
upprepat spel, framkom att erfarenheter skapade en bästa strategi som byggde på
ett indirekt (outtalat) samarbete. Slutsatsen blev att trots att spelarna var rationella
individer valde de att samarbeta.
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Med utgångspunkt i fångarnas dilemma kan man peka på ett par problem med
opportunistiskt beteende, vilka har det gemensamt att de härrör från
informationsasymmetri (Ricketts, 1994, Bergström & Samuelsson, 1997)13.

Adverse selection: Innan kontrakt skapas råder, p.g.a. ”hidden information”,
oklarheter om vilka förhållanden som gäller mellan uppdragsgivaren och
uppdragstagaren. Omfattande informationskostnader gör att det inte är möjligt att
ta reda på allt om varandra och då parterna vid förhandlingar besitter olika mycket
information uppstår incitament att tänja på gränserna. Ett kontrakt kan komma att
utformas på helt felaktiga grunder där den oärliga parten blir en stor vinnare och
den ärliga en stor förlorare. Ett gott anseende kan dock motverka dessa krafter.

Moral hazard: Problemet består här i svårigheten att observera att den
kontrakterade parten verkligen agerar inom kontraktets ramar. Då uppdragsgivaren
delegerat arbetsuppgifterna kan han inte ta för givet att uppdragstagaren fattar de
för uppdragsgivaren mest förmånliga besluten. Moral hazard handlar således om
informationsproblem kring bristande övervakningsmöjligheter, eller om ”hidden
action”.

Asset specificity: Den ena parten lyckas tillförskaffa sig värdefull kunskap som
denne kan nyttja till sin egen fördel i komplexa och icke-fullständiga
kontraktssituationer. Genom sin specifika kunskapstillgång är parten bättre rustad
än någon ”outsider” och kan av den anledningen önska (kräva) en omförhandling
av kontraktet i syfte att erhålla bättre villkor. Asset specificity kan också vara något
negativt. Vägen till denna expertiskunskap kännetecknas av stora investeringar,
vilka kan ses som sunk costs eftersom de inte kan användas för något annat
ändamål än inom just det specialområdet. Man hamnar i en så s.k. hold up-
situation, d.v.s. blir föremål för utpressning.

33..55..22  HHuurr  hhaanntteerraarr  mmaann  ooppppoorrttuunniissmmeennss  nneeggaattiivvaa  ssiiddoorr??
Opportunism är en företeelse som kan snedvrida ekonomiska relationer och som
då gör dessa ineffektiva. För att motverka opportunistiskt beteende behövs
hjälpmedel. Ricketts (1994) menar att det kan avhjälpas med samarbete och redogör
för fyra faktorer som, oavsett om gemensamma eller motstridiga intressen
föreligger, gör att samarbete uppstår: 1) konventioner och normer, 2) anseende, 3)
övervakning och straff, och 4) moraliskt ledarskap.

Konventioner uppstår efter att parterna vid upprepade tillfällen haft utbyte av
varandra. De har med erfarenheterna lärt sig att samarbete är den mest lönsamma
lösningen. När en konvention väl har etablerats fogar parterna sig efter den, inte i
första hand för att den är värd respekt ur ett etiskt perspektiv, för att den är i linje
med deras självintresse. Det kan också vara så att konventionen utvecklats till en

                                                
13 Ricketts (1994) och Bergström & Samuelsson (1997) återger här en del av Oliver E. Williamsons
omfattande bidrag till mikroekonomin.
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beteendenorm vars moraliska kraft mer eller mindre gör att parterna
samvetsmässigt känner sig tvingade att samarbeta.

Enligt Kreps (1996) har ett företag med ett gott anseende alla förutsättningar att,
i ett upprepat icke-kooperativt spel, skapa samarbete då kortlivade transaktioner
kan göras tillräckligt tillförlitliga. Det goda anseendet kan således komma runt
problemet med fångarnas dilemma och skapa transaktioner som via samarbete ger
effektiva jämvikter. På lång sikt är det ekonomiska värdet av gott anseende och
upprepat spel större än en kortsiktig vinst via opportunistiskt beteende och ett
förlorat anseende. Ett gott anseende hos ett företag gör således att dess intressenter
vet att de kan lita på det samtidigt som intressenterna i ett längre perspektiv inte
kan agera opportunistiskt.

Ricketts (1994) beskriver att en tredje part kan agera som övervakare och i den
rollen har befogenheten att straffa en förbrytare, vilket gör att den mest lönsamma
strategin är att samarbeta. Övervakning är särskilt viktigt i sammanhang där
information om beteende är bristfällig, d.v.s. nära på jämt och överallt. Därför har
kontrakt av olika slag blivit en slags garant för samarbetets efterlevande.

När övervakning är väldigt kostsamt kan det vara effektivt med moralisk
manipulation, d.v.s. att straffet snarare är psykiskt än materiellt betingat. En fördel
med moralisk manipulation är ett den är ett kraftfullt verktyg även i situationer när
en persons fusk inte blir upptäckt. Om man kan komma dithän att personer mår
dåligt av att fuska ökar sannolikheten för pålitlighet och samarbete14 (Ricketts,
1994).

Utöver dessa fyra samarbetspunkter menar Ricketts också att den inre
arbetsmarknaden kan reducera drivkrafterna till opportunism. Samarbete
uppmuntras dels genom att standardkontrakt med löfte om befordran nyttjas och
dels genom att företaget betalar en högre lön än andra företag så att ett avskedande
utgör ett verkligt hot. För att övervakning ska vara effektivt måste således ”den
anställde” vara beroende av företaget. Att vara kvar inom företaget måste vara ett
bättre alternativ än att hamna utanför.

33..66  PPRRIINNCCIIPPAALL  OOCCHH   AAGGEENNTT

Företaget kännetecknas av en uppsättning kontrakt, och relationerna mellan olika
kontraktsparter kan analyseras utifrån det principal-agent-förhållande som råder.
Principalen, uppdragsgivaren, engagerar agenten, uppdragstagaren, att utföra
arbetsuppgifter för sin räkning och beslutsfattandet delegeras till agenten
(Bergström & Samuelsson, 1997). En jurist och en ekonom ser på en agents
rättigheter med olika ögon. För juristen har agenten laglig rätt att förändra
principalens lagliga relationer med tredje part, för ekonomen är agenten anställd i
syfte att utföra ett arbete åt principalen (Ricketts 1994).
                                                
14 Ricketts (1994) återger här från Cassons (1991) resonemang.
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Med ett företags etablering följer s.k. agentkostnader och dessa (som har sin
grund i moral hazard, d.v.s. att agenten har incitament att agera opportunistiskt)
består enligt Bergström & Samuelsson (1997)15 av uppdragsgivarens
övervakningskostnader och uppdragstagarens kostnader för lojalitetsutfästelser.
Agentkostnader är allmänt närvarande i all företagsamhet oavsett om verksamheten
är hierarkiskt organiserad  eller om kontrakten är av mer implicit natur.

Ett övervakningssystem är en möjlighet att komma till rätta med problemet, men
är kostsamt och löser inte problemet fullt ut. Fortfarande har agenten i viss
utsträckning frihet att fatta beslut som tjänar dennes egenintresse. En annan
lösning är att utforma mekanismer, kontrakt, där agenten har drivkrafter att agera i
principalens intresse (Lipsey & Courant, 1996, Griffiths & Wall, 2000).

Enligt Jensen & Meckling (1976) är huvudfrågan inom principal-agent-teorin hur
principalen bör designa agentens belöningsstruktur utifrån det faktum att
asymmetrisk information är närvarande. I den analysen introduceras risk.

Det finns i huvudsak tre grundfall att arbeta utifrån.
♦ Principalen kan observera agentens beteende.
♦ Principalen kan över huvud taget inte observera agentens beteende.
♦ Principalen kan inte observera agentens beteende, men kan erhålla signaler

gällande agentens ansträngningsnivå.

I det första fallet föreligger ett symmetriskt informationsförhållande och det
troliga är att principalen då skapar ett tvingande kontrakt. Poängen är att eftersom
principalen kan observera agentens ansträngningsnivå kan principalen också
bestämma vilken ansträngningsnivå som för honom är optimal. Det innebär att
principalen betalar en lön om agentens ansträngningsnivå stämmer överens med
det man avtalat och att agenten inte erhåller någon lön om han inte respekterar den
uppgjorda överenskommelsen.

I det andra respektive det tredje fallet föreligger ett asymmetriskt
informationsförhållande. I fall två innebär detta förhållande att principalen bara kan
se utfallet och inte vare sig agentens ansträngningsnivå eller de yttre omständigheter
som kan ha påverkat resultatet. Principalen har då två extremlösningar att utgå från:
1) ett lönekontrakt, och 2) ett arrendekontrakt. Lönekontraktet är ett vanligt
arbetskontrakt där agenten erhåller en fast lön. Problemet är att agenten inte har
några drivkrafter att göra ett gott arbete, eller ett merarbete, eftersom det i teorin
antas att agenten önskar högre belöning, men samtidigt ogillar mer arbete.
Arrendekontraktet innebär att agenten hyr möjligheten16 att tjäna sin inkomst.
                                                
15 Bergström & Samuelsson (1997) återger Jensens & Mecklings (1976) analys av hur effektiva och
optimala kontrakt mellan principalen och agenten formas utifrån olika givna förutsättningar.
16 Exemplet som Jensen & Meckling (1976) ger bygger på odling av jordgubbar där agenten i ett
hyreskontrakt hyr själva marken för en viss summa pengar och sen har alla möjligheter att göra vad han
vill med sin odling. Ur ett bredare pespektiv kan det handla om att agenten hyr en lokal eller någon
utrustning eller vad det nu må vara. Jag har valt att kalla det ”hyr möjligheten”.
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Agenten betalar en avgift för möjligheten och sen är det upp till honom att utifrån
sin egen motivation till ansträngning påverka resultatet. Med dessa två kontrakt
införs begreppet risk i resonemanget. I ett lönekontrakt bär principalen hela risken,
medan det är agenten som bär hela risken i ett arrendekontrakt. Vilken typ av
kontrakt som i realiteten verkställs är helt avhängigt parternas attityder gentemot
risk. Det vanliga i principal-agent-teorin är att man antar att principalen är
riskneutral och agenten riskaversiv. Anledningarna till det är att om båda parter
skulle vara riskneutrala skulle det optimala kontraktet vara ett arrendekontrakt och
man antar också att principalen kan diversifiera risken till skillnad från agenten.

I det tredje fallet antas principalen inte kunna observera agentens
ansträngningsnivå direkt, men någorlunda indirekt via ett slags signalsystem. Även
här har respektive parts riskattityd stor betydelse för vilket slags kontrakt som
utformas. Följden bör logiskt bli att agentens lönesystem baseras på signalsystemet
enbart om agenten är riskaversiv. För om agenten är riskneutral innebär det att han
inte begär högre förväntad inkomst om högre risk läggs på honom. Det är
ekonomiskt mer lönsamt för principalen att ge agenten drivkrafter genom att låta
honom bära hela risken via ett arrendekontrakt.

Vem som de facto kommer att bära risken beror alltså på:
informationsstrukturen, vilka generella risktyper (riskaversiv, riskneutral eller
riskbenägen) parterna kan hänföras till, agentens inställning till uppgiften i fråga i
form av tid och skicklighet, d.v.s. ansträngningsnivå, yttre omständigheter och
principalens möjligheter att observera agentens beteende (Ricketts, 1994).

33..66..11  AAggeennttkkoonnttrraakktt
Med genomgången ovan kan konstateras att i ett agentkontrakt agerar en part
(agenten) i en annan parts intresse (principalen). Ricketts (1994) menar att för att
ett ”agency contract” ska uppstå krävs: 1) en intressekonflikt, och 2)
informationsasymmetri. Om det inte finns en konflikt saknar
informationsasymmetrin betydelse och agenten agerar då alltid i enlighet med
principalens preferenser. Om det inte finns informationsasymmetri saknar
konflikten betydelse eftersom principalen omedelbart upptäcker ett opportunistiskt
beteende hos agenten. När både intressekonflikt och asymmetrisk information
föreligger kan man se den anställde som en agent och företaget som en respons på
agentproblemet. Principalens dilemma består av att, som ovan beskrivits, i denna
agentproblematik hitta ett belöningssystem (en incitamentsstruktur) som ger
honom största möjliga avkastning.

Att analysera ett principal-agent-förhållande kan ge värdefulla vägledningar om
hur resurser fördelas inom företaget.
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33..77  TTUURRNNEERRIINNGGSSSSPPEELL

När Ricketts (1994) beskriver hur ett företag skapar incitament för arbetskraften att
göra sitt yttersta gör han det genom att likna företaget vid en turnering/tävling17.
Resonemanget förutsätter att spelarna är riskneutrala. I en turnering är prissumman
fastställd i förväg och fördelningen/kompensationen sker på basis av observerad
ansträngning, d.v.s. i enlighet med de tävlandes rangordning resultatmässigt.
Förstapriset är ofta mycket högre än andrapriset och därefter brukar fördelningen
falla ner till dess att en prissummegräns dras. En av de viktiga tankarna med att ha
en stor skillnad mellan första- och andrapriset är att få alla att verkligen vilja vinna.

Applicerat till företaget kan man därmed förklara företagsledares höga löner så
till vida att de antas agera mer produktivt med hög lön jämfört med vid låg lön. Att
se möjligheten att nå en befordran och därmed en högre lön kan för anställda
utgöra ett incitament att arbeta hårdare.

Genom ökad ansträngningsnivå/träningsdos ökar sannolikheten att prestera
bättre. I och med att alla förväntas tänka likadant uppstår ett ”rat race” (Ricketts,
1994, sid. 154), att genom mer träning erhålla en fördel gentemot konkurrenterna,
som pågår till dess att båda upplever att det inte finns någon ytterligare vinst att
göra. Det blir den jämvikt som turneringens drivkraft skapat. Slutprodukten blir
visserligen bättre, men innebär samtidigt att respektive individs sannolikhet att
vinna återgått till ursprungsläget med den skillnaden att var och ens
marginalkostnad ökat. Om de båda spelarna kunde komma överens om att
begränsa sin ansträngning skulle båda få det bättre ställt.

                                                
17 Ricketts (1994) återger här Lazears & Rosens (1981) analys av denna typ av incitamentsstruktur.
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44  EEUURROOPPAATTOOUURREENN  SSOOMM  FFÖÖRREETTAAGG
I det här kapitlet behandlas områden som konstituerar Europatouren som ett
företag på golfmarknaden. Hur ser Europatourens kontraktsnät ut? Hur skiljer sig
en professionell golftour från ett vanligt nuvärdesmaximerande företag? Vad är
Europatourens mål och strategi? På vilka sätt tillfredsställer en reglerad/organiserad
marknad för professionell golf olika parters intressen bättre än en
oreglerad/oorganiserad marknad för golftävlingar? Vilka är vinnare och vilka är
förlorare på en reglerad/organiserad professionell golftour?

För en ökad förståelse till resonemangen kring dessa frågeställningar ges först en
kort historisk introduktion till Europatouren.

44..11  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  HHIISSTT OORRIIAA
Europatouren har på samma gång både en lång och en mindre lång historia.
Grunden till Europatouren lades redan för över hundra år sen, 1901, när
Professional Golfers Association (PGA) bildades. Men Europatourens födelse
ligger inte längre bakåt i tiden än år 1971 och spelmässigt drogs Europatouren
igång först året därpå. På svenska säger vi Europatouren, men dess internationella
namn är The European Tour. Touren har genom åren bytt namn och vid dess
officiella start 1971 hette den PGA European Tour. Dagens benämning
härstammar från början av 90-talet. Vid grundandet förlades huvudkontoret till
London, men flyttades till Wentworth i april 1981 där det fortfarande ligger.
Ursprungligen byggde Europatourens rankingsystem, Order of Merit, på både
inspelade prispengar och insamlade poäng. Regeln korrigerades 1975 och sen dess
bygger Order of Merit enbart på prispengar. Något förenklat kan man säga att den
spelare som efter säsongens sista tävling spelat in mest prispengar under året rankas
som etta till säsongen därpå och den som tjänat näst mest tvåa o.s.v. Rankingen har
betydelse på så sätt att den direkt ligger till grund för vilka spelare som får behålla
sitt tourkort från ett år till ett annat och indirekt för vilka tävlingar respektive
spelare lyckas komma med i. Gränsen för att behålla sin spelrättighet på
Europatouren (tourkortet) går för närvarande vid spelare 115 på Order of Merit
(European Tour Media Guide, 2002). (För den som är intresserad av en utförlig
genomgång av Europatourens historia hänvisas till ”Appendix A” i direkt
anslutning till det här kapitlet.)

44..22  EEUURROOPPAATT OOUURREENN  SS OOMM  EETTTT   NNÄÄTTVVEERRKK  AAVV  KKOONNTTRRAAKKTT

Enligt Coase (1937) uppstår ett företag som ett svar på transaktionskostnader. En
anledning till företagsetablering är att antalet kontraktsvägar reduceras och som en
direkt följd därav reduceras också transaktionskostnaderna. På en marknad krävs
ett nytt kontrakt för varje aktualiserad transaktion, vilket medför att kontrakten
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tenderar att bli kortsiktiga lösningar. I ett företag kan i stället långsiktiga relationer
med systematiskt upprepade transaktioner inom ett och samma kontrakt byggas.
Med långsiktiga relationer öppnas dessutom möjligheter till specialisering, vilket
resulterar i att produktens marginalkostnad sjunker. Ett företag löser också det
ersättningsproblem som uppstår vid teamarbete. Själva problemet består i att
fastställa hur mycket vart och ens arbete är värt. På en spontan marknad blir
situationen svårhanterlig och svårlöst medan ett företag löser denna prismekanism
någorlunda smärtfritt genom ett anställningskontrakt som reglerar lönen. Det
medför å andra sidan att företaget, vid olika former av anställningskontrakt, måste
hantera de agentkostnader som uppstår p.g.a. opportunistiskt beteende.

Precis som för vilket företag som helst har Europatouren organiserats som ett
företag för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Europatouren kan reducera sina
transaktionskostnader genom specialisering (att göra den europeiska golfprodukten
så bra som möjlig), långsiktiga relationer (med de parter, främst sponsorer och tv-
bolag, vilkas investeringar garanterar att touren överlever och vidareutvecklas) och
teamarbete. Olika parter har valt att, via olika kontrakt, samarbeta i syfte att
maximera sina intressen. Eftersom parterna går in i ett kontrakt frivilligt och
förväntar sig att de ska tjäna på det kan man konstatera att kontrakten, för de parter
som är involverade i Europatouren, är paretosanktionerade.

I figuren nedan görs en sammanställning av Europatourens kontraktsnät. Varje
part har sin specifika funktion för att helheten ska fungera, vilket innebär att det
inte går att exkludera någon part utan att det får konsekvenser för övriga parter i
systemet.

Figur 4:1. Europatouren som ett kontraktsnät. Egen framställning.
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44..33  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  GGEENNEERREELLLL AA  KK OONNTTRRAAKKTTSSPPAARRTT EERR

Många parter är inblandade i bolaget The PGA European Tour, var och en viktig
för upprätthållandet och för den fortsatta utvecklingen av Europatouren. Först
beskrivs de ”generella” kontraktsparterna av kontraktsnätet och sen de
”utmärkande” parterna.

44..33..11  ÄÄggaarree  oocchh  ssttyyrreellssee
Europatouren ägs av spelarna och påminner om vilket annat aktiebolag som helst.
Den leds av en styrelse med en v.d. i toppen, Ken Schofield. Ett aktiebolag måste
rätta sig efter bolagslagen och likaledes regleras relationerna med andra parter av
lagrum18.

I grund och botten är det spelarna själva som styr touren. Det är ett spelarlett bolag med en
utnämnd styrelse, som är Europatourens styrelse, och de (styrelsemedlemmarna) är
beslutsfattarna.19

(Gordon Simpson)

Enligt North (1993)20 är en företagslednings uppgifter att utforma och upptäcka
marknader, utvärdera produkterna och produkttekniken och att aktivt leda de
anställdas verksamhet. Osäkerhet kräver investeringar i information, d.v.s.
transaktionskostnader är oundvikliga.

Spelarna har i sitt ägarskap av Europatouren utsett en styrelse vars uppgifter bl.a.
är att förverkliga spelarnas önskemål om olika förbättringar och att stärka
Europatourens ställning.

44..33..22  AAnnssttääll llddaa
Europatouren har växt till ett stort företag, vilket man kan utläsa genom att studera
chefsbefattningarna. Här finns chefer för internationella frågor, för
marknadsföring, för public relations, för Europatourens tävlingsverksamhet, för
seniortouren, för Challenge Tour, för tourskolan, för utveckling, för försäljning, för
medierelationer o.s.v. I början av 1970-talet bestod Europatourens personal av
blott fyra personer medan staben i dag består av runt 110 anställda (Simpson, 2002,
och European Tour Media Guide, 2002). Deras gemensamma uppgift är att sköta
den löpande verksamheten och som anställda är de att likställas med arbetstagarna i
det traditionella företaget.

                                                
18 Här skulle egentligen en utförlig beskrivning av Europatourens ägarstruktur givits, men utan tillgång till
en årsredovisning var detta (genom mediechefen Gordon Simpson) den enda informationen som jag fick
fram.
19 Fritt översatt från: Basically it´s the player themselves that governs the tour. It´s a player runned company with an
appointed board, the board of the European tour, and they are the decision makers (Simpson, 2002).
20 North återger här från Harold Demsetz ”The Theory of the Firm Revisited” (1988).
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I Europatourens inre kärna återfinns också ett par hundra spelare som kan liknas
vid ”anställda” eller vid uppdragstagare. Deras ”anställningsförhållanden” är dock
speciella (jag återkommer till det under ”4.4.4 Utmärkande för Europatouren:
Spelare” och ”8.5 Proffsspelarnas villkor och riskbenägenhet”).

44..33..33  AAnnddrraa  pprrooffffssttoouurreerr
Samarbetet med andra tourer tar sig i uttryck på olika sätt. Med USA-touren
möjliggörs för spelare att spela på både Europatouren och USA-touren samtidigt.
Det är en förutsättning för att inte Europatouren helt ska utarmas på sina stjärnor
(som har eller kommer att ha sin bas på USA-touren, se vidare under ”7.1.1
Konkurrens från USA-touren”). Om samarbetet med USA-touren är begränsat
kan man säga att det är betydligt mer utvecklat med tourerna i Asien, Australien
och Sydafrika. Genom att arrangera Europatourtävlingar tillsammans med dessa
tourer och nyttja deras banor har en året om-tour möjliggjorts för Europatouren
(Lanner, 2003).

44..33..44  LLeevveerraannttöörreerr
Det finns en klar skillnad mellan att vara en sponsor och en leverantör av
Europatouren. En sponsor bidrar med pengar medan en leverantör bidrar med
tjänster (Engblom, 2002).

Europatouren hade 2002 följande officiella leverantörer: Asprey & Garrard
London, BTCellnet, Marqués de Riscal, Mizuno, Moët & Chandon Champagne,
Proquip, Symbol, 3M, Titleist och Toro (European Tour Media Guide, 2002).

44..33..55  UUttrruussttnniinnggssttiill llvveerrkkaarree
Utanför Europatourens inre kärna finns långtgående samarbeten med en rad
intressenter. En av dem är utrustningstillverkarna. I Storbritannien utgjorde golf
den enskilt största sektorn av den totala marknaden för sportutrustning 1995.
Exempelvis kan nämnas att det spenderades 18 gånger så mycket på golfutrustning
jämfört med på fotboll (Gratton & Taylor, 2001).

På golftävlingar finns utrustningstillverkare på plats för att ge service till ”sina”
spelare och för att visa upp sig för alla åskådare.

44..33..66  LLookkaall   aarrrraannggöörr
Den lokala arrangören är nyckellänk mellan Europatouren och det praktiska
genomförandet av en tävling. Därför, tillsammans med att studien baseras på
intervjuer med svenska proffsspelare och att Sverige faktiskt har en årligen
återkommande Europatourtävling, är det befogat att ge en utförlig beskrivning av
Scandinavian Masters som en lokal arrangör i kontraktsnätet. Resonemangen som



29

förs bygger till stor del på intervjun med Scandinavian Masters projektledare Beth
Engblom (2002).

Scandinavian Masters AB bildades genom ett samgående av proffstävlingarna
Scandinavian Enterprise Open (SEO) och PLM Open (Volvo Scandinavian
Masters, 2002). Första upplagan av Scandinavian Masters avgjordes 1991 och fyra
år senare fördjupades samarbetet med Volvo som blev titelsponsor. I dag är
Svenska Golfförbundet en ekonomisk garant för tävlingen, vilket innebär att det
egentligen är golf-Sveriges amatörgolfare som bär risken om tävlingen skulle gå
med förlust.

Scandinavian Masters AB är en ren dotter till Svenska Golfförbundet och hade
2002 två anställda på årsbasis. Lars Thonning var v.d. med arbetsuppgifterna att
vara ansvarig för alla övergripande frågor, såsom exempelvis budgeten. Beth
Engblom var projektledare och hade hand om all information, kommunikation och
marknadsföring, samt uppgiften att jobba mot alla sponsorer. Affärsidén är att man
ska vara ett skyltfönster ut mot golf-Sverige. Det viktigaste är inte att tjäna pengar
utan att skapa goodwill kring idrotten golf. Målet på kort sikt är att driva tävlingen
utan förlust och på lång sikt att ständigt öka prissumman (att vara
prissummemaximerare) och att vara en av Europatourens tre största tävlingar,
exkluderat British Open. Det lär dröja innan Scandinavian Masters når det senare
målet. Volvo Scandinavian Masters prissumma 2002 var 1 900 000 euros, vilket
placerar tävlingen på nionde plats (British Open exkluderat) bland alla
Europatourtävlingar. Det ska jämföras med den tredje största tävlingen Volvo
PGA Championship med 3 172 281 euros (www.europeantour.com).

Hur ser då kontraktsförhållandet mellan Europatouren och en lokal arrangör ut?
Vilka kontrakt har Scandinavian Masters med andra parter? Scandinavian Masters
står precis som Europatouren i stort i olika slags kontraktsförhållanden, vilka i
mångt och mycket grundas på samarbete. Scandinavian Masters är en del av
Europatouren, men enligt Beth Engblom finns inget avtal mellan parterna och inte
heller erhåller arrangören någon ekonomisk hjälp av Europatouren.

Det är sponsorerna som gör tävlingen möjlig. Utan sponsorer inga pengar och
utan pengar ingen tävling.

Sponsorerna betalar in en stor summa pengar och på den lägger vi upp en budget och då kan jag
säga som så att den största delen i alla lägen går till prissumman. Varför vi kräver mer och mer
pengar, det är bara för att göra vår prissumma så sexig som möjlig. Om man ser det på en
uträkningskurva kan man säga att kurvan går uppåt precis hela tiden, vi omsätter mer och mer
och mer miljoner, 53 miljoner omsätter vi nu. Vi måste alltid genomföra tävlingen praktiskt
strukturellt till så lite pengar som möjligt och det är här vi hela tiden måste skära i kostnaderna
för att kunna lägga alla andra pengar på prissumman.
(Beth Engblom)
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Vad gäller insats av pengar är sponsorerna i fallande ordning indelade i
titelsponsor, huvudsponsor och huvudleverantör. Sen finns också ett antal
regionala företag som agerar som utställare under själva tävlingsveckan.
Titelsponsorn får den största exponeringen, inte minst genom att ha tillgång till
själva tävlingsnamnet. Volvo har fram till 2003 varit med ända från tävlingens
begynnelse och var Scandinavian Masters titelsponsor mellan 1995 och 2002.
Huvudsponsorerna får enligt Scandinavian Masters egna stadgar inte vara fler än
åtta till antalet och huvudleverantörerna får inte vara fler är tolv. Sponsorerna lovas
branschexklusivitet och ledningen har gjort bedömningen att fler huvudsponsorer
och huvudleverantörer skulle medföra att de urvattnar varandra.

Utöver sponsorer och huvudleverantörer finns ett stort antal mindre
leverantörer som inte ska ses som sponsorer. Med dem sker en ren
offertupphandling och avtalen skrivs på två eller tre år.

Volvo Scandinavian Masters har sett till antalet åskådare länge varit en av de
populäraste tävlingarna på Europatouren. Bara British Open lockar fler (Volvo
Scandinavian Masters, 2002). Det är viktigt att arrangören kan erbjuda goda
förutsättningar för publiken, allt från parkeringsplats till att följa med i spelet som
proffsgolfarna presterar på banan. Publikintäkterna är emellertid marginella då
sponsorerna ofta har mängder av ”fribiljetter” i sina paket. De åskådare som ändå
löste vanlig biljett sommaren 2002 fick betala 200 kronor per tävlingsdag.

I ”tabell 4:1” nedan ges en sammanfattning av hur tävlingen Scandinavian
Masters utvecklats från dess start 1991.

År Bana Prissumma Publik Vinnare Förstapris Vinnarscore
1991 Drottningholm £ 600 000 81 500 Colin Montgomerie £ 100 000 - 18
1992 Barsebäck £ 600 000 81 300 Nick Faldo £ 100 000 - 11
1993 Forsgården £ 650 000 82 400 Peter Baker £ 108 330 - 10
1994 Drottningholm £ 650 000 69 100 Vijay Singh £ 108 330 - 20
1995 Barsebäck £ 650 000 122 000 Jesper Parnevik £ 108 330 - 18
1996 Forsgården £ 700 000 91 400 Lee Westwood £ 116 660 - 7
1997 Barsebäck £ 750 000 98 400 Joakim Haeggman £ 125 000 - 18
1998 Kungsängen £ 800 000 93 600 Jesper Parnevik £ 133 330 - 11
1999 Barsebäck 1 400 000 euros 92 800 Colin Montgomerie 233 320 euros - 20
2000 Kungsängen 1 600 000 euros 83 800 Lee Westwood 266 660 euros - 14
2001 Barsebäck 1 800 000 euros 103 550 Colin Montgomerie 300 000 euros - 14
2002 Kungsängen 1 900 000 euros 88 400 Graeme McDowell 316 660 euros - 14

Tabell 4:1. Historisk utveckling av Scandinavian Masters. Egen framställning . Källa: Volvo Scandinavian Masters
(2002), www.europeantour.com och www.golf.se.

Det är oklart hur tävlingen kommer att utvecklas i framtiden. En tanke är att
arbeta på att få arrangören att bli så skandinavisk som titeln ”Scandinavian
Masters” faktiskt associerar till. Visserligen har Danmark på senare år fått fram ett
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och annat världsnamn, men på det stora hela har de nordiska grannländerna inte
hängt med i den svenska golfutvecklingens tempo21. Genom att låta dem vara med
och arrangera skulle det kunna medföra ett lyft för hela den skandinaviska golfen.
Det skulle också kunna generera fler sponsorer och därmed en större prissumma,
vilket i sin tur skulle göra tävlingen mer attraktiv för alla parter

44..33..77  FFrriivviillll iiggaarrbbeettaarree
Utan de frivilliga skulle inte en tävling vara praktiskt genomförbar. För
Scandinavian Masters del rör det sig om mellan 800 och 850 personer och som tack
för sina insatser får de mat och kläder, och inte minst personliga upplevelser av
professionell golf på hög nivå (Engblom, 2002).

44..33..88  VVäärrddkklluubbbb
Den lokala arrangören måste utveckla ett gott samarbete med värdklubben. Det
spelar ju liksom ingen roll om man fått möjlighet att arrangera en
Europatourtävling om man inte har en funktionsduglig bana att spela på.

Tävlingsbanan måste rent kvalitetsmässigt uppvisa en mycket hög kvalitet och
vara särskilt preparerad för tävlingsspelet, den måste också vara både prövande och
rättvis så att ett bra slag belönas (Simpson, 1999). Eftersom golfproffsen tillbringar
mycket tid på träningsfältet under tävlingen måste arrangörsklubben tillgodose
spelarna med förträffliga träningsmöjligheter.

Vi ska leva upp till vår prissumma och vi ska utvecklas hela tiden och tävlingen ska spelas och
genomföras på banor som efterlever de krav som spelarna har.
(Beth Engblom)

Numer går tävlingen i Sverige vartannat år på Kungsängen utanför Stockholm
och vartannat år på Barsebäck utanför Malmö. Tidigare spelades tävlingen även på
Forsgården utanför Göteborg, men ambitionen att låta tävlingen alternera mellan
Sveriges tre stora städer, inte minst i syfte att attrahera sponsorer från hela landet,
kunde inte upprätthållas. Det visade sig att Forsgården, och även Drottningholm22,
ur spelarnas ögon inte höll måttet och banorna ratades. Barsebäck och Kungsängen
accepteras, men så har främst den senare också tvingats till kraftiga justeringar
genom åren.

                                                
21 Under säsongen 2003 kommer emellertid Danmark att ha en europatourtävling. Nordic Open spelas i
Köpenhamn 7-10 augusti (European Tour Media Guide, 2003).
22 I Stockholm spelades tidigare Scandinavian Masters på Drottningholms Golfklubb. Se även ”tabell
4:1”.
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44..33..99  GGoollfffföörrbbuunndd  oocchh  ggoollffmmeeddlleemmmmaarr
Åtminstone i Sverige är Europatourtävlingen Scandinavian Masters under det
nationella Golfförbundets översyn. Eftersom Svenska Golfförbundet står som
garant för tävlingen innebär det att även de svenska golfmedlemmarna (alla
amatörer, d.v.s. sådana som du och jag som spelar golf enbart för det höga nöjets
skull) är en del av Europatourens kontraktsnät. Det är m.a.o. ytterst viktigt att
förbundet och den lokale arrangören ser till att budgetramen hålls. Vid ett
misslyckande får golfmedlemmarna betala förlusten i form av högre
medlemsavgifter (Engblom, 2002).

Därför har vi ett enormt ansvar att genomföra tävlingen till ett plus/minus-resultat och kanske
helst lite över.
(Beth Engblom)

44..44  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  UUTTMM ÄÄRRKKAANNDDEE  KKOONNTTRRAAKKTTSSPPAARRTTEERR
Vad är utmärkande med Europatouren jämfört med ett traditionellt företag?
Utmärkande är att det är sponsorer, tv, publik och spelare som möjliggör en
proffstour. Nedan kommer jag att behandla var och en av dessa intressenter i
Europatourens kontraktsnät mer utförligt.

44..44..11  UUttmmäärrkkaannddee  fföörr  EEuurrooppaattoouurreenn::  SSppoonnssoorreerr
Sponsring är en företeelse som har accelererat på senare år och som kommit att bli
en massiv industri. Det finns ett antal definitioner på vad sponsring är, men
gemensamma drag är att sponsorn ger sporten/laget/evenemanget ett bidrag
samtidigt som bidraget i sig inte är någon huvudaktivitet för det sponsrande
företaget. För sponsorerna är syftet att konsumenten ska få ökad medvetenhet om
deras produkter. Styrka och tävlingsanda är två egenskaper som finns både inom
sporten och inom det specifika företagets bransch och genom att förknippa
elitutövare med produkten vill man skapa en elitimage för sitt företag. För
sporten/laget/evenemanget har sponsorintäkterna blivit allt viktigare och för
sponsorn har möjlig exponering blivit ett mått på hur mycket man är berett att
avsätta för sponsring (Gratton & Taylor, 2000).

Europatouren hade 2002 tio officiella sponsorer: Volvo, Nestlé Nutrition, Club
Car, Pfizer, Compass Group, Reuters, Rolex, Unisys, The Royal Bank of Scotland
och Victor Chandler (European Tour Media Guide, 2002). Annat var det för snart
tre decennier sen. Europatourens mediechef Gordon Simpson berättar att när Ken
Schofield tog över som v.d. 1975 hade Europatouren bara 17 tävlingar med en total
prissumma på 600 000 euros och att Schofield och hans kollegor till en början
bokstavligen tvingades gå runt och knacka dörr i London för att finna sponsorer.
Gordon Simpson berättar också att Europatourens viktigaste sponsor historiskt
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sett har varit Volvo. Från och med entrén 198823 har Volvo bidragit till att touren
kunnat utvecklas kraftigt, inte minst vad gäller prissummenivån. Dessutom, att
vinna Volvo Order of Merit vid årets slut (total ranking) innebär dels att man spelat
in mycket pengar under säsongen och dels har visat att man är en världsspelare.

Sponsorerna gör inte bara en proffstour möjlig genom att i stor utsträckning
bygga upp prissummorna, utan påverkar också startfältens sammansättning.
Prissummans storlek lockar till sig olika kategorier spelare och den lokala
tävlingsarrangören konkurrerar via appearance money om de bästa och de mest
attraktiva spelarna (se vidare under ”7.3 Särbehandling av stjärnor”).

Sponsorerna kan betraktas som kunder till Europatouren. Produkten de köper är
exponering av varumärken gentemot specifika målgrupper samt möjlighet att dra
nytta av spelarens/spelarnas popularitet.

Adam Mednick ger sin syn på vilken vikt Europatouren fäster vid sponsorerna:

Det är sponsorer mest i första hand. Det kan vara sponsorer i andra och tredje och fjärde hand,
sen kommer spelaren. Det är många bitar som kommer in där emellan före spelaren.
(Adam Mednick)

44..44..22  UUttmmäärrkkaannddee  fföörr  EEuurrooppaattoouurreenn::  TTvv  oocchh  öövvrriigg  mmeeddiiaa
Gratton & Taylor (2001) beskriver hur tv utvecklades i England på 1900-talet och
hur viktiga tv-bolagen blivit. De sporter som drar till sig mest publik attraherar de
största sponsorerna. Med genomgången visar författarna tydligt att tv blivit allt
viktigare för sport – och att sport blivit allt viktigare för tv.

År 2002 besökte Europatouren drygt 20 länder, från Sverige i norr till Sydafrika i
söder till Australien i öster med tävlingar i Asien däremellan. Tidigare begränsade
tekniken eller för höga kostnader sändningar från vissa platser i världen. Numer är
golf tillgängligt för den som vill och har råd via i första hand betal-tv-kanaler.

Europatourens egen produktion, European Tour Productions24, levererar bilder
till Sky Sports, The Golf Channel och andra stora tv-bolag och dessa vidareförser
bilderna till en mängd länder och tittare (Laidlaw, 1999).

                                                
23 Under sommaren 2002 har kontraktet mellan Europatouren och Volvo förlängts. Det sträcker sig fram
t.o.m. säsongen 2004. Volvo är, förutom Europatourens huvudsponsor, också titelsponsor till tävlingarna
Volvo PGA Championships och Volvo Masters Andalucia. Från 1995 fram t.o.m. sommaren 2002 var
Volvo också titelsponsor till Volvo Scandinavian Masters. Det kontraktet bestämde man sig 2002 för att
inte förlänga (Simpson, 2002).
24 European Tour Productions ägs till hälften av Europatouren och till hälften av Trans World
International, vilket är IMG:s förlängda arm inom tv och film.
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Enligt Europatourens vice v.d. George O’Grady går det knappast att misstolka
European Tour Productions betydelse (A perfect Partnership for the Millennium,
1999, sid. 80):

Tourens tillväxt kommer tveklöst komma från vår televisions- och multimediebas.25

(George O’Grady)

Ett exempel på hur tv tagit till sig sporten golf är det Londonbaserade BSkyB
Television. År 1993 visade man 100 timmar golf per år. Sex år senare var antalet
timmar uppe i över 2 500, vilket i genomsnitt innebar nästan sju timmar per dygn
(Laidlaw, 1999)! Det nyligen förlängda kontraktet med The Golf Channel medför
ökade möjligheter att attrahera stora europeiska sponsorer då de får tillträde till 30
miljoner amerikanska hushåll (Simpson, 2002).

Laidlaw (1999) tar upp en annan intressant aspekt för tv:s utökade intresse för
golfbevakning. I början av 70-talet slutade de flesta golftävlingarna på en lördag,
men i slutet av decenniet hade attityderna förändrats och man förlade i stället
avslutningsdagen till söndagen. Det visade sig bli ett vinnande koncept för
Europatouren när BBC skulle lägga sina programtablåer. I början av 80-talet
expanderade bl.a. därför golf i tv. (Under Europatourens årsutveckling i
”Appendix A” redogörs för hur kontakterna och kontrakten med olika tv-bolag
med tiden utökats.)

Det är tv som är golfens ansikte utåt. Utan tv skulle Europatouren få svårt att
marknadsföra sig, vilket skulle göra det svårare att attrahera intressenter som är
villiga att investera. Tv-bolag i sig själv betalar också stora pengar för att få tillgång
till tävlingar och därför kan man totalt sett säga att tv, precis som sponsorer, har
spelat och spelar en både nödvändig och väsentlig roll för Europas golfutveckling.
Utan sponsorer och andra företag som köper reklam, samt tittare som betalar tv-
avgift skulle tv-bolagen förmodligen inte vara villiga att betala några större summor
för sändningsrättigheterna till Europatourens tävlingar.

Tv-bolag kan betraktas som kunder till Europatouren. Produkten de köper är
underhållning, som i sin tur ger möjlighet att sälja lukrativ reklamtid.

Sammantaget har sponsorer och tv, enligt Gordon Simpson och Jamie Birkmyre
(Tournament quality demands massive planning, 1999, sid. 65-66) blivit de två
viktigaste huvudintäktskällorna för Europatouren.

Det finns fyra stora inkomstkällor för en golftävling. I fallande ordning är de: sponsorskap, tv-
rättigheter, gästfrihet och biljettförsäljning. 26

(Jamie Birkmyre)

                                                
25 Fritt översatt från: The growth of the Tour will undoubtedly come from our television and multi-media base.
26 Fritt översatt från: There are four major sources of income from a golf tournament. In descending order these are:
sponsorship, television rights, hospitality and ticket sales.
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De är båda livsviktiga, särskilt i dessa tider. I år (2002) har PGA-touren i Amerika haft
problem i sin kamp att behålla sponsorer. Vi har haft tur så här långt, jag har mina fingrar i
kors…27

(Gordon Simpson)

44..44..33  UUttmmäärrkkaannddee  fföörr  EEuurrooppaattoouurreenn::  PPuubblliikk
Det är svårt att avgöra om det är hönan eller ägget som startar ett publikintresse. Är
det tv som medvetandegör golfen så att publiken strömmar till tävlingarna eller är
det så att det är befintlig publik som drar ny publik och som gör sporten attraktiv
för tv och därmed sponsorer? Oavsett vilket är publiken en mycket viktig intressent
i Europatourens kontraktsnät då det är den som garanterar hela
proffsverksamheten – både ekonomiskt och kvalitetsmässigt sett.

På samma sätt som man betalar för en vara eller tjänst och parterna därmed vid
transaktionen gör en affärsöverenskommelse, kan man se åskådare som betalar för
att se sport som att de ingår kontrakt med den lokala tävlingsarrangören och
därmed Europatouren. Ur ekonomisk synvinkel är publiken eller tv-tittaren
Europatourens huvudkundgrupp, både indirekt och direkt. Indirekt genom att ta
del av tv-bolagens golfsändningar och direkt genom att vara på plats ”live”. En
tävling skulle således praktiskt, men inte teoretiskt, kunna genomföras utan publik.
Åskådaren på plats eller tv-tittaren är den som både sponsorerna och tv-bolagen
söker uppmärksamhet från. Utan publik finns ingen anledning för tv-bolagen att
sända golf och utan tv begränsas möjligheterna för sponsorerna att exponeras. Tv-
bolagen köper sändningsrättigheter och sponsorer ”köper” tävlingar och köper
reklam i tv.

När åskådaren köper golfunderhållning på plats ingår oskrivna regler om hur
man förväntas bete sig. Golf är en koncentrationssport och därför krävs exempelvis
absolut tystnad när en spelare ska slå. Varje hål är avspärrat med rep och det är inte
ett accepterat uppträdande att som åskådare ta sig över repen för att komma ännu
närmare spelarna.

Det är inte bara som konsument av golfunderhållning som publiken är viktig.
Golf är en, relativt sett, dyr sport att utöva och för den glade amatören krävs en
viss ekonomi. De företag som köper reklamtid i tv vet på förhand att de som följer
golfsändningarna generellt sett är potentiella kunder. Inte minst
utrustningsproducenterna nyttjar tv-reklam flitigt. De är säkerligen medvetna om
det som Peter Nero (2001) skriver i sin rapport i The American Economist: Att det
är lika intressant som själva spelet att se vilken boll stjärnan spelar på, vilken skjorta
stjärnan bär och vilken driver stjärnan använder.

                                                
27 Fritt översatt från: Both are critical, especially in these times. Because the PGA-tour in America has had problem this
year (2002) with their fightings to keeping sponsors. We´ve been lucky so far, I keep my fingers crossed…(Simspon,
2002).
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Spelarna ser ofta till (eller blir serverade av utrustningstillverkarna) att spela med
den senaste utrustningen, vilket medvetandegör utrustningsutvecklingen hos de
”vanliga” amatörgolfarna. De köper ny utrustning allt oftare och det medför att
dessa dyra produkter, som till sin natur är varaktiga, mer och mer tenderar att bli
förbrukningsvaror. För tävlingsarrangören är inte bara själva biljettintäkterna
viktiga utan även det som åskådarna spenderar på mat, dryck, golfutrustning med
mera (Gratton & Taylor, 2001). När en sport får ett sådant genomslag i tv som golf
faktiskt fått konstaterar Renton Laidlaw i ”Bringing golf to the world” (1999, sid.
182) att sponsorerna gärna vill utnyttja spelets popularitet och att:

Det är ett väl dokumenterat faktum att en golfare, i motsats till en fotbollssupporter eller en
cricketfantast, spenderar mycket mer på kläder och utrustning, av vilka mycket annonseras under
livesändningarnas break.28

(Renton Laidlaw)

44..44..44  UUttmmäärrkkaannddee  fföörr  EEuurrooppaattoouurreenn::  SSppeellaarree
Golf är en speciell sport på flera sätt. Michael McDonnell pekar på en särprägel när
han berättar om irländaren Des Smyths seger i tävlingen Madeira Island 2002. Som
48 år och 34 dagar gammal var han den äldste vinnaren någonsin på Europatouren
och därför skrev McDonnell  i ”European Tour Media Guide” (2002, sid. 22) att
det:

…har väckt hoppen och ambitionerna hos mycket yngre…29

(Michael McDonnell)

Golf är m.a.o. en sport där man inte nödvändigtvis behöver vara ung för att
vinna och exemplet ovan avslöjar att en golfkarriär kan vara mycket lång. Genom
att ha kvalificerat sig för Europatouren (erövrat Europatourkortet) anses man vara
en fullvärdig medlem30, vilket innebär att man automatiskt underkastar sig etiska
normer för beteende och uppträdande. Rent spelmässigt gäller regelboken R&A
Rules of Golf, Europatourens egna villkor, samt lokala regler på den bana där
aktuell tävling spelas. För accepterat beteende och uppträdande finns regler för hur
spelarna exempelvis ska hantera media, hur de ska vara klädda, eller rättare sagt hur
de inte får vara klädda, och vad som gäller för egen sponsring. Bryter spelaren mot
någon regel utgår bestraffning. Det finns nedskrivet vad som betraktas som mindre
respektive större straff, hur man handskas med ett överträdande och hur stora
påföljderna blir. Vid mindre förbrytelser, t.ex. felaktig klädsel, utgår bötesstraff på
                                                
28 Fritt översatt från: It is a well documented fact that a golfer, in contrast to a football fan or cricket buff, spends much
more on clothing and on equipment, much of it advertised during the breaks in live action.
29 Fritt översatt från: …has stirred the hopes and ambitions of much younger…
30 Att vara medlem på Europatouren kostade, 2002, spelarna £ 150 (Members General Regulations
Handbook, 2002) .
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mellan £ 100 och £ 2 000. Vid större överträdelser, t.ex. dåligt uppförande eller
fusk, sträcker sig straffen från tillrättavisning till avstängning eller indragning av
medlemskap (Members General Regulations Handbook, 2002).

I ett traditionellt företag ses den anställde som en arbetstagare, en agent, som för
en viss ersättning utför ett arbete på en arbetsgivares, en principals, bekostnad med
målet att företaget ska gå med vinst. I ett företag som bedriver en proffstour
uppstår helt andra förutsättningar. Moy & Liaw (1998) tar upp det specifika med
proffsgolfare (och tennisspelare) och konstaterar att de inte har några garanterade
kontrakt utan att deras löner helt och hållet är baserat på inspelade tävlingspengar.
Av den anledningen menar författarna att professionell golf (och tennis) är unik
och att den representerar en relativt renodlad kapitalism. Man kan säga att spelarna
samtidigt är både producenter och säljare av underhållning.

Det innebär att en spelare har helt andra ”anställningsvillkor” än en arbetstagare
i ett traditionellt företag. Spelaren har, bortsett från sponsorkontrakt, ingen
garanterad inkomst. Eftersom prestationen helt och hållet är resultatbaserad och
relaterad till de övriga spelarnas insatser är det inte säkert att ens en maximal
prestation i en tävling är tillräckligt för att spela in någon större prissumma.

För spelaren finns således i huvudsak två intäktskällor31: 1) inspelade pengar, och
2) sponsorer. Oftast hör de båda faktorerna ihop. När en spelare presterar bra
resultat brukar det allmänt i sportvärlden leda till bättre sponsorkontrakt, vilket då
höjer spelarens totala intäkter.

På Europatourens tävlingar deltar med jämna mellanrum spelare som inte tillhör
Europatouren (t.ex. de som hör hemma på USA-touren) eller som indirekt tillhör
Europatouren (genom att ha sin bas på Europatourens dottertour Challenge Tour).
Spelarna och Europatouren knyts till varandra genom att spelarna erövrar
Europatourkortet och då automatiskt blir medlemmar av Europatouren för ett eller
flera år framöver.

Om ett företag ska fungera måste det ha vissa rättigheter att styra över de
anställda. Europatouren styr förutsättningarna för proffsgolfarna via sitt specifika
regelsystem (se ”kapitel 6”).

44..55  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  MMÅÅLL  OOCCHH  SSTTRRAATTEEGGII

Ett företag är ur ekonomisk synvinkel försvarbart via sin roll som
kostnadsminimerare och att det med ett företag är lättare att bygga långsiktiga
relationer, utnyttja specialisering och teamarbete. Ett företag spelar också en annan
viktig roll – den som samordnare. Europatouren är samordnare för ekonomiskt

                                                
31 Spelare ställer ibland upp på företagsdagar och andra jippon som generar intäkter, men i sammanhanget
utgör de oftast en försumbar del av deras totalintäkter.
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tunga kontrakt. I fjol uppgick t.ex. Europatourens omsättning32 till knappt 113
miljoner euros (www.europeantour.com).

Där det finns en potentiell marknad att göra vinster på finns incitament för en
entreprenör att göra entré. Grundarna insåg kanske inte Europatourens framtida
potential, men från och med åtminstone 1980-talet och framför allt under 90-talet
förstod de styrande (entreprenören/entreprenörerna) att marknaden för produkten
golfunderhållning var stor i Europa. Europatouren tillvaratog sina egna och
proffsgolfarnas intressen och på 90-talet gick utvecklingen i ett rasande tempo. Den
totala prissumman 1990 var 18 miljoner euros – att jämföras med 85 miljoner år
2000 (Simpson, 2002).

Europatouren befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och måste möta de
krav och förväntningar som finns. Tydliga mål och strategier blir extra viktiga.

44..55..11  MMååll
I det stora hela är Europatouren inte ett traditionellt företag med målet att nå så
stor vinst och avkastning till aktieägarna som möjligt. Vad är då målet med
Europatourens verksamhet? I Members General Regulations Handbook (2002, sid.
3) kan man läsa att:

Ändamålen, för vilka touren är etablerad, är att ytterligare verka för, förvalta och administrera
angelägenheterna, affärerna och de tävlingsspelande professionella golfarnas, som för närvarande är
medlemmar av Europatouren, intressen.33

(Members General Regulations Handbook)

Vad proffsgolfarens ”intressen” innebär i praktiken har Europatourens mediechef
Gordon Simpson och den f.d. spelaren och numera styrelseledamoten Mats Lanner
kunskap om.

För oss har det fortfarande varit en stor målsättning att hänga på i prispengakarusellen. Vi har
ju lite dilemmat att hänger vi inte med i prispengar och kvalitet på banor och service till spelare så
sticker spelare i större utsträckning. Det är hela tiden en fortgående process att göra allting mycket
bättre. Banorna kan bli ännu bättre preparerade, servicen till våra medlemmar, eller spelarna, när
det gäller hotell och transporter kan bli ännu bättre. Det är fortfarande en del tävlingar som är
ganska små i prispengar och svagare delar av säsongen. Samtidigt försöker vi få att de nya
killarna som kommer in ska få så många speltillfällen som möjligt. Göra bra tävlingar, mycket
prispengar och bra banor – det är ju ändå stommen för att kunna behålla statusen och våra
spelare. Förlorar vi dem, och därmed en viss del av statusen, är det otroligt svårt att komma igen.
(Mats Lanner)

                                                
32 Omsättningen för Europatouren är samma sak som den totala prissumman (Lanner, 2002).
33 Fritt översatt från: The objects for which the Tour is established are to further, promote, manage, and administer the
affairs, business and interests of tournament playing Professional Golfers who are presently Members of the European Tour.
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Europatourens huvudmål har alltid varit, jag använder ett uttryck som vår verkställande direktör
Ken Schofield alltid har använt sig av, han kallar det för möjlighetens och motivationens tour. Det
vill säga, med möjlighet menar han så många tävlingar som möjligt att spela, som ger spelarna den
stora möjligheten att driva tävlingsutbyte och genom åren har antalet tävlingar växt åtskilligt. Det
var det Ken menade med motivation, prispengar att spela om. Motivationen har växt åtskilligt
genom åren, från 600 000 euros (1975) till 97 miljoner euros (2001).34

(Gordon Simpson)

Europatouren verkar därmed vara vinstmaximerande, men i en annan betydelse
än vad som vanligtvis menas. Man kan uttrycka det som att Europatouren i stället
är prissummemaximerande.

Så Europatourens styrelse behöver i realiteten ”bara” se till att ständigt öka
prissummorna och förbättra kvaliteten i stort för att företaget, spelarna inkluderade,
ska vara välmående?

En tävlings status verkar, av de intervjuades svar och vid granskning av vilka
som deltagit i de olika tävlingarna att döma, i första hand bero på prissummans
storlek och i andra hand på service och kvalitet (se vidare i ”kapitel 5”). Eftersom
det är tävlingarna som ligger till grund för en tour innebär det att tourens status
likaledes går att koppla till hur mycket pengar som avsätts till den totala
prissumman. Således måste Europatourens mål vara att öka statusen, eller mer
konkret, att öka prispengarna, servicen och kvaliteten i stort. Så bokstavligt talat är
svaret på frågan ovan ”ja”.

Om man i stället betraktar Europatourens huvudmål att åstadkomma en högre
total prissumma som ett delmål i det totala kontraktsnätet, vilket torde vara den
mest rimliga utgångspunkten, måste svaret därför modifieras till ett ”ja, delvis”.
Med transaktionskostnader närvarande och med Europatouren som samordnare är
det först när man lägger an ett kontraktsteoretiskt perspektiv på Europatouren som
dess prissummemaximerande mål i kontraktsnätet blir hanterligt. Först då kan man
förstå varför touren och målet ser ut som de gör och att företagsledningen har ett
specifikt och komplicerat uppdrag.

Samtliga parter som är involverade i Europatourens kontraktsnät har frivilligt
valt att samverka med Europatouren utifrån sina specifika ändamål. Dessa mål
bygger på en övertygelse om att det ingångna samarbetet med Europatouren skapar
ett mervärde. För somliga intressenter innebär mervärdet att intäkterna som alstras
när Europatourens kontraktsnät blir en fungerande helhet och producerar en
högkvalitativ produkt (golf), mer än väl täcker kostnaderna. För andra handlar det

                                                
34 Fritt översatt från: The main goal of the European Tour has always been, I use a phrase that our executive director
Ken Schofield has always employed, he calls it the tour of opportunity and incentive. Namely, by opportunity he means as
many tournaments as possible to play, that´s giving the players the great opportunity to play their trade and over the years the
number of tournaments has grown considerably. That is what Ken meant by incentive, price money to play for. The incentive
has grown considerably over the years, from 600 000 (1975) euro to 97 million euro (2001) (Simpson, 2002).
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om mervärden som inte med självklarhet kan översättas till dollar, pund och euros.
Av det kan man konstatera att för att Europatouren ska vara välmående är det inte
tillräckligt att endast se till spelarnas och styrelsens ändamål med verksamheten
utan måste beakta alla involverade intressenters mål.

Europatourens aktieägare förväntar sig en avkastning på satsat kapital. Deras mål
är därför helt och hållet ekonomiska.

Många av Europatourens anställda har säkert målet att göra vad de kan för att
företaget ekonomiskt ska gå bra. Det är ju deras jobbgaranti. Men bland de
anställda finns säkert också helt andra ändamål med arbetet. Det kan handla om
tryggheten i att ha ett jobb för att känna sig accepterad av omgivningen och för att
kunna försörja sig själv och familjen.

Spelarna äger visserligen Europatouren, men deras ägarskap inkluderar inte
något direkt ekonomiskt ansvar. Vid de tillfällen där Europatouren arrangerar
tävlingar helt i egen regi, d.v.s. inte har outsourcat dessa till lokala arrangörer, står
företaget som garant för prissumman. Om en sådan tävling skulle gå med förlust
skulle inte spelarna tvingas betala direkt ur egen ficka utan pengarna skulle tas från
Europatourens tillgångar Det innebär att spelarna har ett indirekt ekonomiskt
ansvar eftersom dessa pengar annars kunde använts till kommande års prissummor.

Självklart finns för spelarna, förr eller senare och i olika omfattning, målet att
tjäna pengar på sin utövning. De försöker i sin roll som egna företagare att, precis
som ett traditionellt nuvärdesmaximerande företag, hitta en produktionsfaktormix
(där de själva tillsammans med sina caddies utgör arbetskraften och där utrustning
och träningsmöjligheter utgör en del av kapitalet) för optimalt resultat. Men många
gånger har drivkrafterna varit (och är) att se hur bra man kan bli. Vissa når hela
vägen till världstoppen, andra till Europatoppen medan den stora massan inte
kommer längre än till Challenge Tour. Individuellt sett består målen också av att
visa sin egen duglighet för sig själv och andra, att få uppleva tillfredsställelsen av att
få gå upp på sista greenen som en blivande vinnare, att få vara en del av ett stort
livsäventyr som innebär resor över hela världen o.s.v. För att kunna rättfärdiga sina
kostsamma satsningar, för sig själva och andra, krävs att prissummorna och
spelarservicen är tillräckligt attraktiva.

Publiken köper dels huvudprodukten golfunderhållning, som till sin karaktär
konsumeras direkt, och dels de produkter som sponsorerna marknadsför. Man kan
säga att publikens mål med att köpa golfunderhållning är att för pengarna erhålla en
förstklassig upplevelse som frambringar speciella känslor av glädje och stimulans.
En sådan upplevelse kan de bara få om spelarna presterar bra golf och spelarna
presterar sannolikt en mer högkvalitativ golf om deras förhållanden är bra. I köpet
av golfunderhållning kan också åskådarens ändamål vara att lära sig något av
proffsgolfarnas spel som sen kan användas i den egna amatörutövningen.

De sponsorer som sponsrar golftävlingar har sett den potentiella köpkraft som
finns i de målgrupper som följer golf. Med kraftig exponering på plats och i tv
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väntar sig sponsorerna en avsättning för sina produkter. Sponsorernas mål kan
därför antas vara rent ekonomiska.

Tv-bolag söker olika vägar att locka tittarna till sig. Ett tv-bolags framgång mäts
bl.a. i antalet tittare för en viss sändning/ett visst program och de tv-bolag som
investerar i sändningsrättigheter till golf torde göra det för att man anser att det är
en fördel gentemot konkurrenterna. En golfsatsning kan aldrig bli lyckad om inte
tittare är villiga att följa sändningarna och tittarna följer inte sändningarna om de
inte är bra. Vad gör en sändning bra? Dels själva formen – på vilket sätt
bevakningen sker, hur intervjuer görs och hur experter analyserar golfspelet – och
dels vilket spel som presteras. Om dessa uppfylls på ett tillfredsställande sätt och
om det finns ett kundunderlag kan tv-bolagen väntas göra en förtjänst. På så sätt är
målet av ekonomisk natur.

Det är skillnad på leverantörer och leverantörer. Några leverantörer bidrar med
tjänster som ger exponering i utbyte medan andra leverantörers tjänster köps in av
den lokala arrangören.

Ute på tävlingarna syns ofta ett antal utrustningstillverkare. Genom att skriva
kontrakt med en spelare binds spelaren att spela med just det klubbmärket. Gör
spelaren goda resultat får det klubbmärket automatiskt utmärkt reklam och kan
väntas öka försäljningen av utrustning till golfamatörer som vill förknippas med det
”ledande” märket. Utrustningstillverkarnas mål är således att via lyckade
spelarsatsningar, och reklam, erhålla en ”pay back” som är att likställas med vinst.
Ett delmål i vinstmålet blir automatiskt att genom innovationer utveckla sporten.

Materialet föder också en ny spelstil, vilket föder en ny personlighet som spelare. Det blir en helt
ny golfare som står på första tee. Det utvecklas mer och mer däråt.
(Robert Karlsson)

Lokala arrangörer vill marknadsföra produkten golf i det land där tävlingen
arrangeras. Tävlingen blir ett skyltfönster och förstärker folks golfmedvetande. På
så sätt kan nya stjärnor utvecklas och bevara sportens status i konkurrensen med
andra sporter. De lokala arrangörernas mål är således snarare en slags
lobbyverksamhet för golfen än ekonomiskt betingat.

Affärsidén är inte någon annan än att vi (Scandinavian Masters) ska vara skyltfönstret ut mot
golf-Sverige för att bygga och skapa goodwill kring idrotten golf. Vi ska ju inte tjäna pengar på
något sätt. Vi som arrangörer har som mål att göra en väl fungerande tävling och att hela tiden
utvecklas och procentuellt öka prissumman.
(Beth Engblom)

Europatouren ställer specifika krav på den lokala arrangören. Den dag den lokala
arrangören inte kan leva upp till prissummans storlek riskerar man att tappa
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tävlingstillståndet. Därför är det extra viktigt att arbeta långsiktigt gentemot de
intressenter som gör prissumman möjlig, d.v.s. mot sponsorerna. Det som gäller
för Scandinavian Masters kan användas som en mall för Europatourens övriga
lokala arrangörer.

En tävling skulle inte gå att genomföra utan ett nära samarbete mellan den lokala
arrangören och värdklubben. Mellan parterna finns ett avtal som reglerar rättigheter
och skyldigheter. För värdklubben är det viktigt att tävlingen kan genomföras
föredömligt så att de åskådare som besöker tävlingen tar med sig goda intryck
därifrån och återkommer nästa år.

De frivilligt arbetande offrar inte dyrbar tid i hopp om att tjäna pengar. De
hjälper många gånger till för att de har ett genuint intresse för golf och får i utbyte
för sina tjänster se högkvalitativ golf på nära håll, vilket de annars kanske inte skulle
ha råd eller möjlighet till.

Målen med att samarbeta med andra tourer kan sammanfattas i möjligheten att
bedriva en året om-tour, att attrahera nya sponsorer och att öka intresset och skapa
goodwill för Europatouren.

Alla intressenter i Europatourens kontraktsnät har ingått samarbete på frivillig
basis och det som borgar för att de ska få se sina mål uppfyllda är att
Europatourens produkt upprätthålls och ständigt utvecklas. Nu är det lättare att
förstå det Mats Lanners beskrev som Europatourens mål ovan. Det är genom att
öka prispengarna och förbättra spelarservicen och kvaliteten i stort som alla
intressenters mål förverkligas. De huvudmålen kan bara bli verklighet om hänsyn
tas till respektive intressents delmål. Förenklat kan man således, som nämnts, se
golftouren som en prissummemaximerande organisation. I ett aktiebolag är
maximering av framtida vinster det mål som förenar samtliga aktieägare. Analogt är
det prissummemaximering som är det mål som förenar intressenterna på
golftouren. På den vanliga företagsmarknaden rankas företag i förhållande till
lönsamhet medan spelarna på golftouren rankas i förhållande till deras andel av den
totala prissumman. Det är prispengar som avgör Order of Merit och som fungerar
som attraktionskraft.

44..55..22  SSttrraatteeggii
Våren 2002 redogjorde LPGA35:s ombudsman Ty Votaw för vilken strategi36 man
på en konkurrensutsatt sportunderhållningsmarknad ska använda sig av under de
närmaste fem åren.

                                                
35 LPGA är den amerikanska proffstouren för damer.
36 Den strategi som presenteras nedan är en kort sammanfattning av Ty Votaws egna ord. Votaws tal finns
att läsa på www.lpga.com/news/index.cfm?cont_id=38860.
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…om vi ska fortsätta att må väl och växa behöver vi fokusera på en sak – att sätta fansen först
och sätta dem först i varje enskilt affärsområde som vi agerar i, vilket är, som jag ser det, en
anmärkningsvärd förändring för LPGA. 37

(Ty Votaw)

Ty Votaw presenterade sitt budskap med hjälp av ”Five Points of Celebrity”. De
fem punkterna handlade i korthet om att LPGA vill att spelarna ska vara
tillmötesgående, allmänt positiva och attrahera publiken.

Hela strategin baseras på en kundorientering där supportern är kunden som
utgör själva motorn i tourens utvecklingsmaskin och att det är spelaren och ingen
annan som säljer produkten golfunderhållning. Med en större publik väntas
sponsorernas intresse för annonsering och reklam öka. Med mer resurser som
avsätts till reklam följer större möjligheter för tv-bolag att köpa
sändningsrättigheter. Tillsammans bidrar sponsorer och tv-bolag då med ökade
möjligheter för Europatouren att öka prissummorna. Enligt Votaw är det media
som är livscykeln.

Egentligen har alla proffstourer samma mål, det är bara det att olika tourers
företrädare uttrycker vägen dit, d.v.s. strategin, på olika sätt. För Europatouren är
det, som Mats Lanner berättade, ”hela tiden en fortgående process att göra allting mycket
bättre”, och Ty Votaw menade att den nya kundorienterade strategin är ”en
anmärkningsvärd förändring”, men i slutändan är det knappast någon större förändring
över huvud taget. Alla tourer bör rimligtvis sträva efter att få in mer pengar till
touren i syfte att öka prissummorna och därmed tourens status och kvalitet, vilket
är precis den ordning som också gällt tidigare. Skillnaden är bara att
kundfokuseringen uttrycks tydligare nu. Votaw pekar ut vilken väg man ska gå och
Lanner uttrycker själva destinationen.

En proffstours livskedja är således tämligen tydlig. Allt startar med den
golfkonsumerande kunden. Utan publik finns ingen anledning för tv-bolag att
sända golf och utan tv-sändningar tappar sponsorerna den viktiga exponeringen.
En exponering som ju också riktar sig mot, just det, publiken. Så utan publik finns
inget utrymme för proffstourer. Därför råder ingen faktisk skillnad mellan Votaws
och Lanners visioner. Votaws programförklaring illustrerar därmed också
förhållandena och framtidsutsikterna för Europatouren.

Europatourens intressenter har haft olika ändamål med att frivilligt ingå i det
totala kontraktsnätet, men ett gemensamt drag är att de på ett eller annat sätt väntas
tjäna på samverkan. Med den kundfokuserade strategin ska deras syften med de
ingångna kontrakten uppfyllas.

                                                
37 Fritt översatt från: …if we are to continue to be healthy and grow, we need to focus on one thing – putting the fans first,
and putting them first in every single business area that we operate in, which is, I believe, a very marked change for the
LPGA.
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44..66  PPRROOFFEESSSSIIOONNEELLLL  GGOOLL FFTTOOUURR   KKOONNTTRRAA  SSPPOONNTTAANN  GGOOLL FFMMAARRKKNNAADD

När en verksamhet organiseras i ett företag får det många konsekvenser. Många
vinnare, men också några förlorare, kan skönjas med att den europeiska
proffstouren bedrivs av ett företag.

44..66..11  VViinnnnaarree
Vinnare är de som införlivats i kontraktsnätet och med införandet av Europatouren
kan man vänta sig att det potentiella paretokriteriet blir uppfyllt 38. På en spontan
och oreglerad marknad skulle lokala arrangörer med sina tävlingar konkurrera med
varandra, vilket sannolikt skulle leda till en sämre produkt. Det av den enkla
anledningen att många tävlingar runt omkring i Europa skulle spelas samtidigt där
var och en lyckades locka till sig någon eller ett par av storspelarna. Det skulle bli
en huggsexa om de attraktiva spelarna med höga transaktionskostnader och lägre
prissummor som följd. Alternativt skulle en lokal arrangör locka till sig de bästa
spelarna och därmed slå ut de andra arrangörerna. Men skulle inte det vara ungefär
samma förutsättningar som råder på dagens Europatour? Inte riktigt.

På Europatouren finns ett fastställt spelprogram som garanterar att bara en
tävling spelas i veckan, vilket innebär att alla stjärnor alltid finns tillgängliga (så till
vida att stjärnorna inte själva valt att ta ledigt någon vecka). Tävlingarna avlöser
varandra och det innebär att en sponsor kan exponeras över en hel säsong. På en
spontan marknad skulle den lokala arrangören sannolikt ha svårt att attrahera
tillräckligt stora sponsorer eftersom det inte finns någon enhetlig produkt över en
längre tid. Sponsorintäkterna skulle sannolikt begränsas, vilket skulle leda till en
lägre prissumma och med det ett sämre startfält jämfört med det vi ser i dag hos en
lokal arrangör på Europatouren. Problemet med att attrahera sponsorer skulle
också ha med tv att göra. I dag säljer Europatouren tv-rättigheter för sina tävlingar,
vilket i förlängningen innebär att den lokala arrangören har lättare att dra till sig
sponsorer eftersom den kan erbjuda sponsorn kraftig exponering. På en spontan
marknad skulle varje lokal arrangör vara tvungen att försöka attrahera inte bara
sponsorer utan också tv, men utan de bästa spelarna samlade samtidigt skulle
produkten bli sämre och tv inte vara lika intresserad av att bevaka tävlingen.

Ur spelarnas perspektiv finns också klara fördelar med en professionell tour. På
en spontan marknad skulle deras informationskostnader vara betydligt högre. De
skulle på ett mer omfattande sätt vara tvungna att hålla reda på var och när
tävlingar anordnas, överväga vilka tävlingar som skulle ge de bästa förväntade
utfallen, och i många fall vara tvungna att hitta fler och/eller större egna sponsorer
eftersom prispengarna i respektive tävling skulle vara mindre samtidigt som de
                                                
38 Eftersom det är omöjligt att göra interpersonella jämförelser behöver man en annan begreppsram att
utgå från. Med ett potentiellt paretokriterie menas att man studerar om en förändring eller åtgärd innebär
att de som har fått det bättre teoretiskt kan kompensera de som fått det sämre. Om så är fallet talar man
om en potentiell paretoförbättring (Elsässer, 1989).
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stora reskostnaderna skulle vara de samma som på en reglerad marknad. I
förlängningen skulle det medföra att drivkrafterna hos den individuelle spelaren att
prestera sjönk och att den totala kvaliteten på sporten golf i stort försämrades.

Med införandet av en proffstour följer också att det delvis är lättare att komma
till rätta med intressekonflikter som fångarnas dilemma och asymmetrisk
information (även om agentkostnaderna är uppenbara vid en företagsetablering). På
en spontan marknad skulle varje lokal arrangör kunna ha sin egen regelapparat,
vilket dels skulle öka spelarens informationskostnader och dels ge ökat utrymme
för omedvetna och medvetna överträdelser. Utan en övergripande organisation,
med en för alla lokala arrangörer gemensam uppsättning av institutionella
restriktioner, skulle de olika parternas egoistiska beteenden kanske inte omöjliggöra,
men begränsa möjligheterna för bytesaffärer eftersom det skulle finnas kraftigare
incitament att agera opportunistiskt. Med Europatouren som koordinator finns ett
ökat utrymme för samarbete då alla parter lättare kan se vinsterna av ett samarbete
och dessutom blir den tredje parten (staten via lagar) en mer effektiv övervakare.

Slår man ihop alla fördelar som följer med införandet av en professionell tour
inser man varför Europatouren som företag är ett bättre alternativ än en spontan
marknad.

44..66..22  FFöörrlloorraarree
Alla mynt har två sidor. Det finns också förlorare med införandet av en proffstour
och det är de som hamnat utanför kontraktsnätet. De är åtminstone tre till antalet:
1) lokala arrangörer, 2) spelare, och 3) publik.

Med en proffstour nära på omöjliggörs det för en lokal arrangör som inte ingår i
företaget att anordna en stor tävling. Hur skulle man kunna bygga upp tillräckligt
attraktiva prissummor för att spelare, med tanke på Order of Merit, ska föredra en
icke Europatour-sanktionerad tävling framför en sanktionerad? För en sponsor
torde det stå tämligen klart att en sammanhållande länk som Europatouren är att
föredra framför en enskild tävling.

På en spontan marknad skulle troligtvis totalt sett fler spelare ha möjlighet att
delta tack vare att tävlingsarrangören inte skulle ha råd att locka till sig fler än någon
eller ett par av stjärnorna och av alla de andra duktiga spelarna. Stjärnorna skulle
spridas ut över tävlingar som konkurrerar under samma vecka, vilket skulle öppna
för fler spelare underifrån.

Med en proffstour försvinner lite av charmen med amatörverksamheten och
kanske också en del av publiken.

Det kan också finnas förlorare inom kontraktsnätet. När en tävling står under det
nationella förbundets översyn, som vid nuvarande upplägg av Scandinavian
Masters, tar de vanliga golfmedlemmarna en risk som de själva vare sig får vara
med att acceptera eller har möjlighet att styra över. Om en tävling skulle gå med
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förlust skulle, utåt sett, främst den lokala arrangören och värdklubben drabbas.
Men det är den vanlige amatörgolfaren som indirekt skulle tvingas bära förlusten.

Om tävlingen gick med en dunderförlust, så att vi plötsligt tror att vi ska genomföra tävlingen när
vi redan har minus fem miljoner i budgeten, är det golf-Sverige som förlorar på det.
(Beth Engblom)
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44..77  SSAAMMMMAANN FFAATTTTNNIINNGG

♦ Europatouren har uppstått tack vare att det har varit, och är, mer
kostnadseffektivt att driva en professionell golftour i ett företag än på en
spontan marknad.

♦ Man kan se Europatouren som ett kontraktsnät innehållande många
intressenter. Det som utmärker Europatouren från ett traditionellt
nuvärdesmaximerande företag är att det är sponsorer och tv som möjliggör
dess verksamhet. Dessutom är publiken och spelarna utmärkande så till vida
att publiken köper en slags upplevelse och att spelarna både producerar och
säljer underhållning utifrån en unik form av anställningskontrakt.

♦ En tours status kan till stor del förklaras utifrån prispengarnas nivå och därför
blir ett av alla tourers självklara mål att ständigt vara prissummemaximerande.
Strategin för att nå detta mål kan sammanfattas med att ha fokus på kunden
(publiken).

♦ Med en kontraktsteoretisk utgångspunkt blir analysen av varför en
proffstours huvudmål ständigt är att öka den totala prissummans nivå både
hanterlig och förståelig. Genom att se Europatouren som ett kontraktsnät blir
företagets huvudmål ett delmål bland alla intressenters delmål. Det är först
när alla dessa delmål uppfylls som det är möjligt för Europatouren att vara
prissummemaximerande och därav öka tourens status i stort. Först då kan
man tala om att utveckla touren.

♦ Med införandet av Europatouren har det uppstått många vinnare och några
förlorare. Vinnare är de som ingår i det totala kontraktsnätet, förlorare är de
som hamnar utanför.

♦ Bland vinnarna återfinns sponsorer, tv-bolag och spelare. De två första är
mer attraherade av att skapa samarbete med en sammanhållande länk än med
varje individuell lokal arrangör på en spontan marknad och den sistnämnda
får tävla om högre prissummor.

♦ Bland förlorarna återfinns vissa lokala arrangörer, spelare och publik. På en
spontan marknad skulle säkert ett större utrymme finnas för lokala arrangörer
att anordna tävlingar och därmed större möjligheter för fler spelare att
utvecklas i sin egen takt. Publiken kan tappa lite av sin entusiasm när
amatörverksamhet ersätts med proffsdito.
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AAPPPPEENNDDIIXX  AA  ––  EEUURROOPPAATTOOUURREENNSS  HHIISSTTOORRIIAA
Det är framför allt under det senaste decenniet som Europatouren genomgått stora
förändringar, men för en ökad förståelse för dels Europatouren som sådan och dels
den här studien redogörs enbart för de största händelserna från 1974 till 2002.
Genomgången nedan är hämtad från European Tour Media Guide (2002, och
2003), Challenge Tour Guide (2002), samt www.euroepantour.com.

En generell tendens är att mängden involverade pengar ökat närmast lavinartat,
en annan att både Europatouren och Challenge Tour gjort sina spridningsområden
större genom att införliva tävlingar på andra kontinenter i spelprogrammet.
Challenge Tour har kommit att bli allt viktigare, vilket märks i kategorisystemens
historia med utökade möjligheter att nå Europatouren. Vidare kan man se att
minsta prissumman för en tävling på Challenge Tour ökat från 20 000 pund 1992
till 80 000 pund 2001. På Europatouren har den totala prissumman ökat från 600
000 euros 1975 till nästan 113 miljoner euros 2002! Dessa 113 miljoner euros är för
övrigt liktydigt med Europatourens omsättning.

Mats Lanner sammanfattar vad som förändrats på Europatouren de senaste två
decennierna.

Det är nästan allting. Storleken på varje tävling, alla arrangemang runt omkring,
mediebevakningen, kvaliteten på banorna är otroligt mycket bättre i dag än vad den var på den
tiden. Var det någon som satte pengar så spelade vi där oavsett om det var en leråker eller
havreåker. I dag är det mycket högre status på allting. Man kan nästan säga att prispengarna
nog har 20-dubblats på 20 år. I dag är vi väl i snitt på över en miljon pund (per tävling).
(Mats Lanner)

♦ 1974. BBC börjar sin bevakning av Europatouren.
♦ 1984. Europatouren blir ett aktiebolag. Antalet spelare som erhåller

Europatourkortet från en säsong till en annan minskar från 150 till 125 på
Order of Merit.

♦ 1986. Det minimum av antal tävlingar som man måste spela för att
medräknas i Order of Merit ökar från sju till nio. Europatourens undertour
Challenge Tour (då med namnet The Satellite Tour, nuvarande namn
härstammar från 1990) introduceras.

♦ 1988. Från och med nu är Volvo huvudsponsor av Europatouren. Antalet
spelare som erhåller Europatourkortet från en säsong till en annan minskar
från 125 till 120 på Order of Merit.

♦ 1989. Challenge Tour, då med namnet PGA European Satellite Tour, drar
igång på allvar.

♦ 1990. Kvalificeringsskolan till Europatouren startar. Totala prispengar på
Challenge Tour övergår 1,4 miljoner pund.



50

♦ 1991. European Tour Productions (ETP), Europatourens egna tv-
produktionsbolag, grundas och blir tillsammans med International
Management Group (IMG) ett joint venture-bolag.

♦ 1992. Födelseår för PGA European Seniors Tour, en tour för de äldre
spelarna, inom ramen för Europatouren.

♦ 1993. En treårig överenskommelse mellan Sky Sports och Europatouren
kungörs. Det minimum av antal tävlingar som man måste spela för att få
medräknas i Order of Merit ökar från nio till elva (vilket är den ordning som
gäller än i dag, 2003). Challenge Tour besöker totalt 17 olika länder.

♦ 1994. BBC Television täcker tourtävlingar för 20:e året.
♦ 1995. Förnyelser av avtal med Volvo och Sky Television där Sky Television

bl.a. får ensamrätt till livebevakningar av 26 tävlingar varje år från 1997 till
2000.

♦ 1996. PGA European Tour Courses (ETC) introduceras på börsen. Förnyelse
av kontrakt med BBC. En internationell federation av PGA-tourer bildas. I
federationen ingår The PGA European Tour, The PGA Tour, The PGA
Tour of South Africa, The PGA Tour of Australasia och The PGA Tour of
Japan. Antalet spelare som erhåller Europatourkortet från en säsong till en
annan minskar från 120 till 115 (vilket är den ordning som gäller än i dag,
2003). Challenge Tour besöker Ryssland och Polen.

♦ 1997. Lanseringen av World Golf Championships (WGC) startar 1999. WGC
ska bestå av ett antal tävlingar där golfvärldens främsta aktörer utmanar
varandra. Challenge Tour besöker Slovenien och Turkiet och totala
prispengar har vid årets slut stigit till 2,3 miljoner pund.

♦ 1998. Challenge Tour firar tioårsjubileum.
♦ 1999. Volvo och Europatouren förlänger samarbetet till och med 2002. The

Golf Channel förnyar sitt kontrakt med Europatouren och får ensamrätt till
tävlingar från USA, Canada och Japan fram till 2003. Samtidigt tecknar
Canal+ i Spanien ett kontrakt om utökade bevakningsmöjligheter från
tävlingar på Europatouren. Både Sky Sports och BBC förbättrar sina
respektive kontrakt.

♦♦   2000. Antalet tävlingar på Europatouren uppgår till 44 och det totala värdet
på prispengar är drygt 85 miljoner euros.

♦ 2001. Den totala prissumman slår det gamla rekordet – nu uppgår den till
drygt 97 miljoner euros. För första gången i historien ingår en tävling i
Argentina på Europatouren. De f.d. svenska golfproffsen Ove Sellberg och
Mats Lanner väljs in i Europatourens styrelse.

♦ 2002. Kontraktet med The Golf Channel förnyas och via det nås 30 miljoner
hushåll i USA. Det nya avtalet sträcker sig fram t.o.m. 2007. Nya
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prissummerekord både på Europatouren och Challenge Tour. För den förra
uppgår den totala prissumman till 112 657 949 euros och för den senare till 4
259 786 euros. Europatouren besöker 22 länder och har totalt 48 tävlingar.
Europa vinner det prestigefyllda Ryder Cup. Volvo förlänger sitt kontrakt
med Europatouren för tävlingarna Volvo PGA Championships och Volvo
Masters Andalucia39 över säsongen 2004.

♦ 2003. För första gången besöker Europatouren Danmark, samtidigt som
Ryssland gör ett återinträde. De tar steget från att vara rena Challenge Tour-
tävlingar till att ingå på både Challenge Tour och Europatouren och det är ett
led i Europatourens ambition att utöka tävlingsmöjligheterna. När det här
skrivs (januari 2003) återfinns 45 tävlingar, fördelat över 23 länder, i
spelprogrammet. Challenge Tour passerar 21 länder varav Mallorca och
Wales besöks för första gången. Säsongen startar, i Costa Rica, med ett
samarbete med den Central- och Sydamerikanska touren. Den totala
prissumman på Challenge Tour väntas uppgå till 4 470 000 euros.

                                                
39 Dessa tävlingar är två av säsongens mest prestigefyllda och penningstinna.
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55  KKVVAALLIITTEETT
Företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad måste, för att
upprätthålla relationerna med sina samarbetspartners och för att erövra fördelar
gentemot konkurrenter, kvalitetssäkra sin produkt. Europatouren är inget
undantag. Därför kommer det här kapitlet att kretsa kring frågan: Hur
kvalitetssäkrar Europatouren den golf som presteras?

Kapitlet kan betraktas som en fördjupad belysning av de strategier som tillämpas
för att nå de givna mål som presenterades i föregående kapitel.

55..11  EEKKOONNOOMMIISSKK  UUTTVVEECCKKLLIINNGG

Ekelund & Hébert (1997) beskriver att det är entreprenörernas dynamiska
innovationer som skapar ekonomisk utveckling40. Dessa ”nya kombinationer” (sid.
518) kan vara att en ny vara skapas eller att kvaliteten på den redan existerande
varan förbättras, att en ny metod eller produktion tillämpas, etc. De resonemang
som förs nedan ska således med fördel ses i ljuset av att entreprenörer inom
Europatouren strävar efter en ökad kvalitet på sin produkt, d.v.s. på den
golfunderhållning företaget erbjuder. Kvalitetsaspekten delas in i fem
huvudområden: 1) samarbete med andra tourer och kategorisystemet, 2)
prissummor, 3) publikens upplevelser, 4) sponsorer och utrustning, och 5)
spelarnas upplevelser.

55..11..11  SSaammaarrbbeettee  mmeedd  aannddrraa  ttoouurreerr  oocchh  kkaatteeggoorriissyysstteemmeett
Det ska klarläggas omgående att det i analysen nedan är svårt att jämföra
Europatouren med USA-touren eftersom den verkar under andra förhållanden,
under en annan institutionell ram. Bara det att USA-touren drivs i ett enda land
skapar enorma fördelar vad gäller kultur, klimat och möjligheter till tv- och
sponsoravtal, gentemot Europatouren som måste ta hänsyn till varje enskilt land
som passeras under säsongen.

Bara vi svenskar, finnar, danskar och norrmän tänker olika i många frågor. Och självklart
spanjorer, italienare och andra har en annan uppfattning i vissa frågor också. Även engelsmän, de
är mer konservativa generellt. Vi måste beakta varje individuellt land, så kommer vi till Sverige
är det Svenska Golfförbundet eller Svenska Golftourerna och andra som man samarbetar med.
(Mats Lanner)

                                                
40 Ekelund & Hébert återger här Joseph Schumpeters entreprenörsteori såsom han utformade den i hans
kända verk ”Capitalism, Socialism and Democracy”. I sin analys utgick Schumpeter från ett
jämviktstillstånd där det mest intressanta för honom inte var hur kapitalismen förvaltade de existerande
strukturerna utan hur kapitalismen skapade och förstörde dem. Den processen kallade han ”creative
destruction”, vilket var själva kärnan för ekonomisk utveckling, och som bestod av skapandet av nya
kombinationer inom produktionen. Dessa nya kombinationer iscensattes av entreprenören, m.a.o., den
ekonomiska utvecklingen var förknippad med en störning i det cirkulära flödet.
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Det är inte lika intressant för européer att titta på golf på tv kanske och därmed sälja in reklam i
tv och då blir det mindre pengar. Varför USA-touren har mycket pengar är ju tv, det bara är så.
(Pierre Fulke)

Lika fullt, trots svårigheterna med en jämförelse, är USA-touren ett bra
jämförelseobjekt eftersom det är den som de flesta spelarna har som förebild.
Konsekvensen blir att USA-touren indirekt sätter press på Europatouren att
förbättra kvaliteten i sin ambition att behålla de bästa spelarna.

Enligt Europatourens mediechef Gordon Simpson (2002) har Europatourens
huvudmål alltid varit att erbjuda möjligheter och drivkrafter. Med möjligheter
menas att Europatouren ska erbjuda så många tävlingar som möjligt, vilket ger
spelarna möjlighet att utöva golf som deras yrke. År 1975 var antalet tävlingar 17
och år 2001 var antalet 46. Med drivkrafter menas prispengar och framför allt
under 90-talet accelererade den utvecklingen41.

Tidigare var Europatouren en sexmånaderstour. Men när företaget växte, som en
följd av många samverkande faktorer (tv, sponsorer, konkurrens etc.), tvingades
man se sig om efter nya utvecklingsvägar. Viljan fanns att utveckla touren till en
året runt-tour, vilket av olika anledningar var omöjligt att genomföra enbart i
Europa. Klimatet var en begränsade faktor i de norra (och penningstinna) delarna. I
de södra spelades tidigare fler tävlingar än i dag i ett och samma land (t.ex.
Spanien), men med krav på högre prissummor fanns inte tillräckligt många stora
sponsorer som kunde upprätthålla alla dessa tävlingar. Eftersom prispengarnas nivå
och dess fortsatta utveckling uppåt verkar vara avgörande för en tours status föll
den ordningen.

Europatouren fann en lösning som gick ut på att samarbeta med proffstourerna i
Asien, Australien och Sydafrika, vilket medförde att en året runt-tour blev
verklighet. Det tvingade spelarna att förbättra sin förmåga och Europatourens
kvalitet ökade. Det sambandet går inte att förstå utan en genomgång av
kategorisystemet, som i sin utformning i sig själv är en kvalitetssäkring, där alla
spelare ingår (kategorisystemet består av i huvudsak 14 kategorier42).

Europatourens kategorisystem bygger på ett in- och utflöde av spelare. Ett kärt
trätoämne mellan spelare och styrelsen har genom åren varit just om den aktuella
tourkortsgränsen optimerar spelkvaliteten. Gränsen för att klara Europatourkortet
har därför, som framkom i ”Appendix A”, justerats vid ett antal tillfällen. Oavsett
om man spelar på Europatouren eller Challenge Tour ligger kortet (spelrättigheten)
fast över minst en säsong. Viktigt att tillägga är att man måste delta i minst elva

                                                
41 Som jämförelsetal var den totala prissumman 1990 ”bara” 18 miljoner euros. År 2000 hade prispengarna
stigit till 85 miljoner euros och 2002 var summan uppe i nästan 113 miljoner euros (European Tour Media
Guide, 2002, och www.europeantour.com).
42 För Europatourens kategoriindelning, se bilaga 5.
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tävlingar på Europatouren för att över huvud taget räknas med i Order of Merit
och därmed ha chans att behålla tourkortet till nästkommande säsong.

Vad man kort kan säga är att spelare som lyckats riktigt bra, d.v.s. de som vunnit
någon av golfvärldens fyra majors43 befinner sig i kategori 1 och är garanterade spel
i alla tävlingar på Europatouren under ett antal år framöver. De som vunnit andra
särskilt utvalda tävlingar befinner sig i kategori 2 och 3. Sen följer i fallande skala
specifika kategorier fram till kategori sju som är en stor kategori. Här finns
återstoden av de 115 spelare som tjänat mest pengar under fjolårets säsong och
som därmed förlängt sitt tourkort med ett år. De allra flesta av dessa kan räkna med
att få vara med på alla Europatourtävlingar året därpå. Först i kategori 10 återfinns
de 16 högst rankade från föregående års Challenge Tour och än värre är det för de
som kvalificerade sig via tourskolan (kategori 11), vilket innebär att de inte är
direktkvalificerade i alla tävlingar. Inte minst har de svårt att komma med i de
gemensamma tävlingarna utanför Europa, vilket har sin enkla förklaring i att halva
startfältet i respektive tävling på respektive kontinent utanför Europa består av just
den tourens spelare. Eftersom dessa tävlingar ingår i Europatourens Order of Merit
är Europatourens nya spelare ofta ordentligt på efterkälken när deras säsong på
allvar börjar i samband med att Europatouren kommer till Europa i slutet av mars.

Inte heller Europatourens etablerade spelare verkar helt tillfredsställda med det
samarbete som Europatouren utvecklat med andra tourer. De menar att
Europatouren ger mer än man får.

Europatouren skulle kunna vara lite tuffare i antalet platser för våra spelare är generellt sett
bättre än vad deras är. De sämsta spelarna (från Europatouren) som åker och spelar i
Australien och Sydafrika är ju bra mycket bättre än de sämsta Sydafrikanerna.
(Robert Karlsson)

Man kan tycka att spelprogrammet inte ska ligga som det ligger i dag att man reser runt hela
världen för att spela Europatouren. Nu i år (2003) kommer det att vara så att man spelar i
Sydafrika, sen spelar man i Singapore, sen spelar man i Australien, sen spelar man Malaysia och
sen spelar man Dubai och Qatar och sen åker man ner till Sydamerika och spelar. Då har man
ju gjort en rätt stor del av världen. Det är rätt tveksamt.
(Fredrik Andersson)

                                                
43 Varje år spelas fyra stortävlingar där alla världens bästa spelare deltar. De fyra är: US Masters, US Open,
British Open och US PGA Championship.
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De som drar det långa strået där är inte Europatouren, men det är vi som bidrar med mest.
Därför är det fel. Tittar man på Asien och Australiens tävlingar på hela året är de största
tävlingarna när vi kommer, det är mest pengar då. Men fortfarande har vi en väldigt liten del av
startfältet, procentuellt sett borde vi ha en större andel. De skulle kunna göra en del av de där
tävlingarna större (mer prispengar) för det är fel att man ska behöva resa över hela världen.
(Henrik Nyström)

Henrik Nyström och Robert Karlsson verkar träffa mitt i prick i sina analyser.
Bara genom att studera hur det såg ut i Asien och Australien under 2002 (”tabell
5:1”) framgår att dessa tourers största tävlingar var de som arrangerades
tillsammans med Europatouren och att vinnarna i stor utsträckning kunde kopplas
samman med Europa.

Tävling Arrangörstourer Prispengar (euros) Vinnare Vinnarens tourbas
BMW Asian Open Asien/Europa 1 720 395 Jarmo Sandelin Europa
Omega Hong Kong Open Asien/Europa 808 015 Jose Maria Olazábal** USA
Johnnie Walker Classic Australien/Asien/Europa 1 492 271 Retief Goosen** USA
Heineken Classic Australien/Europa 1 193 564 Ernie Els** USA
ANZ Championship Australien/Europa 1 053 624 Richard S. Johnson Europa
Caltex Singapore Masters Asien/Europa 1 030 929 Arjun Atwal Europa
Carlsberg Malaysian Open Asien/Europa 1 153 872 Alastair Forsyth Europa
TCL Classic* Asien 1 000 000 Colin Montgomerie Europa

* Som synes är TCL Classic en tävling som arrangeras enbart av Asientouren. Den ingår i tabellen eftersom prissumman är en av de
största på Asientouren. Tävlingen vanns av en av Europatourens bästa spelare.

** Olazábal, Goosen och Els hade samtliga under 2002 sin bas på USA-touren, men hade samtidigt också tillträde till och spelade på
Europatouren.

Tabell 5:1. De, sett till prispengar, sex största tävlingarna på Asientouren samt de tre största på
Australasientouren under säsongen 2002. Fem av de sex tävlingarna på Asientouren och de tre på
Australasientouren har Europatouren som medarrangör. Alla vinnare har band till Europatouren. Egen
framställning. Källa: www.asianpgatour.com , www.pgatour.com.au , www.europeantour.com .

Det går att vända upp och ner på resonemanget, vilket ger tyngd åt Mats Lanners
beskrivning:

Okej, vi har bara halva startfältet, men om vi inte går dit får vi antingen spela för kaffepengar
nere i Spanien, Italien eller Tunisien eller så har vi inga tävlingar alls. Då får de bästa
européerna söka sig till Australientouren eller någon annan tour och försöka få ’invites’, men då
kanske det bara är fem man som får spela där. Nu kan vi åtminstone erbjuda 78 man av våra
medlemmar chans att spela för vettiga pengar på en bra bana.
(Mats Lanner)

Skulle man inte kunna tänka sig att nuvarande samarbete med andra tourer och
spelprogram behålls, men att Order of Merit startar först när Europatouren
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kommer till Europa så att alla Europatourspelare tävlar på samma villkor? Svaret är
uppenbarligen nej då de andra tourerna inte accepterar en sådan lösning.

Grejen för att de ska släppa in och ge bort halva startfältet är att vi kommer med ett bra startfält.
Vi får inte de bästa att åka dit om det bara är som en träningstävling som inte räknas med i
någon ranking. Det blir inte alls samma sak att ’ja, vi har lite Europatourspelare här, men det
är bara lite uppvärmning för dem för deras tour börjar inte förrän om en månad’.
(Mats Lanner)

Det är bara det att vissa ändå upplever dessa tävlingar som just träning.

Det är klart att åka till Australien och spela om betydligt mycket mindre pengar än vad vi gör
här, där skatten är 50 procent på prispengarna innan vi ser dem och så ska vi betala de dyra
långa resorna, det lönar sig knappt att åka dit. Vi ser det oftast som en träning inför året att åka
och spela tre fyra veckor där borta. ’Det är bra att jag kommer igång, jag får tävla och spelar jag
lite bra får jag lite poäng på listan’.
(Joakim Haeggman)

Från mars och framåt fortsätter sen problemen för nykomlingarna. Dagsljuset
begränsar startfältens storlek och som mest har en tävling i Europa i dag ett
startfält på 156 spelare. Det för med sig att de högt rankade spelarna inte heller får
plats i de mest penningstinna tävlingarna i Europa. Har man en gång etablerat sig
på Europatouren och vunnit tävlingar kan man under ett par år leva på gamla
meriter. Är man däremot ny måste man prestera sitt livs golf för att inte halka ner
på Challenge Tour igen. På så sätt gynnar kategorisystemet de redan etablerade
Europatourspelarna och missgynnar nykomlingarna.

Samtidigt ska det alltid finnas utrymme för dessa nya, lovande spelare att ta sig in
och etablera sig på Europatouren. Det är de som i ett längre perspektiv väntas ta
över och bli den nya tidens stjärnor.

Man kan säga som så att kommer du som rookie konkurrerar du inte med Goosen, Ernie Els
och Montie44 första året. Du konkurrerar egentligen med killarna som kanske ligger från 50:e,
60:e man till 115:e. I regel har du inte de fulla möjligheterna, du spelar inte de största tävlingarna
och får kanske inte spela så många tävlingar. Du spelar liksom i de som är minst prispengar,
vilket gör att även om du gör väldigt bra ifrån dig kommer du rimligtvis inte högre än 50, 60, 70
på Order of Merit. Därför får man se det som en två- eller treårsetapp. I första hand konkurrerar
du med de sista killarna från Challenge Tour och kvalskolan och de 20, 30, 40 sista killarna på
Order of Merit. Det är det gänget som ska brottas om de sista 30, 40 eller 50 platserna.
(Mats Lanner)

                                                
44 Retief Goosen, Ernie Els och Colin Montgomerie är tre av världens absolut bästa spelare.
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De styrande på Europatouren är samtidigt inte helt nöjda med att nykomlingarna
missgynnas. För det är, som nämndes, de som är framtidens spelare. Europatouren
måste därför ta hänsyn till både toppspelarna och gränsspelarna och hitta en
fungerande sammanjämkad nivå.

Vi är måna om att behålla Montie och grabbarna där framme för annars har vi ingen produkt
att sälja. Så där får vi inte bita oss i rumpan och hitta på en massa dumma grejer som ger oss
massflykt. Samtidigt är det väldigt viktigt att vi har ett bra system där det kommer in nytt blod
så att det inte blir en gång in aldrig ur. Det får inte bli en pensionärstour. Det måste finnas en
bra chans att komma in, men samtidigt blir det en balansgång. Är det bara topp tio som ska
behålla kortet och resten får kvala igen? Eller är 115 för många? Eller är 100 för många?
(Mats Lanner)

Kanske ska man se det så som Robert Karlsson gör?

Nu kan man säga att, det här står jag jäkligt mycket för och på ett sätt kanske jäkligt elakt,
touren lever inte på och inte för att den spelare som är runt 100 på penninglistan ska klara av att
tjäna pengar. Den lever för att vi ska dra in prispengar och stå upp en del för de bra spelarna.
Egentligen är det skit samma om det är 100 eller 80 eller 115 som klarar kortet, för tourens
skull spelar det ingen roll. Kollar man på spelarna som ligger mellan 100 och 115 så är det inga
spelare som tillför touren speciellt mycket imagemässigt. Det är en idrott, det handlar om att de
bästa spelarna ska spela in mycket pengar och öka intresset.
(Robert Karlsson)

Det verkar finnas lika många åsikter om kategorisystemet som spelare och
citaten nedan belyser bara två sätt att se på problemet.

Titta på de spelare som kommer topp 115, säg 80:e, 90:e, de är inte ett dugg bättre än de som
kommer runt 30:e på Challenge Tour. Det borde gå snabbare att ta sig in och snabbare att åka
ur. Spelar man dåligt borde man ramla nedåt i hierarkin. Det gör man inte nu förrän året är
slut. Om du är 115:e förra året och missar 15 kval i rad så får du fortfarande spela nästa vecka.
Men om du då kommer 116:e förra året och hittar tillbaka till spelet så kommer du inte med i
alla fall.
(Dennis Edlund45)

Sista åren har det visat sig att de som kommer ut och är nykomlingar från tourskolan eller
Challengetouren är tillräckligt bra. Framför allt de unga killarna, de fixar ju det och slår sig in
bland de 115. Det är de gamla och lite sämre som liksom inte vågar köra sitt race, det är de som
kommer att ligga på gränsen, och de tycker då att det ska ändras.
(Klas Eriksson46)

                                                
45 Dennis Edlund har sen 1992 spelat till och från på Europatouren. Bästa placering på Order of Merit är
en 41:a plats från 1997. Han tappade sitt Europatourkort säsongen 2001/2002.
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Det svårlösta i sökandet efter en optimal kvalitetsgräns är att hur man än vrider
och vänder finns det spelargrupper/enskilda spelare som drabbas. Joakim
Haeggman och Pierre Fulke för resonemang kring att rådande förutsättningar av
flera anledningar är bra.

Du måste trots allt vara jävligt duktig för att komma 115:e. Många som ligger där nere är nog
bättre golfare än de som tar kortet på kvalet. De har säkert lite mer rutin och är i grund och
botten bättre golfare. Däremot de som, det handlar ju om selektering egentligen, tar sitt kort på
kvalet och verkligen är duktiga, de slår sig alltid in bland de 115. Det är nog rätt bra som det är.
(Pierre Fulke)

Men man kommer inte undan med att de killarna som tappat kortet på Europatouren haft ett
helt år på sig att fixa det och de andra killarna som har varit på Challenge Tour också haft ett
helt år på sig att fixa det och har de inte gjort det då så ska det inte gnällas sen hur många
spelchanser man får från den där tourskolan som har varat i sex dagar. Jag har lite svårt att
köpa argumentet.
(Joakim Haeggman)

Spelarna på Challenge Tour har ett helt år på sig att bli topp 15, vilket skulle ge
dem en hygglig chans att etablera sig på Europatouren året därpå. Om de inte
lyckas på Challenge Tour blir tourskolan en sista utväg och därför ska vissa
begränsningar finnas i det Europatourkort som erövras den vägen. På samma sätt
har de redan etablerade (läs de som har sitt kort, men är gränsspelare) haft ett helt
år på sig att klara gränsen för förnyelse.

Problemet med resonemanget är bara det att den gruppen spelare kan ha
presterat resultat som nästan räckte till förnyelse av tourkortet och kan p.g.a. dålig
dagsform under kvalet slås ut av spelare som haft ett uselt år, men som får en
lyckträff just under kvalveckan.

Så för att sammanfatta, det enda i dag återstående alternativet förefaller vara att
under vinterhalvåret samarbeta, med föreliggande problem, med andra tourer och
införliva gemensamma tävlingar i spelprogrammet. Det anses inte vara tänkbart att
återgå till den tidigare ordningen med en sexmånaderstour eftersom det skulle vara
att backa tillbaka bandet och snarare leda till stagnation i stället för utveckling.

Dessutom kan nuvarande ”orättvisor” faktiskt ses som en kvalitetshöjare av det
spel som presteras på Europatouren. De nya spelarna, och gränsspelarna över
huvud taget, kan väntas förbereda sig maximalt i sin ambition att prestera sitt livs
golf i de tävlingar de får spela, vilket i sin tur sätter press på många av de etablerade
spelarna att inte slå sig till ro.

                                                                                                                                                        
46 Klas Eriksson har sen 1998 själv varit som bäst 111:a (2002) på Order of Merit (European Tour Media
Guide, 2003).
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Att sätta in sig i kategorisystemet är komplicerat, vilket inte minst visar sig när
man analyserar de intervjuades svar. Då vissa tycker att det är bra medan andra är
av motsatt uppfattning ligger sanningen kanske någonstans mittemellan. De flesta
är dock överens om att kategorisystemet blivit bättre på senare år. Därav skulle
man kunna dra slutsatsen att parterna är på väg att finna en optimal kvalitetsgräns.

Det finns i det här avseendet uppenbarligen utrymme för Europatouren att höja
kvaliteten ytterligare och i sin strävan efter rättvisa måste Europatouren snarare gå
efter principen att uppnå potentiell paretooptimalitet än absolut paretooptimalitet.

55..11..22  PPrriissssuummmmoorr
Mats Lanner berättade under ”4.5.1 Mål” att Europatourens målsättning är ”att
hänga på i prispengakarusellen”. Det vittnar om att tävlingarnas prissummor är ett mått
på kvalitet. Sett enbart till prispengar har Europatourens kvalitet, inte minst under
90-talet, förbättrats markant. År 2001 blev en brytpunkt, för första gången nådde
alla de 115 bästa på Volvo Order of Merit över gränsen 100 000 inspelade pund,
vilket länge varit ett mål för Europatourens styrelse. År 2002 tjänade den 115:e
spelaren drygt 112 000 pund.

Spelar man bra ett år nu drar man in hela min karriär.
(Anders Forsbrand)

Jag vet inte vad som kan jämföras med att tjäna så snabba pengar. Det skulle vara att råna en
bank i så fall, men det har jag ingen tanke på att göra. Det är ju så att om du vinner en tävling
får du tio miljoner kronor och det finns inte många jobb där du kan tjäna tio miljoner på en
vecka.
(Adam Mednick)

Man kan nästan säga att prispengarna har 20-dubblats på 20 år. Jag vet att runt –82 låg det
kanske på 60 000 till 80 000 pund och att det var stor uppståndelse när vi fick första 100 000-
pundstävlingen. Det kan ha varit –82 eller –83.
(Mats Lanner)

Det är uppenbart att vissa perioder under säsongen är problemperioder. Precis
när Europatouren anländer i Europa spelas några lågpristävlingar, vilka står lågt i
kurs hos de etablerade spelarna. Här kan kvaliteten klart förbättras.
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Det är mellan Dubai och april, maj, innan Novotel47. Det är en period som är svår för vi har
inte väder i de norra delarna av Europa. Pengarna finns i de norra delarna av Europa, intresset
finns i de norra delarna av Europa och det går inte att spela i de norra delarna av Europa.
Tävlingarna där blir för små och lite för ensamma. Du har Masters48 precis i krokarna och du
har en massa bra tävlingar i USA. Så det är svårt att få någon kvalitet i de tävlingarna. Det är
svårt att få upp prispengarna och att få tävlingar över huvud taget och det är ett stort problem.
(Robert Karlsson)

Höga prissummor väntas attrahera bättre spelare, med bättre spelare väntas
bättre spel och med bättre spel väntas ett ökat intresse från allmänheten. Huruvida
det stämmer att en högre prisnivå medför ett starkare startfält och/eller om det
finns ett samband mellan högre prisnivå och lägre slutresultat49 för den enskilde
spelaren har varit föremål för undersökning. I Journal of Political Economy
publicerades 1990 en sådan studie. Författarna Ehrenberg & Bognanno visade i
artikeln ”Do Tournaments Have Incentive Effects” att, med data från 1984 års
PGA-tour (USA-touren) som grundmaterial, prissumman på förhand påverkade
startfältets sammansättning och att en högre prissumma medförde lägre (= bättre)
resultat. I deras slutsatser påpekades visserligen att prissumman inte påverkade
spelarnas utövande under tävlingens två första dagar, men att det fanns ett
samband under tävlingens avslutning50. Högre prissummor verkade m.a.o. skapa
incitament hos spelarna att plocka fram ett bättre spel när det verkligen gällde.

Bättre spel innebär en bättre produkt, vilket alla inblandade parter i
kontraktsnätet gagnas av och därför var det intressant för mig att, med Ehrenbergs
& Bognannos modell som utgångspunkt, skapa en egen modell som applicerades
på Europatouren säsongen 2002.

Till att börja med var jag intresserad av att utreda om och hur prissummans
storlek påverkade startfälten. Det var rimligt att anta att högre prissummor drog till
sig bättre spelare. I ”tabell 5:2” på nästa sida ges en sammanställning av de
framräknade förhållandena där kvotkolumnen är ett mått på hur många av
Europatourens bästa spelare som deltog i respektive tävling.

                                                
47 Novotel Perrier Open i Frankrike har spelats i första veckan i maj. Säsongen 2003 har Italian Open
Telecom Italia flyttats till denna vecka samtidigt som Novotel Perrier Open utgått ur spelprogrammet
(European Tour Media Guide, 2003).
48 Masters = US Masters, en av golfvärldens fyra majors. Tävlingen spelas andra veckan i april (European
Tour Media Guide, 2003).
49 I golf är resultatet bättre ju lägre det är.
50 En golftävling på USA-touren och på Europatouren spelas över fyra dagar.



62

Tävling Prissumma (euros) Antal spelare totalt
från olika kategorier†

Totalt antal
startande‡

Kvot

BMW Asian Open* 1 695 100,00 45 132 0,34091
Omega Hong Kong Open* 797 358,00 42 141 0,29787
Bell’s South African Open* 801 037,00 37 156 0,23718
dunhill championship* 811 225,00 49 156 0,31410
Johnnie Walker Classic* 1 461 842,00 73 156 0,46975
Heineken Classic* 1 218 273,89 80 156 0,51282
ANZ Championship* 1 039 969,00 67 156 0,42945
Caltex Singapore Masters* 1 030 929,13 46 147 0,31293
Carlsberg Malaysian Open* 1 141 941,17 57 150 0,38000
Dubai Desert Classic 1 640 079,00 99 150 0,66000
Qatar Masters 1 713 903,00 72 150 0,48000
Madeira Island Open 550 000,00 17 144 0,11806
Algarve Open de Portugal 1 000 000,00 65 156 0,41667
Canarias Open de España 1 722 000,00 66 156 0,42308
Novotel Perrier Open de France 2 000 000,00 84 156 0,53846
Benson and Hedges International Open 1 766 171,00 100 156 0,64103
Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe 2 700 000,00 113 156 0,72436
Volvo PGA Championship 3 172 281,00 113 156 0,72436
Victor Chandler British Masters 1 976 275,00 90 156 0,57692
The Compass Group English Open 1 252 816,00 64 156 0,41026
The Great North Open 935 760,00 40 144 0,27778
Murphy’s Irish Open 1 600 000,00 94 156 0,60256
Smurfit European Open 3 093 539,00 112 156 0,71795
The Scottish Open at Loch Lomond 3 438 160,00 114 156 0,73077
131st  Open Golf Championship (B.O.**) 6 080 102,00 70 156 0,44872
The TNT Open 1 800 000,00 70 150 0,46667
Volvo Scandinavian Masters 1 900 000,00 75 156 0,48077
The Celtic Manor Resort Wales Open 1 748 626,00 66 150 0,44000
North West of Ireland Open 350 000,00 6 156 0,03846
Diageo Scottish PGA Championship 1 562 829,00 64 156 0,41026
BMW International Open 1 800 000,00 91 156 0,58333
Omega European Masters 1 500 000,00 83 156 0,53205
Linde German Masters 3 000 000,00 108 132 0,81818
dunhill links championship 4 911 973,00 110 168 0,65476
Trophée Lancôme 1 437 839,00 89 120 0,74167
Telefonica Open de Madrid 1 400 000,00 83 120 0,69167
Italian Open Telecom Italia 1 110 000,00 78 120 0,65000
Volvo Masters Andalucia 3 136 700,00 58 66 0,87879

* BMW Asian Open – Carlsberg Malaysian Open är tävlingar som Europatouren arrangerar tillsammans med andra tourer varför den
totala andelen Europatourspelare inte kan överstiga 50 procent.

** B.O. = British Open, en av golfvärldens fyra majors. Här deltar alla världens bästa spelare varför kvoten kan väntas vara något
lägre än vid vanliga tävlingar på Europatouren.

† D.v.s. kategorierna 1, 2, 3, 3a, 3b, 7, och 7A.
‡ Antalet startande är grundat på hur många som kom till spel och genomförde den första tävlingsdagen.

Tabell 5:2. Hur många av Europatourens 131 bästa spelare (kategori 1, 2, 3 och 7 – inklusive. 3a, 3b och 7A)
som ställde upp i respektive tävling under säsongen 2002. Egen framställning. Källa: www.europeantour.com.
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För att snabbt få en känsla av hur många tävlingar som, sett till prissummornas
storlek, kan betraktas som relativt små respektive relativt stora ges en
sammanställning i ”tabell 5:3” nedan.

Prissumma
(euros)

0
–

499 999

500 000
 –

999 999

1 000 000
–

1 499 999

1 500 000
–

1 999 999

2 000 000
–

2 499 999

2 500 000
–

2 999 999

3 000 000
–

3 499 999

3 500 000
>

Tävlingar 1 5 10 13 1 1 5 2

Tabell 5:3. De 38 ”vanliga”51 Europatourtävlingarna, inklusive British Open, under 2002 indelade efter
prissummornas storlek. Egen framställning. Källa: www.europeantour.com.

Majoriteten av tävlingarna på Europatouren 2002 hade en prissumma på mellan
en och två miljoner euros. De sex tävlingarna under en miljon euros kan betecknas
som mindre tävlingar och de sju med minst tre miljoner euros som stortävlingar. I
”tabell 5:4” jämförs dessa tävlingar med varandra med hjälp av startfältskvoterna
hämtade från ”tabell 5:2”.

Tävling Prissumma (euros) Kvot
Mindre tävlingar ----------------- -----------
North West of Ireland Open 350 000,00 0,03846
Madeira Island Open 550 000,00 0,11806
Omega Hong Kong Open 797 358,00 0,29787
Bell’s South African Open 801 037,00 0,23718
dunhill championship 811 225,00 0,31410
The Great North Open 935 760,00 0,27778
Större tävlingar ----------------- -----------
Linde German Masters 3 000 000,00 0,81818
Smurfit European Open 3 093 539,00 0,71795
Volvo Masters Andalucia 3 136 700,00 0,87879
Volvo PGA Championship 3 172 281,00 0,72436
The Scottish Open at Loch Lomond 3 438 160,00 0,73077
dunhill links championship 4 911 973,00 0,65476
131 Open Golf Championship (B.O.**) 6 080 102,00 0,44872

Tabell 5:4. Hur många av de 131 spelarna från kategori 1, 2, 3 och 7 (inklusive 3a, 3b och 7A) i förhållande till
antalet startande i respektive tävling (d.v.s. kvoten) som deltog i de tävlingar med minst prispengar i och de med
mest prispengar i. För ytterligare information om kvoter hänvisas till ”bilaga 6”. Egen framställning.

Lägst kvot av alla hade North West of Ireland Open och vad gäller prispengar
var det tävlingen med den klart lägsta prissumman. Även om speciella
förutsättningar rådde för Omega Hong Kong Open, Bell’s South African Open
                                                
51 Med ”vanlig” Europatourtävling menas att tävlingen i fråga antar spelformen man mot man, men inte är
matchspel. Vissa av tävlingarna, som de som är samarbetstävlingar med andra tourer och British Open,
har särskilda inträdesregler.
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och dunhill championship52 samt British Open53, är mönstret väldigt tydligt:
Tävlingar med stora prissummor lockade till sig en större andel av Europatourens
bästa spelare än en lågpristävling. Bortsett från British Open och med tillägget
Dubai Desert Classic är kvoterna för de större tävlingarna i ”tabell 5:4” de högsta i
hela tävlingsurvalet.

Åtminstone statusmässigt, upplevelsemässigt, bland oss spelare gör pengarna stor skillnad. För
där det är mycket pengar spelar de stora spelarna. Sen är det också lite att tävlingarna kan leva
på gamla meriter. Det har kunnat vara två veckor efter varandra där det är ungefär lika mycket
prispengar, det kanske kan skilja på 100 000 euros, och i den ena tävlingen kommer jag med
hur lätt som helst och har 50 man bakom mig, men i nästa tävling kommer jag inte med och är
inte ens i närheten.
(Fredrik Andersson)

Mera pengar – bättre spelare. Så är det ju. Jag har varit väldigt kort tid på Europatouren
jämfört med de andra uvarna, som Karlsson och Haeggman, men jag tycker att utvecklingen är
väldigt bra om man tittar på pengarna.
(Henrik Nyström)

Pengarna räknas inte bara som pengarna i plånboken och som poäng på Order of Merit. Det
finns en massa olika trappsteg. Kommer du topp 15 så är du med i US Open nästa år, kommer
du topp 20 är du med i British Open, kommer du topp 55 är du med i Volvo Masters.
(Robert Karlsson)

Än mer intressant var att, med en ekonometrisk tillämpning på Europatouren
2002, undersöka huruvida prissummans storlek i tävlingen i påverkade spelaren j:s
prestationsförmåga och om det förelåg någon skillnad i incitamentsstruktur för en
spelare med dispens (en som hade säkrat sitt tourkort över minst säsongen 2003)
och en spelare utan dispens (en som var tvungen att spela in tillräckligt mycket
pengar för att förnya tourkortet till säsongen 2003). En spelare med dispens kunde
därmed väntas spela mer avslappnat än en utan dispens eftersom han, oavsett hur
han presterade, redan var kvalificerad för säsongen därpå. Det kunde i sin tur antas
medföra större möjligheter att prestera bra. För att analysera dylika samband mellan
den individuelle spelarens slutresultat i respektive tävling (beroendevariabeln döptes
till SCORE) och ett antal tänkbara förklaringsvariabler, däribland då prissummans
storlek i respektive tävling (TOTPRIS) och de olika spelarförutsättningarna
(DISPENS), skattades en linjär regressionsmodell. Nedan återges endast de
huvudslutsatser som jag, utifrån syftet, kunde dra. För en fullständig genomgång av

                                                
52 Samtliga tre tävlingar är samarbetstävlingar med andra tourer, vilket innebär att Europatouren endast
har åtkomst till halva startfälten. Det i sin tur har säkert påverkat kvoten i negativ riktning (mindre kvot).
53 British Open är en major, vilket innebär speciella kvalificeringsregler. Det har likaledes säkert påverkat
kvoten i negativ riktning.
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den ekonometriska tillämpningen, där bl.a. förklaringar till modellbygget och alla
variabler ges och ytterligare slutsatser dras, hänvisas till ”Appendix B” i direkt
anslutning till det här kapitlet. Skattningen av min modell gav resultaten som visas i
”tabell 5:5” nedan.

Variabel Parameter Standardavvikelse T-statistika Signifikansnivå
Constant -150,1764794 25,8813293 -5,80250 0,00000001
KONK1 5,6840578 1,3043164 4,35788 0,00001393
TOTPRIS -0,0007045 0,0001616 -4,35925 0,00001385
PAR -1,2433302 0,3152673 -3,94373 0,00008354
GENOM 3,4053170 0,1916603 17,76746 0,00000000
BS2 -5,3563812 0,6453292 -8,30023 0,00000000
BS3 -2,9202028 0,4678325 -6,24198 0,00000000
GS2 -4,1209886 0,5237408 -7,86837 0,00000000
GS3 -4,1393869 0,3911322 -10,58309 0,00000000
V1 -2,3736667 0,9053645 -2,62178 0,00882664
V2 -1,0785430 0,7979417 -1,35166 0,17666831
V3 -0,0910345 0,5728372 -0,15892 0,87375217
DISPENS -1,1289239 0,3016543 -3,74244 0,00018841
USAET -1,6344896 0,7026748 -2,32610 0,02013256

Regressionsresultaten var vidare:

R2 = 0,342688 R2adj = 0,334773

F (13, 1670df) = 66,1510 Durbin-Watson-statistika = 1,769605

Tabell 5:5. Slutresultatsekvationer för Europatouren 2002: Paneldata mellan tävlingar och spelare.

Först och främst, prissummans storlek hade betydelse för spelaren j:s prestation,
vilket visas av att variabeln TOTPRIS är signifikant. Högre prissumma i tävlingen i
medförde i genomsnitt ett lägre slutresultat (kom ihåg att i golf är ett lägre resultat
ett bättre resultat, därav minustecknets betydelse framför parametervärdet) hos
spelaren j.

För det andra, skattningen för variabeln DISPENS gav förväntat utslag och var
signifikant. Spelare med dispens presterade i genomsnitt bättre spel än spelare utan
dispens (visas av minustecknet framför parametervärdet). Förklaringarna torde vara
tre till antalet: 1) spelare med dispens kunde spela mer avslappnat än spelare utan
dispens, 2) spelare med dispens var bättre än spelare utan dispens, och 3) bland
spelarna med dispens fanns de som behandlades som stjärnor.

Spelare med dispens kunde spela ut på ett helt annat sätt än de spelare som var
tvungna att prestera bra för att förnya sitt tourkort till säsongen 2003. Dessutom är
det många gånger så att spelarna med dispens har säkrat sitt tourkort för att de är
just bättre spelare än de som inte säkrat sitt tourkort. Gemensamt för spelarna med
dispens är nämligen att de någon gång tidigare vunnit någon tävling som placerat
dem i kategorier som medfört säkrat tourkort för minst någon säsong framöver.
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Visst kan det finnas spelare i denna grupp som fått till någon lyckträff och vunnit
en tävling fast man sett över en hel säsong inte varit särskilt bra, men i stort kan
man nog konstatera att dessa spelare kort och gott är bättre. Bättre spelare presterar
i genomsnitt bättre spel. Det förefaller också vara rimligt att tro att appearance
money54 och bättre service kan ha haft ett finger med i spelet. Bland spelarna med
dispens fanns säkerligen de som erhöll appearance money och bättre service, vilket
kan ha påverkat deras prestation positivt.

I och med att spelarens incitamentsstruktur är positivt korrelerad med
prissummans storlek innebär det att det förmodligen är en helt riktig bedömning
och målsättning för Europatourens styrelse att ständigt sträva mot högre
prissummor för respektive tävling. Med högre prissummor presteras bättre spel,
vilket i realiteten är samma sak som att säga att golfunderhållningen kvalitetsmässigt
blir bättre, och det är något som tveklöst gagnar alla parter i kontraktsnätet.

Samtidigt måste man fråga sig om det rent av skulle vara bättre för
Europatouren att ha ett kategorisystem som skulle innebära att alla spelare som
tagit sig in på Europatouren skulle ha sitt Europatourkort garanterat för åtminstone
två säsonger. Uppenbarligen medför en säkerhet en större trygghet i spelet och av
det en ökad kvalitet. Å andra sidan skulle en sådan platsgaranti begränsa det
naturliga inflödet av nya spelare som nuvarande system borgar för. Inflödet skapar
konkurrens som påverkar spelarens incitamentsstruktur positivt (se vidare ”8.6.3
Utslagning”).

55..11..33  PPuubblliikkeennss  uupppplleevveellsseerr
Det är troligt att en tävlings status inte enbart bestäms av prissummans storlek utan
också av hur mycket åskådare som kommer och av hur golfkunnig publiken är. När
de erfarna spelarna inför säsongen lägger upp sina spelscheman är de medvetna om
vilka tävlingar som attraherar publik, vilket i sin tur kan vara avgörande för om just
den eller den tävlingsveckan har hög prioritet eller inte. Med det vill sägas att de
tävlingar som har en ambition att vara populär bland spelare (vilket de flesta kan
antas vilja) måste ordna bra förutsättningar för publiken.

Jag tror att det kommer bra med folk (spelare) till Scandinavian Masters för att det är en bra
publik där.
(Fredrik Andersson)

Med ökad publiktillströmning har de lokala arrangörerna tvingats till
banförbättringar för att dels kunna ta emot fler åskådare och dels i försäkrandet att
                                                
54 En grundlig genomgång av appearance money ges i ”kapitel 7”. För nu räcker det för läsaren att förstå
att appearance money är en pengagåva som ges i syfte att locka till sig stjärnspelaren j. Appearance money
utgår från den lokala arrangören av tävlingen i och innebär en intäkt för stjärnspelaren redan innan
tävlingen i spelats.
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de ska kunna få se en så bra och rättvis golf som möjligt så att de återkommer. Det
handlar i slutänden om att få behålla tävlingen och att förbättra spelarens attityd
gentemot den.

Generellt har vi säkert fyra, fem gånger så mycket publik per tävling sen då, så därför har allting
varit tvunget att bli mycket bättre. Därför slås en massa banor ut. Infrastrukturerna på banorna
räcker inte längre till utan allting har blivit mycket större.
(Robert Karlsson)

55..11..44  SSppoonnssoorreerr  oocchh  uuttrruussttnniinngg
Även sponsorerna spelar en betydelsefull roll när det gäller tävlingsbanans layout.
Sponsorernas påverkan är inte synlig för allmänheten, men deras inflytande på
tävlingsbanan förändrar tydligt spelarens förutsättningar.

Du kan utgå ifrån att desto större tävlingar det är desto mera prispengar. Desto mer är sponsorn
sugen på att, det har lite granna med attityden hos sponsorerna att göra, ’jag lägger upp det här
som min världstävling’. En världstävling vinner man inte på 23 under par, en världstävling
vinner man på två under. Man gör det på British Open när det är dåligt väder, man gör det på
US Open, man gör det på Volvo Masters.
(Robert Karlsson)

Ja, det är lustigt. Det är många sponsorer som inte vill känna att vi har kommit dit och skjutit
sönder banan och skrattat åt den. Varför vet jag inte. Är det låga scorer är det publikvänligt. De
får se många birdies och det måste vara kul. Ofta är det som Robert säger att de (arrangörerna)
släpper upp ruffen så att den blir helt grotesk och sen snabba greener och svåra pinnplaceringar.
En väldigt lätt bana kan du göra otroligt svår bara genom att släppa upp ruffen. Om du slår ut
bollen i ruffen med drivern måste du slå en lobbwedge55 för att få ut den – om du hittar bollen.
Sponsorerna har väldigt mycket att säga till om.
(Henrik Nyström)

En bana som spelarna gör för bra resultat på ses m.a.o. som ekonomiskt icke
fördelaktigt. Varför kan man bara spekulera i, men det förklarar åtminstone varför
tävlingsbanor byggs om och genomgår förändringar från ett år till nästa. Banor görs
smalare och längre, d.v.s. svårare, vilket medför högre vinnarresultat.

Henrik Nyström pekar på ett mycket intressant faktum, att ”det måste vara kul” att
se många birdies. Till den här studien har ingen attitydundersökning bland åskådare
gjorts, men det är nog ingen överdrift att påstå att publiken vill se en golf där
spelarna upplevs som omänskliga. Man vill inte bara se spelaren göra birdies utan
man vill också se eagles, hole in ones och andra ”omöjliga” slag och spellösningar.
Med sponsorernas påverkan försämras dessa möjligheter betänkligt. Frågan ”varför

                                                
55 En lobbwedge är en klubba med mycket stor vinkel på bladet. Bollen går därför högt och kort.
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denna sponsormakt?” infinner sig. Förklaringen ligger antagligen delvis i
golfutrustningen. Den förbättras ständigt och underlättar slagen för spelaren. Det
tillsammans med en ny spelarattityd till hur golf ska spelas har uppenbarligen börjat
ställa helt andra krav på banorna.

Den nya spelstrategin kan sammanfattas i orädd, aggressiv och attackerande. I
stället för att före tävlingen studera ut vilka hål man måste undvika bogey på
kommer man fram till vilka hål man ska göra birdie på, d.v.s. ”alla” (Karlsson,
2002).

Robert Karlsson använder Nick Faldo, f.d. världsetta och en av de största
europeiska spelarna genom tiderna, som ett belysande exempel på skillnaderna i
spelstrategi då och nu:

Masters i år (2002), första hålet är 340 meter långt. På 260 yards, lagom drivingavstånd för de
flesta, ligger en fairwaybunker. I startfältet har du Nick Faldo och 103 andra bra spelare. Han
slår ut med järn kort om den bunkern, slår en järn-9:a upp på green och tvåputtar. Han tar den
där bunkern ur spel, han vill aldrig komma i den. Alla andra bara slår, drive eller spoon, och
lägger upp bollen någonstans där de får en liten wedge in. De gör så mycket birdies på det där
hålet, men han ger sig själv en järn-8:a eller –9:a bara för att inte ligga i bunkern. Han är kvar
på 1991, så spelades det 1991.
(Robert Karlsson)

Golf är en precisionssport och det är troligt att golfsportens ansvariga inte vill se
att detta fundament urvattnas och att sponsorerna hakar på i den attityden och är
med och styr tävlingsbanans layout.

Utrustningen utvecklas väldigt snabbt och nu har de bland annat förbjudit vissa drivers och det är
väl ett steg. Men de måste hålla i det också så att de har kontroll på utrustningen. Nu är det
bollen. De kan säkert få bollen att gå 25 meter längre. Det ska inte bli någon kraftsport.
(Henrik Nyström)

55..11..55  SSppeellaarrnnaass  uupppplleevveellsseerr
De fyra nu behandlade kvalitetsaspekterna ligger till grund för den kanske viktigaste
– den om hur spelarna upplever vardagen på sin arbetsplats. Om spelarna är nöjda
med sin, utifrån acceptansen av den osäkerhet och de provisionsbaserade
”anställningskontrakt” de arbetar under, tillvaro minimeras riskerna för
opportunistiskt beteende och ökas möjligheterna för styrelsen att utveckla touren.
Mindre kraft och resurser åtgår till informations- och transaktionskostnader och
mer kraft och resurser kan användas till att förbättra samarbetet med inblandade
parter i kontraktsnätet, d.v.s. till att förbättra kvaliteten på alla områden.

De intervjuades svar kan sammanfattas med att deras arbetsförhållanden blivit
bättre på Europatouren. Prissummorna har ökat kraftigt, spelarservicen likaså och
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kvaliteten på banorna har förbättrats. Mycket är som natt och dag vid jämförelse
med för två decennier sen.

I de förändringar som skett har spelarrådet många gånger varit involverat. För
den som sysslat med idrott är det inte svårt att sätta sig in i vad ett spelarråd är och
gör, för den som är oinvigd är ett spelarråds verksamhet inte självklar. I
Europatourens spelarråd sitter (2002) bland annat två svenskar, Mats Lanner56 och
Ove Sellberg57. Detta spelarråd är en förening med årsmöte och består av
representanter som företräder spelarna inför Europatourens styrelse. Inom
spelarrådet diskuteras åsikter och förslag från spelare som man sen går vidare med
till styrelsen. Därmed är spelarrådet rådgivande och inte beslutsfattande. Förslag
kan också komma från andra hållet, när styrelsen har ett förslag som man vill
förankra bland sina medlemmar.

Om man ska konkretisera spelarrådets arbete något kan man säga att mycket
handlar om att ge synpunkter på banorna, om hur man ska öka servicen till
spelarna och om att se över om kategorisystemet kan bli mer rättvist.

Exempel på vad spelarrådets åstadkommit är att spelarna numer har ett gym att
tillgå under tävlingarna och att spelarluncher allt mer ter sig som en självklarhet.

Fortfarande kan dock allt bli ännu bättre.

Eller man kliver in på frukosten på en speldag och de serverar croissant och bacon i princip. Då
undrar man om de hade gjort det på Wimbledon också. Det skulle bli ett jävla liv på Thomas
Johansson om han skulle få bacon och croissant innan han ska spela Wimbledonsemifinal. Du
skrattar till och med nu, men de tycker det är okej på Europatouren. Man håller själv på och
försöker äta bra mat på kvällen, ladda kolhydrater och ha med sig sportdryck och reser med det
hela världen runt. Och så möts man av croissant och bacon på morgonen. Man blir inte besviken,
man blir arg helt enkelt. För man har liksom lagt ner all tid och energi på att försöka bli bra.
(Joakim Haeggman)

Man borde förstå när man driver en sådan verksamhet att ekonomiskt sett är det ingenting annat
än underhållning som är den produkt vi säljer. Det är ju ekonomi i det hela och det borde drivas
av företagschefer och inte av idrottare kanske. För även om det är en förträfflig idrott vi säljer,
eller vi håller på med, är det ekonomiskt en produkt vi säljer. Ska man göra en biofilm gör man
inte bara en film och skickar ut den till biograferna utan den innefattar så mycket mer runt
omkring. Det finns väldigt mycket att göra och de har kommit mycket längre i USA med det här
än i Europa. Det finns inte samma möjligheter i Europa, men det finns inte heller, som man
upplever det, den affärsinriktningen som vore på sin plats. Men jag är inte heller jättebra insatt.
(Anonym)

                                                
56 Mats Lanner har suttit med i spelarrådet sen slutet av 1980-talet och f.n. är han dess vice ordförande
(Lanner, 2003).
57 Ove Sellberg har suttit med i spelarrådet sen början av 1990-talet (Sellberg, 2002).
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Kategorisystemet och den geografiska spridningen upplevs som två
problemområden. Ett tredje är den tröga besluts- och förändringsprocessen.

Vi har alla möjligheter egentligen, men vägen är oerhört lång som i alla byråkratier. Jag kan
tycka att det inte är någon hemskt stor byråkrati, eftersom det bara rör sig om ett par hundra,
men det är en väldigt seg väg att få någonting gjort. Särskilt då som det finns väldigt många viljor
och alla egentligen gäller lika mycket.
(Anonym)

 Bland kommentarerna i spelarintervjuerna återfinns även kritik mot att det
gnälls för mycket bland spelarna, och mot de spelarkollegor som jämför
Europatouren med USA-touren eftersom man menar att det inte går att göra en
rättvis jämförelse tourerna emellan.

Det blir jäkligt mycket tjafs bland spelarna. Det blir lite småskola emellanåt som är irriterande.
Om man har några klagomål så går man till de personerna som kan framföra dem eller så ser
man till att få fram dem på något annat sätt. Skicka ett brev till Europatouren eller vad som
helst. Då har man det gjort, då finns det ingenting mer att tjafsa om, då har man framfört vad
man tycker. Men att sitta och skapa små grupper på touren, det är Robinson alltså.
(Robert Karlsson)

När allt vägs samman kan man konstatera att kvaliteten under 90-talet har
förbättrats nämnvärt, vilket inte minst bevisas av de höga prissummorna och av att
Europatouren rankas som världens näst bästa tour. Europatouren mäter också
kvalitet på ett annat sätt:

Man kan väl säga som så att i dag känns det som att kvaliteten på hela skötseln av
Europatouren har förbättrats i den mån att det är än mindre synpunkter.
(Mats Lanner)

Tv-bolag och sponsorer skulle aldrig ha investerat resurser i den omfattning som
skett om inte de vetat att kvaliteten varit hög. Europatourens entreprenörer har
således lyckats utveckla produktens kvalitet.
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55..22  SSAAMMMMAANN FFAATTTTNNIINNGG

♦ Europatourens kvalitetssäkring består av samarbete med andra tourer och
kategorisystemet, prissummor, publikens upplevelser, sponsorer och
utrustning, samt spelarnas upplevelser.

♦ Samarbetet med andra tourer möjliggör en året-om-tour och eftersom
kategorisystemet begränsar antalet Europatourspelare i tävlingarna på de
andra kontinenterna så mer eller mindre tvingar i förlängningen olika
kategorier spelare varandra att alltid göra sitt bästa. Opportunistiskt beteende
begränsas.

♦ Spelarna är kritiska till samarbetet med andra tourer då de anser att man inte
ska behöva resa runt hela världen för att spela på Europatouren och menar
dessutom att Europatouren är för vek i kraven på antalet startplatser i
tävlingarna på de andra kontinenterna.

♦ Det är svårt att hitta en optimal kvalitetsgräns för hur många spelare som ska
klara tourkortet från år till år. Alltid är det någon eller några spelare som
drabbas och därför är det viktigaste för Europatouren att hitta en gräns som
minimerar antalet drabbade och som gör tävlingsförutsättningarna så rättvisa
som möjligt.

♦ Högre prissummor attraherar bättre spelare och högre prissummor gör att
den individuelle spelaren i genomsnitt presterar bättre. Den ekonometriska
tillämpningen visade på just detta samband och vidare bl.a. att spelare med
dispens presterade bättre än spelare utan dispens. Förklaringarna torde vara
att spelarna med dispens dels var bättre, men också att de kunde spela mer
avslappnat. Kanske gjorde appearance money att effekten förstärktes.

♦ En tävlings status och kvalitet hänger också samman med publikens
omfattning till antalet och till golfkunnandet. Mer publik ökar kvaliteten och
mer publik kräver banförbättringar.

♦ Sponsorerna påverkar de lokala arrangörerna att göra tävlingsbanorna svårare,
vilket kan ha att göra med att golfutrustningen ständigt utvecklas och gör
spelet lättare. Det förklarar delvis varför vinnarresultaten ibland kan verka
onormalt höga.

♦ En viktig kvalitetsaspekt är spelarnas upplevelser. Dessa avgör till stor del
vilket anseende Europatouren har gentemot alla inblandade parter i
kontraktsnätet. Spelarna upplever att Europatourens kvalitet har förbättrats,
men att kvaliteten kan förbättras ytterligare.

♦ Prissummorna ökade kraftigt under 90-talet, vilket förstärker synen på att
kvaliteten ökat. Ett annat tecken på att kvaliteten torde vara hög är tv-
bolagens och sponsorernas omfattande inblandning i Europatouren. Således
har Europatourens entreprenörer, ur ett kvalitetsperspektiv, lyckats
förhållandevis väl.
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AAPPPPEENNDDIIXX  BB  ––  PPRRIISSSSUUMMMMAANNSS  BBEETTYYDDEELLSSEE
––  EENN  EEKKOONNOOMMEETTRRIISSKK  TTIILLLLÄÄMMPPNNIINNGG
Europatourens huvudmål är att ständigt vara prissummemaximerande och för att
kunna uppnå detta mål krävs att man kan erbjuda en förstklassig produkt till sina
kunder, som här är liktydigt med de som konsumerar golfunderhållning, d.v.s. till
åskådarna. I strävandet att nå hög kvalitet blir därför golfproducenternas, spelarnas,
ambitions- och prestationsnivåer direkt avgörande. I det sammanhanget hamnar
tävlingarnas prissummor i fokus.

Olika tävlingar har olika stora prissummor, men gemensamt är att alla tävlingar
följer en viss mall när prispengarna bryts ned i mindre enheter, d.v.s. en viss
procent utgår till en viss slutposition. Ett kännetecknande drag för denna
nedbrytning är att det är procentuellt mindre skillnader för varje steg nedåt i
resultatlistan. Den största procentuella skillnaden är således mellan vinnaren och
tvåan och med ett sådant system skapas drivkrafter för spelaren att verkligen vilja
vinna. Med föreliggande konstanta prisstruktur och med en stor databank till buds
öppnas möjligheter att testa huruvida, allt annat konstanthållet, högre prispengar
medför bättre spel och därmed lägre resultat.

För de teoretiska inslagen och de praktiska resonemangen i denna ekonometriska
tillämpning har boken ”Basic Econometrics”, skriven av Damodar Gujarati,
använts som referens.

SSYYFFTTEE

Syftet med denna ekonometriska tillämpning är att utifrån prissummans storlek för
tävlingen i under säsongen 2002 att: 1) undersöka om en högre prissumma gav
spelaren j incitament att prestera bättre golf, d.v.s. om det fanns något samband
mellan lägre (= bättre) slutresultat för den enskilde spelaren och en högre
prissumma, och 2) undersöka om det förelåg någon skillnad i incitamentsstrukturer
mellan spelare med dispens och spelare utan dispens58, d.v.s. om
prestationsförmågan påverkades av faktorer som press och krav.

För att kunna analysera ovanstående möjliga samband skattades en linjär
regressionsmodell.

AAVVGGRR ÄÄNNSSNNIINNGGAARR

Till den här specifika ekonometriska tillämpningen fanns en nära nog outtömlig
databank att ösa ur och därför var det av vikt att göra vissa avgränsningar. Jag valde
att bygga en modell som endast baserades på data från ett år (här en säsong) och
eftersom jag ville kunna presentera en så färsk studie som möjligt använde jag mig
                                                
58 Se vidare nedan under ”Urval av spelare” vad som menas med ”spelare med dispens” och ”spelare
utan dispens”.
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av resultaten från säsongen 2002 på Europatouren. Detta innebar att jag kunde
exkludera variabeln ”utrustning” i min modell. Inom golf går utvecklingen på
klubb- och bollsidan i ett rasande tempo och därför är det troligt att jag i en studie
baserat på ett antal år hade nödgats att ta med utrustning som en
förklaringsvariabel. Dessutom genomgår tävlingsbanorna förändringar från år till
år. Oftast blir de svårare, vilket är ett svar på att golfutrusningen blir bättre. Med en
studie som endast omfattade data från ett specifikt år kunde även denna faktor
exkluderas.

MMOODDEELLLL  FFÖÖRR  EEUURROOPPAATT OOUURR EENN  22000022
När man skapar en modell som ska utmynna i att man kan dra slutsatser om
prissumman och dess storleks betydelse för spelarens incitamentsstruktur måste
man ta hänsyn till en rad olika golfspecifika faktorer. Dessa återfinns nedan under
rubriken ”Variabler”. Men innan modellens variabler förklaras redovisar jag hur
jag gick till väga för att få fram mitt urval av tävlingar och spelare.

UUrrvvaall   aavv  ttäävvll iinnggaarr..
Spelschemat för tävlingssäsongen 2002 på Europatouren innehöll 47 tävlingar med
start i BMW Asian Open i Taiwan i november 2001 och slut i Volvo Masters
Andalucia i Spanien november 2002 (European Tour Media Guide, 2002). Så gott
som alla tävlingar var Order of Merit-grundande, men alla tävlingar ingick inte i
min studie. Olika tävlingar exkluderades av olika skäl: ANZ Championship i
Australien för att vinnaren där koras utifrån ett poängräkningssystem som skiljer sig
från övriga tävlingar, The Seve Trophy för att det är en match mellan
Storbritannien plus Irland och övriga Europa, Ryder Cup för att det är en match
mellan Europa och USA, de tre majors som går i USA för att antalet spelare från
Europatouren är klart begränsat i dem och världstourtävlingarna (WGC samt Cisco
World Match Championship) för att de är dels just världstourtävlingar och dels
oftast spelas i en annan tävlingsform (matchspel). Dessutom exkluderades de
”vanliga” Europatourtävlingarna Algarve Open de Portugal och Italian Open
Telecom Italia av den anledningen att de p.g.a. dåligt väder endast spelades över två
respektive tre dagar. Med dessa tävlingar bortrensade kom mitt tävlingsurval således
att bestå av 35 tävlingar59.

                                                
59 För vilka tävlingar som till slut ingick i den ekonometriska tillämpningen, se bilaga 6.
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UUrrvvaall   aavv  ssppeellaarree
I Europatourens mediaguide för 2002 ingick 261 namngivna spelare fördelat på 14
olika kategorier, i vilka några underkategorier rymdes (se ”bilaga 5”). Lägg därtill
ett antal icke namngivna spelare i tre olika kategorier60.

Även om ingen spelare spelade alla tävlingar under säsongen 2002 och även om
”bara” 35 tävlingar ingick i min undersökning, är det lätt att inse att datamaterialet
var omfångsrikt. Nedan ges en beskrivning av hur jag gick till väga när jag gjorde
mitt spelarurval.

Första gallringen skedde utifrån förväntat beteende. Som kategorisystemet är
uppbyggt finns en klar skiljelinje efter kategori 7, d.v.s. efter topp 115 från 2001:s
Order of Merit. Tävlingar i Europa har vanligtvis ett startfält på 15661 spelare, vilket
innebär att de som återfinns i kategori 1-7 (inklusive 3a, 3b och 7A) mer eller
mindre har startgaranti i nästan alla tävlingar62. I dessa kategorier ingick 147
spelare63 säsongen 2002. Däremot, från kategori 8 till 14 var (och är) spelarnas
möjligheter att själva lägga upp sina spelscheman klart mer begränsade. De var i
stort sett, för att ha en chans att ha erövra en plats på Order of Merits topp 115,
tvingade att spela alla tävlingar de kom med i. Deras incitament var därför, a priori,
snarare att prestera sitt livs golf i varje tävling än att prestera maximalt med tanke
på prissummans storlek64. Den första gallringen bestod således i att gallra bort
spelare som befann sig i en högre kategori än 7.

Fortfarande bedömdes urvalet vara för stort. Bland alla de 63 spelarna som
ingick i kategori 1-3b hade 44 ett tourkort som sträckte sig minst över 2003 och
återstående 19 ett tourkort som gick ut i och med att säsongen 2002 var
färdigspelad. Dessa 19 exkluderades i mitt urval medan de 44 inkluderades och fick
benämningen ”spelare med dispens”. Spelarna i denna grupp kunde ställa upp i
tävlingar 2002 utan att vara tvingade till topprestationer eftersom Europatourkortet
redan var säkrat för minst över säsongen 2003. Incitamenten för spelarna med
dispens att prestera bra golf torde därför i stället i huvudsak ha varit att: 1) ha
möjlighet att spela in stora pengar och trygga sin framtid, och 2) nå stjärnstatus
alternativt, om man redan hade nått stjärnstatus, förbättra sitt anseende ytterligare.
                                                
60 De tre kategorierna är: kategori 4 = 8 Sponsorinbjudningar, kategori 5 = nationella/regionala Order of
Merit, kategori 6 = tidigare vinnare av aktuell tävling under 50 års ålder.
61 D.v.s. majoriteten av tävlingarna 2002 hade ett startfält på 156 deltagare. Det finns tävlingar som har
startfält på 150 eller 120 o.s.v.
62 Det är viktigt att poängtera att vissa av tävlingarna har speciella inträdeskrav och att tävlingar som drivs
gemensamt med andra tourer på andra kontinenter kan medföra att ett antal spelare som normalt skulle
komma med inte kommer med p.g.a. att startfältets platser delas mellan arrangörstourerna.
63 Det är ingen felskrivning här. Vad som menas är att den siste i kategori 7 slutade på 115:e plats på
2001:s Order of Merit, men i och med att ett antal spelare under tidigare säsonger vunnit någon tävling
och därmed säkrat sitt kort för flera år framöver och i och med att andra kategorier spelare kan vara
undantagna 2001:s Order of Merit, blir det totala antalet spelare (147) större än 115.
64 Order of Merit bygger i och för sig helt och hållet på inspelade pengar, men dessa spelare hade betydligt
svårare att komma med i de, relativt sett, mer penningstinna tävlingarna och därmed också svårare att
prioritera bort, relativt sett, de relativt penningfattiga tävlingarna.
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Det skulle troligtvis attrahera gamla och nya sponsorer och eventuellt möjlighet att
uppbära appearance money (se vidare under ”7.3 Särbehandling av stjärnor”).
Man skulle i och för sig kunna tänka sig att den begränsade pressen medförde en
motsatt effekt, d.v.s. att man inte presterade maximalt.

Bland de topp 115 från 2001:s Order of Merit återstod 64 spelare65 i kategori 7.
Dessa ägde bara kortet över säsongen 2002 och hade således dels både pressen att
prestera bra för att komma topp 115 på 2002:s Order of Merit och därmed säkra
tourkortet för säsongen 2003, och dels möjligheten att delta, i stort sett, i de
tävlingar de ville. 64 spelare var för många och därför valde jag att först begränsa
antalet till att vara lika många som i gruppen ”spelare med dispens”, d.v.s. till 44
spelare, och därefter låta urvalet bestå av de bäst rankade inom kategorin, de i
mitten och de sämst rankade. Till antalet innebar det de 15 första spelarna, de 14 i
mitten och de 15 sista. Dessa 44 spelare fick benämningen ”spelare utan dispens”66

och incitamenten för dem torde snarare ha varit att spela så pass bra att man
förnyade sitt tourkort till säsongen därpå än att ekonomiskt försöka trygga sin
framtid och att uppnå stjärnstatus. Eftersom de därför kunde antas spela under en
betydligt större press än spelarna med dispens kunde också väntat utslag bli att de i
genomsnitt presterade lite sämre än spelarna med dispens.

OObbsseerrvvaattiioonneerr
Det totala urvalet av spelare kom således att bestå av 88 spelare, varav första
hälften kodades som ”spelare med dispens” och andra hälften som ”spelare utan
dispens”. Vid inmatningen av data registrerades var och en av de 88 spelarnas
individuella statistik för varje tävling (maximalt 35 stycken) som de deltog i under
säsongen 2002. Om alla 88 spelare hade deltagit i samtliga 35 tävlingar skulle antalet
observationer blivit 3 080, men eftersom en spelare normalt ”endast” spelar mellan
20 och 30 tävlingar per säsong och ett antal av dessa inte ingick i mitt urval kom
det totala antalet observationer att bli 1 684.

VVaarriiaabblleerr
Denna ekonometriska tillämpning hade, som syftet visade, som mål att undersöka
om prissummornas storlek påverkade spelarnas prestationsförmåga, d.v.s. om det
gick att påvisa ett statistiskt samband mellan större prissumma och lägre slutresultat
för den enskilde spelaren.

För att kunna pröva detta krävdes att, för resultatets tillförlitlighet, hänsyn togs
till andra påverkande faktorer som kunde tänkas påverka spelarens prestation.

                                                
65 Ovan nämndes att totalt 147 spelare ingick i kategorierna 1-7. 63 av dem återfanns i kategori 1-3b och
64 spelare i kategori 7. Resterande 20 spelare var sponsorinbjudningar (vilka var olika från tävling till
tävling) eller medicinskt undantagna.
66 För lista på vilka spelare som därmed kom att ingå i hela urvalet, se bilaga 7.
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I den ursprungliga modellformuleringen ingick variablerna:

Scoreji
  = ß1 + ß2Konk1i + ß3Totprisi + ß4Pari + ß5Langdi + ß6Genom j + ß7BS1i + ß8BS2i + ß9BS3i + ß10BS4i +

+ ß11GS1i + ß12GS2i + ß13GS3i + ß14GS4i + ß15V1i + ß16V2i + ß17V3i + ß18V4i + ß19Dispensj + ß20USAETj + u ij

♦ Scoreji (Slutresultat): J avsåg den enskilde spelaren i spelarurvalet och i avsåg
den aktuella tävlingen i tävlingsurvalet. Scoreji innebar alltså spelaren j:s
slutresultat i förhållande till banans par i tävlingen i.

♦ Konk1  (Konkurrens1): Variabel som tog hänsyn till hur startfältets
sammansättning såg ut, d.v.s. hur många från kategori 1, 2, 3, 3a, 3b, 7 och
7A, som deltog i tävlingen i i förhållande till det totala antalet startande.
Variabeln visade hur starkt startfältet var för tävling i, vilket på förhand
väntades påverka spelarnas incitamentsstrukturer på så sätt att ett starkare
startfält medförde att spelarna presterade bättre67.

♦ Totpris (Total prissumma): Hur stor den totala prissumman (mät i tusentals
euros) var för tävlingen i. Naturligtvis en av huvudvariablerna då hela testet
gick ut på om och i så fall hur prissummans storlek påverkade spelaren j:s
slutresultat i tävling i68.

♦ Par (Tävlingsbanans par): Så många slag som spelaren behövde för att spela
jämnt med banan i tävling i, d.v.s. om banans par var 72 och spelaren
använde 72 slag över de 18 hålen så var resultatet på rundan lika med 0 (E =
even). Om spelaren använde 71 slag gick han ett under par och hade
resultatet -1 och om han använde 73 slag gick han ett över par och hade
resultatet +1. Tävlingen i bestod av fyra rundor och spelaren j:s slutresultat
var alltså det sammanlagda resultatet i förhållande till tävlingsbanan i:s par.
För de 35 tävlingarna i urvalet antog tävlingsbanan i:s par antingen 70, 71 eller
72.

♦ Langd (Tävlingsbanans längd): Hur lång banan i tävling i var mätt i antal
meter.

                                                
67 För startfältens sammansättning i respektive tävling, se bilaga 6.
68 För total prissumma, tävlingsbanans par, tävlingsbanans längd och vinnarscoren i respektive tävling, se
vidare bilaga 8.
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♦ Genom (Spelarens genomsnittsscore): Spelaren j:s totala antal slag under
säsongen 2002 i förhållande till totala antalet rundor han spelade, d.v.s. totalt
antal slag/totalt antal rundor69.

♦ BS (Banan i:s svårighetsgrad från tee fram till greenområdet): Hur svår
tävlingsbanan i var från tee till greenområdet i förhållande till de andra
tävlingsbanorna som spelades under säsongen 2002. BS delades in i fem
kategorier: 1) lätt, 2) lätt-medel, 3) medel, 4) medel-svår, och 5) svår. I sina
bedömningar tog spelarna70 hänsyn till hur olika hinder påverkade
spelmöjligheterna fram till green, d.v.s. hur smala fairways var, hur tjocka och
höga ruffarna var o.s.v. En lättare layout fram till greenområdet kunde, a
priori, väntas leda till lägre slutresultat för spelaren j. Man ska ha klart för sig
att vad som upplevs som en lätt bana för en spelare kan upplevas svår för en
annan och vice versa. Den enskilde spelarens bedömning av tävlingsbanan i
kunde vara påverkad av hur han faktiskt presterat på den tidigare år och
vilken typ av bana det var.

♦ GS (Banan i:s svårighetsgrad på greenområdet): Bedömningen skedde efter
samma mall som för BS: 1) lätt, 2) lätt-medel, 3) medel, 4) medel-svår, och 5)
svår. Till greenområdet hör inte bara själva greenen utan även det närmast
anknytande området runt omkring, d.v.s. foregreen och greenbunkrar och
deras utformning. Gräset närmast foregreen kan vara tjockt och väldigt
svårspelat eller mindre tjockt och mer lättspelat. Greenens svårighetsgrad
påverkas av hur snabbt (eller hur långsamt) bollen rullar på den och hur
ondulerad den är. Anledningen till att tävlingsbanan i:s svårighetsgrad delades
upp på dels från tee fram till greenområdet och dels på greenområdet har att
göra med att just puttningen och närspelet anses vara de viktigaste och mest
avgörande slagen i golf. Var greenområdet svårt kunde man därmed förvänta
sig, a priori, att spelaren j:s slutresultat blev högre. Var hela banan i svår
kunde man förvänta sig att den totala svårighetseffekten förstärktes och att
slutresultatet blev än högre.

♦ V (Väder): Variabel som tog hänsyn till vilket väder som rådde under
tävlingsdagarna för tävlingen i. Samma kategoriindelning gällde här: 1) lätt, 2)
lätt-medel, 3) medel, 4) medel-svår, och 5) svår. Med ”lätt” golfväder menas
sol, inte alltför varmt och högst beskedlig vind och med ”svårt” golfväder

                                                
69 För respektive spelares genomsnittsscore, kategori och tidpunkt för tourkortets utgång, se bilaga 7.
70 ”BS” och vidare  ”GS” och V” bygger på bedömningar av Anders Forsbrand, Joakim Haeggman,
Robert Karlsson, Fredrik Andersson, Henrik Nyström, Klas Eriksson, Adam Mednick, Dennis Edlund
och Mattias Eliasson. För deras bedömningar, se bilaga 9.
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menas regnigt och blåsigt. ”Medel” skulle kunna översättas till lättare regn
och måttlig vind alternativt uppehåll och något blåsigt. Man ska ha klart för
sig att vad som är bra väder för en spelare inte med automatik är bra för en
annan. Somliga (förmodligen de flesta) stortrivs när det är riktigt varmt och
vindstilla, medan andra faktiskt kan föredra lättare regn. Därför är
ovanstående kategoriseringar inte en absolut utan en generell fingervisning
om vad spelare uppfattar som bra respektive dåligt golfväder. Bra väder
kunde, a priori, i genomsnitt förväntas leda till en bättre prestation och
därmed ett lägre slutresultat för spelaren j.

♦ Dispens (Spelare med och utan dispens): Tanken här var att se om spelarna
med dispens (de som hade ett säkrat tourkort över minst säsongen 2003) i
genomsnitt faktiskt presterade ett bättre spel än de utan dispens (de som var
tvungna att spela så pass bra under säsongen 2002 att tourkortet automatiskt
skulle förnyas till säsongen 2003). På förhand var det rimligt att utgå från att
spelare med dispens kunde spela utan att tänka på sin ranking, d.v.s. mer
avslappnat, och därav nå bättre slutresultat jämfört med spelare utan dispens.
Dessa spelare utan dispens hade sin tourkortsförnyelse att tänka på, vilket
torde ha gett dem en incitamentsstruktur som präglades av stor press att
prestera bra resultat (dåligt spel skulle kunna medföra att man tappade kortet
till 2003) och att pressen därav blev en hämmande faktor.
Kodningen skedde enligt följande
Dispensj = 1 om spelaren inför 2002 hade ett tourkort som sträckte sig över

säsongen 2003 (spelare med dispens)
= 0 annars, d.v.s. tourkortet sträckte sig bara över 2002, vilket

innebar att dessa spelare var tvungna att spela in tillräckligt
mycket pengar för att förnya sitt tourkort till 2003 (spelare
utan dispens).

♦ USAET (Spelarens tourtillhörighet): USA-touren rankas som den bästa i
världen och när spelare härifrån ställde upp i tävlingar på Europatouren
(något de kunde göra tack vare att de också ägde ett Europatourkort) kunde
på förhand ett bättre resultat av alla spelare väntas som en direkt följd av ett
starkare startfält. De med sin bas på USA-touren väntades också i genomsnitt
spela bättre i tävlingen i än de med bas på Europatouren.
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Kodningen skedde enligt följande:
USAET j = 1 om spelaren under säsongen 2002 hade sin bas på USA-touren

samtidigt som han ingick i Europatourens kategorisystem, och
deltog i aktuell Europatourtävling (om t.ex. Sydafrikanen
Ernie Els, som hade sin bas på USA-touren och samtidigt
ingick i kategori 1 på Europatouren, deltog i en tävling på
Europatouren).

               = 0 annars, d.v.s. spelaren hade sin bas på Europatouren.

♦ u (slumpterm): I slumptermen antogs alla faktorer (variabler) som kunde
påverka spelaren j:s prestationsförmåga, men som av någon anledning
(företrädesvis brist på individuellt specifika data) inte uttrycktes som en egen
variabel, ingå.

JJuusstteerriinnggaarr  ii  mmooddeell lleenn
Som de presenterade resultaten nedan kommer att visa finns inte längre variablerna
BS1, BS5, GS1, GS5 och V5 kvar i modellen. Förklaringen är att spelarnas
bedömningar av tävlingsbanan från tee till green, av greenområdet och upplevt
väder resulterade i att allt för få tävlingar klassificerades i dessa nämnda
svårighetsgrader. Exempelvis kan nämnas att inte en enda tävling i urvalet ansågs:
”svår” från tee till green (ingen tävlingsbana kunde kodas BS5), ”lätt” på
greenområdet (ingen tävlingsbana kunde kodas GS1) eller ”svår” vädermässigt
(inget väder under säsongen kunde kodas V5). Därför utgick BS5, GS1 och V5.
Dessutom fanns det svårighetsgrader som hade för få träffar för att vara tillräckligt
tillförlitliga som egna variabler, vilket innebar att de i stället kom att ingå i den
närmast följande graderingen. Därför placerades BS1 = ”lätt” från tee till green (en
träff) i BS2 = ”lätt-medel” och GS5 = ”svår” på greenområdet (två träffar) i GS4 =
”medel-svår”. Följden blev att i stället för en femgradig skala blev BS och GS
tregradiga och V fyrgradig.

Modellen korrigerades och kom därför att se ut enligt följande:

Scoreji
  = ß1 + ß2Konk1i + ß3Totprisi + ß4Pari + ß5Langdi + ß6Genom j + ß7BS1i + ß8BS2i + ß9GS1i + ß10GS2i +

+ ß11V1i + ß12V2i + ß13V3i + ß14Dispensj + ß15USAETj + u ij

där kodningen för BS, GS och V var:
BS1i = 1 om svårighetsgrad 2

= 0 annars
    BS2i = 1 om svårighetsgrad 3

= 0 annars
Annars: = svårighetsgrad 4.
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GS1i = 1 om svårighetsgrad 2
= 0 annars

GS2i = 1 om svårighetsgrad 3
= 0 annars

Annars: = svårighetsgrad 4.

V1i = 1 om svårighetsgrad 1
= 0 annars

V2i = 1 om svårighetsgrad 2
= 0 annars

V3i = 1 om svårighetsgrad 3
= 0 annars

Annars: = svårighetsgrad 4.

RREESSUULLTTAATT
I den första regressionen som skattades ingick samtliga förklaringsvariabler.
Skattningarna presenteras i ”tabell Appendix B:1” nedan.

Variabel Parameter Standardavvikelse T-statistika Signifikansnivå
Constant -159,3288146 27,4932275 5,79520 0,00000001
KONK1 6,2207785 1,4131895 4,40194 0,00001141
TOTPRIS -0,0006526 0,0001699 3,84051 0,00012737
PAR -0,9893941 0,4069610 -2,43118 0,01515454
LANGD -0,0014862 0,0015061 -0,98679 0,32389107
GENOM 3,4077847 0,1916782 17,77868 0,00000000
BS2 -5,2898730 0,6488443 -8,15276 0,00000000
BS3 -2,8966568 0,4684443 -6,18357 0,00000000
GS2 -4,0263908 0,5324461 -7,56206 0,00000000
GS3 -4,0628461 0,3987521 -10,18890 0,00000000
V1 -2,6337759 0,9429627 -2,79309 0,00528038
V2 -1,2206373 0,8108367 -1,50540 0,13240931
V3 -0,2033299 0,5840358 -0,34815 0,72777424
DISPENS -1,1289538 0,3016567 -3,74251 0,00018836
USAET -1,6447285 0,7027569 -2,34039 0,01938063

Regressionsresultaten var vidare:

R2 = 0,343071 R2adj = 0,334762

F (14, 1669df) = 61,4945 Durbin-Watson-statistika = 1,770734

Tabell Appendix B:1. Slutresultatsekvationer för Europatouren 2002: Paneldata mellan tävlingar och spelare.

Skattningarna gav ett lågt R2-värde (0,34), vilket skulle kunna antyda att
variationen i spelarnas slutresultat inte förklaras särskilt väl av modellen. Men i en
tvärsnittsstudie och i studier där tvärsnittsdata tenderar att dominera blir R2-värdet
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emellertid ofta lägre, eller t.o.m. mycket lägre än vid tidsserier, och det har att göra
med att det är väldigt svårt att skapa en till verkligheten riktigt välanpassad modell.
Det låga R2-värdet här kan säkerligen förklaras utifrån de resonemang som förs
under ”Problem med modellen” nedan. F-värdet visar att modellen som helhet är
klart signifikant.

LANGD och PAR-variablerna har förväntade tecken framför parametrarna,
men LANGD är inte signifikant och PAR är signifikant så länge man håller sig till
en signifikansnivå över 2 procent. Det skulle kunna antyda att det föreligger en viss
korrelation mellan variablerna. Nedanstående korrelationsmatris visar på just detta.

Korrelationsmatris PAR LANGD
PAR 1,000000000000 0,657404131264
LANGD 0,657404131264 1,000000000000

Tabell Appendix B:2. Korrelationsmatris mellan PAR och LANGD. Resultatet 0,66 antyder att en viss korrelation
föreligger mellan variablerna.

I ”tabell Appendix B:3” nedan har variabeln LANGD därför uteslutits.

Variabel Parameter Standardavvikelse T-statistika Signifikansnivå
Constant -150,1764794 25,8813293 -5,80250 0,00000001
KONK1 5,6840578 1,3043164 4,35788 0,00001393
TOTPRIS -0,0007045 0,0001616 -4,35925 0,00001385
PAR -1,2433302 0,3152673 -3,94373 0,00008354
GENOM 3,4053170 0,1916603 17,76746 0,00000000
BS2 -5,3563812 0,6453292 -8,30023 0,00000000
BS3 -2,9202028 0,4678325 -6,24198 0,00000000
GS2 -4,1209886 0,5237408 -7,86837 0,00000000
GS3 -4,1393869 0,3911322 -10,58309 0,00000000
V1 -2,3736667 0,9053645 -2,62178 0,00882664
V2 -1,0785430 0,7979417 -1,35166 0,17666831
V3 -0,0910345 0,5728372 -0,15892 0,87375217
DISPENS -1,1289239 0,3016543 -3,74244 0,00018841
USAET -1,6344896 0,7026748 -2,32610 0,02013256

Regressionsresultaten var vidare:

R2 = 0,342688 R2adj = 0,334773

F (13, 1670df) = 66,1510 Durbin-Watson-statistika = 1,769605

Tabell Appendix B:3. Slutresultatsekvationer för Europatouren 2002: Paneldata mellan tävlingar och spelare,
exklusive variabeln LANGD.
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Nu framgår att PAR är klart signifikant och har ett minustecken framför
parametern, vilket är ett logiskt resultat71.

Från resultaten i ”tabell Appendix B:3” kan man dra några andra viktiga
slutsatser. Först och främst, prissummans storlek hade betydelse för spelaren j:s
prestation. Högre prissumma (mätt i TOTPRIS) i tävlingen i medförde i
genomsnitt ett lägre slutresultat (visas av minustecknet framför parametern) hos
spelaren j.

För det andra, skattningen för variabeln DISPENS gav förväntat utslag. Spelare
med dispens presterade i genomsnitt bättre spel än spelare utan dispens (visas av
minustecknet framför parametern). Förklaringarna torde vara tre till antalet: 1)
spelare med dispens kunde spela mer avslappnat än spelare utan dispens, 2) spelare
med dispens var bättre än spelare utan dispens, och bland spelarna med dispens
fanns de som behandlades som stjärnor.

Spelare med dispens kunde spela ut på ett helt annat sätt än de spelare som var
tvungna att prestera bra för att förnya sitt tourkort till säsongen 2003. Dessutom är
det många gånger så att spelarna med dispens har säkrat sitt tourkort för att de är
just bättre spelare än de som inte säkrat sitt tourkort. Gemensamt för spelarna med
dispens är att de någon gång tidigare vunnit någon tävling som placerat dem i
kategorier som medfört ett säkrat tourkort för minst någon säsong framöver. Visst
kan det finnas spelare i denna grupp som fått till någon lyckträff och vunnit en
tävling fast man sett över en hel säsong inte varit särskilt bra, men i stort kan man
nog konstatera att dessa spelare kort och gott är bättre. Bättre spelare presterar i
genomsnitt bättre spel. Det förefaller också vara rimligt att tro att appearance
money72 och bättre service kan ha haft ett finger med i spelet. Bland de spelare med
dispens fanns säkerligen de som erhöll appearance money och bättre service, vilket
kan ha påverkat deras prestation positivt (det genom att de kunde spela med
mindre press och hade bättre förutsättningar att lyckas) och därmed skattningen.

Att bättre spelare presterade bättre bekräftas av den signifikanta variabeln
GENOM (spelaren j:s genomsnittsscore över hela säsongen). GENOM visar att ju
högre snittscore man hade under säsongen 2002, desto högre slutresultat i
genomsnitt för spelaren j (d.v.s. desto sämre slutresultat) i tävlingen i.

Vad gäller banans svårighetsgrad från tee till green (BS2, BS3, BS4 – kom ihåg
att BS4 är jämförelsevariabel här) och greenområdets svårighetsgrad (GS2, GS3 och
                                                
71 Det är inte helt lätt att förklara för en icke golfinsatt varför det är logiskt. Det handlar om golftermer
som kräver en ganska omfattande kunskap om golfsportens inneboende struktur. För den intresserade
(och initierade) kan följande tolkning göras: Minustecknet i skattningen innebär att spelaren j i genomsnitt
presterade bättre ju högre banans par var (d.v.s. par 72 medförde i genomsnit ett lägre slutresultat för
spelaren j  än par 71 o.s.v.). Ju högre banans par är, desto fler par 5:or (oftast) på tävlingsbanan och det
innebär större möjligheter att göra birdies. M.a.o. sannolikheten för ett lägre slutresultat ökar.
72 En grundlig genomgång av appearance money ges i ”kapitel 7”. För nu räcker det för läsaren att förstå
att appearance money är en pengagåva som ges av den lokala arrangören i syfte att locka till sig
stjärnspelaren j till sin tävling. Appearance money innebär en intäkt för stjärnspelaren redan innan
tävlingen i avgjorts.
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GS4 – kom ihåg att GS4 är jämförelsevariabel här) överensstämmer skattningarna
med vad som förväntades. BS2, BS3, GS2 och GS3 är samtliga signifikanta. En
lättare bana från tee till green och ett lättare greenområde medförde att spelaren j i
genomsnitt presterade lägre (bättre) slutresultat. Man kan konstatera att ju lättare
tävlingsbanan i var från tee till green, desto större påverkan fick det på slutresultatet
(jämför BS2 = -5,36 med BS3 = -2,92). Däremot fanns ingen nämnvärd skillnad
mellan greenområdets svårighetsgrader “lätt-medel” (GS2 = -4,12) och “medel”
(GS3 = -4,14). Det skulle kunna tänkas att BS2 var korrelerad med GS2 och BS3
med GS3, alternativt att BS2 var korrelerad med BS3 och GS2 med GS3, men
korrelationsskattningar dem emellan visade inte på några sådana problem.

Vädret är en annan spännande variabel. Man kan utläsa att V1 (= ”lätt” väder) är
signifikant medan V2 (= ”lätt-medel”-väder) och V3 (= ”medel”-väder) inte är
signifikanta. Det kan tolkas som att spelaren j i genomsnitt presterade bättre när det
var riktigt bra väder, men att övriga väderslag inte hade någon nämnvärd inverkan
på spelet.

Variabeln USAET är signifikant så länge man rör sig på en nivå över 2 procent
(vilket innebär att skattningen är klart tillförlitlig). Man kan se att spelare som hade
sin bas på USA-touren i genomsnitt presterade bättre än de spelare som hade sin
bas på Europatouren. Något som är helt i linje med vad som känns logiskt. USA-
touren är världens bästa tour och således spelar de flesta av de bästa spelarna där.
Eftersom de, jämfört med de med bas på Europatouren, kan väntas vara lite bättre
borde de också prestera bättre. Något man uppenbarligen gjorde på Europatouren
under 2002.

Ett resultat i modellen skapar viss huvudbry. Den signifikanta startfältsvariabeln
KONK1 uppvisar ett positivt tecken, vilket är tvärt emot vad som förväntades. Jag
återkommer till resonemang kring KONK1 nedan.

PPRROOBBLLEEMM  MMEEDD  MM OODDEELLLLEENN

Modellen är inte perfekt. Ett genomfört test för autokorrelation (ett Breusch-
Godfrey-test) visar på förekomst av detta fenomen i modellen. Det kan finnas
många olika förklaringar till föreliggande autokorrelation, varav en kan vara att
någon eller några variabler saknas i modellen, d.v.s. att modellen är utsatt för
specifikationsfel.

Golf är en koncentrations- och precisionssport där psykologiska faktorer många
gånger har avgörande betydelse för prestationsförmågan. En spelare som kommit
in i en dålig, alternativt en positiv, trend tar med sig negativa, alternativt positiva,
känslor från en tävling till en annan, vilket säkerligen påverkar självförtroendet åt
respektive håll. Likaledes, som någon spelare nämnde i spelarintervjuerna, kan
upplevelser från aktuell tävling tidigare år ha lagts i ryggsäcken till kommande år.
Det kan handla om spelmässiga minnen och det kan handla om hur spelaren blivit
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bemött vad gäller service. Bra service kan bidra till lugn och koncentration på den
kommande uppgiften, medan sämre service kan skapa irritation och felaktig
fokusering.

En annan svaghet i modellen är att den inte fångar in formtoppar. Många av
proffsgolfarna lägger ofta upp sin träning och sitt tävlingsschema utifrån tron på
och förhoppningen om att vara som absolut bäst vid de viktigaste och mest
prestigefyllda tävlingarna (de med mest prispengar i). I dessa tävlingar kan man
därför anta att spelet generellt sett är bättre än under övriga delar av året och att det
för med sig att de tävlingar som kommer direkt efter formtoppsveckorna i
spelschemat kan ”drabbas” av lägre kvalitet. De spelare som inte tar ledigt utan,
trots den mentala press de levt under formtoppsveckorna, kommer till de mindre
attraktiva tävlingarna är troligtvis mer eller mindre slutkörda och kan därför
knappast förväntas prestera maximalt.

Dessutom återspeglar inte modellen spelaren j:s dagsform, vilket är en annan
viktig, men svårfångad variabel som bara delvis kan kopplas samman med
formtoppsvariabeln. Dagsformen är garanterat påverkad av det mentala och det
fysiska tillståndet. Allt från familjeproblem till att en sjukdom är på väg att bryta ut,
för att nämna två av många orsaksförklaringar, kan förklara ett underpresterat spel.
På samma sätt kan olika lyckliga omständigheter medföra en överprestation.

Allt som beskrivits ovan kan tyckas vara variabler som borde varit med i
modellen. Frågan är emellertid hur man skulle ha fångat in och mätt dem? Det
skulle ha krävt att man som forskare hade gjort intervjuer med var och en av
urvalsspelarna efter varje spelad tävling för att över huvud taget ha kunnat följa upp
hur respektive spelares mentala och fysiska tillstånd varit under veckan och vad
som i övrigt kunde ha tänkts ligga bakom det spel som presterats. Det var (och är),
som alla säkert förstår, en omöjlig uppgift.

Ett genomfört test för heteroscedasticitet (ett Whites-test) visar att även detta
fenomen, d.v.s. att variansen i slumptermen inte är konstant, förekommer i
modellen. En förklaring kan även här vara förekomst av specifikationsfel p.g.a.
utelämnande av relevanta variabler. Variabeln KONK1 mäter, som tidigare
beskrivits, konkurrensen i tävlingen i och skattningen visar att denna variabel är
signifikant och att parametern föregås av ett positivt tecken. Det positiva tecknet
betyder att ett bättre startfält i genomsnitt medförde en sämre prestation av
spelaren j. Det är fullt möjligt att tänka sig att ett bättre startfält skapade stora krav
och ökad press hos spelaren j att prestera bättre, vilket kan ha hämmat
prestationsförmågan. Spelare över lag inom olika idrotter brukar säga att, generellt
sett, en viss nervositet krävs för att öka stimulansen och koncentrationen och
därmed för att förbättra prestationen. Men kanske kan tolkningen här vara att ett
starkare startfält medförde en alltför stor dos av nervositet som i stället för en
positiv adrenalinkick blev hämmande och medförde sämre spel? Det är åtminstone
åt det hållet föreliggande skattning indikerar.



86

Det är emellertid på förhand möjligt att tänka omvänt, d.v.s. att ett starkare
startfält medför ökad koncentration och bättre slutresultat hos spelaren j. Skulle det
vara det rätta sambandet antyder skattningen på någon form av
modellspecifikationsfel av den typ som diskuterats ovan.

Men eftersom alla övriga skattningar i modellen har förväntat utslag, eftersom
det inte med säkerhet går att säga att KONK1 verkligen har fel tecken (mer
djupgående psykologiska förklaringar är bortom den här studiens syfte) och
eftersom utförda test inte entydigt visar vilken form av specifikationsfel som skulle
föreligga, kan man inte dra slutsatsen att modellens skattningar inte är tillförlitliga.
Mycket tyder således på att modellen faktiskt beskriver verkligheten väl och att det
är berättigat att dra de slutsatser som beskrivits.

Sammanfattningsvis, de viktigaste säkerställda slutsatserna blir således att högre
prissummor i genomsnitt genererade bättre spel hos spelaren j och att spelare med
dispens i genomsnitt presterade bättre spel än spelare utan dispens.
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66  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNEERR
––  FFOORRMMEELLLLAA  OOCCHH  IINNFFOORRMMEELLLLAA

Golf är en sport som består av en mängd spelregler och Europatouren är ett
företag som likaledes är omgärdat av en gigantisk regelapparat. För att förstå
sporten golf och varför Europatouren ser ut som den gör krävs en förståelse för de
informella och formella institutionerna som genom åren skapats och utvecklats,
och som är speciella för Europatouren. De informella och formella reglerna är en
del av, och reglerar, Europatouren som ett nätverk av kontrakt.

Det här kapitlet kommer därför att söka svar på frågan: Hur kan man förklara de
informella reglerna och de omfattande och strikta formella reglerna som berör: 1)
spelet, 2) kläder, 3) media, 4) beteende, och 5) sponsorer?

66..11  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  FFOORRMMEELLLLAA  RREEGGEELL VVEERRKK

Vad gäller de formella institutionerna tydliggörs de lättast i en indelning i specifika
områden. Det finns speciella regler för spelet, för hur man som spelare måste klä
sig och uppträda, regler för  hur man väntas bemöta media samt sponsorregler.

66..11..11  SSppeellrreegglleerr
Golf är en konservativ sport och förändringar i regelverket hör inte till
vanligheterna. Det har snarare varit kutym att kontinuerligt utöka antalet spelregler
i samband med att nya spelsituationer uppstått. Syftet har varit att göra
tävlingsvillkoren så rättvisa som möjligt.

I slutänden var det många gånger vi proffsspelare som drev fram många av de här olika fallen där
man var tvungen att ta ett beslut till slut. Vi vill ju gärna att reglerna ska tillämpas och vara på
ett sådant sätt att, självklart ska vi ta hänsyn till vissa saker, det ska vara bäste man som vinner
i slutänden. Det får inte vara så att reglerna gynnar någon extremt mycket.
(Mats Lanner)

Det formella spelregelverket är så omfattande att inte ens proffsgolfarna kan ha
fullständig överblick.

Det finns en extrabok som heter ’decisions’ till där det har hänt extremgrejer. Den är väl på
åttahundra sidor eller någonting. Den är rätt rolig att läsa i och för sig för det är ofta det här att
bollen studsade på bilen och hamnade i någon släpvagn eller i en handväska. Men det är klart, du
måste ha någon som bestämmer, det måste finnas regler för det.
(Joakim Haeggman)
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Det finns ju luckor i och med att de ändrar hela tiden. Jag har lyckats ändra två regler. De
försöker förbättra det, det är inte helt felfritt. Det finns så många decisions på det ena och det
andra så det blir ännu svårare att göra så att det blir bra. Jag förstår att de får problem.
(Anders Forsbrand)

Anders Forsbrand kan inte riktigt se nyttan med omfånget, men har sin syn på
varför spelreglerna är många.

Engelsmän eller britter ska ju vara så komplicerade som möjligt när det gäller allting.
(Anders Forsbrand)

Under varje tävling finns ett par domare ute på banan och dessa tillkallas vid
tveksamheter. För den som är bevandrad i sportvärlden ter sig denna procedur
klart annorlunda. Det normala är annars att en domare har full kontroll på utövarna
och går in och rättar till fel på eget initiativ.

Reglerna är inte bara många till antalet. De är tuffa också. Ett exempel på det
återges här av Robert Karlsson. Han gick tillsammans med Patrik Sjöland på tredje
varvet av Smurfit European Open på Irland 2002 och hade slagit lite för långt på
ett hål. Bollen hade precis gått över greenen samtidigt som Sjöland hade slagit lite
för kort och hamnat framför greenen.

Det var troligtvis ingen som såg vad som hände. När jag kom över greenen sluttade det väldigt
brant nerför och min boll låg väldigt högt upp på grässtråna i ruffen. Bollen rullade ner kanske en
halv centimeter när jag gick precis över kanten på greenen. Jag var en och halv meter ifrån bollen
och, ’oj den där ligger löst liksom’. När jag gick ner låg ett litet löv två decimeter från min boll och
precis när jag tog lövet från marken rörde sig bollen lite till. Då var det så där ’fan, det här är
någonting jag måste kolla med domaren’. Det gör jävligt ont för spelaren för man vet att det
troligtvis är ett slags plikt fast man inte gjort någonting. Och det var ju så det var också. Sjöland
kom fram och sa ’fan vad bra att du gjorde så för jag såg ingenting, du kunde bara ha gått
därifrån’. Jag fick lägga tillbaka bollen med ett slags plikt. Det känns som att om jag inte hade
sagt till, någon i publiken hade sett det och rapporterat det, då hade det varit kört för resten av
karriären.
(Robert Karlsson)

Om en spelare skulle, omedvetet (även medvetet, men jag återkommer till det),
bryta mot en regel är det troligt att han i sinom tid blir varse om det.
Övervakningen under en tävling är påtaglig. Runt hålen följer mängder av åskådare
spelarna med stort intresse och framför tv-apparaterna sitter många och följer
tävlingen. Bland åskådarna och tittarna finns de med stor regelkunskap, vilket
uppmanar spelarna till större försiktighet. Spelarna vet att om de råkar göra fel
kommer det ofta fram via någon ur publiken eller någon tittare som ringt in och
påpekat regelbrottet. Vid minsta tveksamhet rådfrågar man därför först de spelare
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man går tillsammans med och vid extrema situationer påkallar man domarens
uppmärksamhet.

Likväl vore det märkligt om omedvetna regelbrott aldrig skulle inträffa och
bestraffning vid omedvetna spelöverträdelser sker främst i form av plikt73.

Det har säkert hänt många gånger utan att det har upptäckts. Men samtidigt kan man trots allt
säga att det viktigaste är att man försöker uppnå så nära max som möjligt. Sen att man kanske
aldrig når till absolut 100 procent, det är det vardagliga livets gång många gånger.
(Mats Lanner)

Joakim Haeggman pratade om att, utan att konkretisera, reglerna ”måste finnas”.
Vad han indirekt uttryckte var att reglernas omfattning har sin förklaring i att
sporten bygger på ärlighet. Något som David Davies understryker i ”The Game of
Golf – changed yet changeless” (1999, sid. 85):

Det är ett faktum att golf, vilket är den lättaste sporten av alla att fuska i, skulle vara ospelbart
utan de strängaste normer av ärlighet.74

(David Davies)

Det är en särprägel i sportvärlden att golf helt och hållet förlitar sig till utövarnas
ärlighet. Inte minst med tanke på de ekonomiskt tunga kontraktsförhållanden som
är involverade i kontraktsnätet. Med stora prissummor och domare som bara
tillkallas vid komplicerade tillfällen blir spelarens roll extremt viktig. Utan hänsyn
till andra faktorer torde spelaren ha incitament att, åtminstone sett till de
neoklassiska ekonomiska antagandena att människan är rationell, egoistisk och
nyttomaximerare, tänja på regelgränserna. Generellt är doping det mest kända
fenomenet av fusk i sportvärlden, men inom golfsporten har det ännu inte
uppdagats något känt dopingfall.

Jag tror att vi är helt förskonade från det. Om du käkar lite anabola för att styrketräna lite och
blir starkare, vart kommer du med det i golfen? Du slår inte i fler puttar för att du ser ut som
Hulken. Så har du betablockerare då, men då får du inget adrenalin och det är inte heller bra.
(Joakim Haeggman)

Däremot är det berättigat att fråga sig varför golf skulle vara förskonat från all
annan slags fusk. Att peta på bollen så att den rör sig en eller ett par futtiga
millimetrar kan förbättra dess läge och därmed spelarens resultat betänkligt. Det
kan vara skillnaden mellan en förstaplats och en tionde eller mellan att vinna tre
miljoner kronor och en halv miljon. Eller för en spelare som kämpar för att klara
                                                
73 Plikt innebär att spelaren får ”böta” ett eller flera slag, d.v.s. resultatet blir högre.
74 Fritt översatt från: It is a fact that golf, which is the easiest sport of all in which to cheat, would be unplayable without
the strictest standards of honesty.
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sitt tourkort kan det vara skillnaden mellan att klara det eller inte, vilket kan få
enorma konsekvenser. Hur heltäckande regelsystemet än är och hur övertygad
Europatourens mediechef Gordon Simpson än må vara att det inte finns några
drivkrafter till opportunistiskt beteende, kommer det alltid att finnas ett visst sådant
utrymme och det är här alla involverade räknar med att spelarens ärliga samvete
tillsammans med publikens och tv-kamerornas ”ögon” ska förhindra det. Översatt
till institutionell ekonomi kan man säga att domarna, i begränsad utsträckning,
tillsammans med åskådare och tv-tittare bildar en slags övervakning.

Enligt Ricketts (1994) är övervakning en samarbetsfaktor. Men är rådande
övervakning tillräcklig för att undanröja alla hot om fusk på Europatouren? Robert
Karlsson är ett av de stora namnen och kan därför räkna med större övervakning,
men hur är det för dem som inte tillhör den absoluta toppen? De som återfinns
längre bak i spelfältet och som inte har vare sig publikens eller tv-kamerornas ögon
riktade mot sig i samma utsträckning? Ska man vara säker på att inte heller de
omsätter fusk i praktiken?

Så rationell och smart är man inte. Det är ju något som är fundamentalt fel om man håller på så.
Med den skickligheten som spelarna måste ha för att komma till den här nivån, det går inte att
fuska sig dit eftersom straffet är så hårt, man är körd för livet. Det är som med Johan Tumba.
Var han oskyldig är han i alla fall körd för karriären. Åker man dit en gång är man blåst.
(Robert Karlsson)

Antagandena om att fusk inte förekommer bygger mycket på just fuskets
påföljder. En spelare som ertappats för fusk riskerar att uteslutas från
Europatouren. Det är inte bara att en fuskare är bränd på touren och bland övriga
spelare utan är bränd överallt. Sponsorer vill exempelvis inte vara förknippade med
en fuskare och publiken tappar förtroendet för honom. Fusk slår tillbaka på
spelarens klubbtillverkare och i ett bredare perspektiv även tourens anseende, vilket
försvårar dess samarbete med övriga parter i kontraktsnätet.

Den hårda moralen inom golf gör att om du blir tagen som en fuskare blir du lite stämplad för
livet. Just den hårda moralen som golf innefattar gör att det inte är värt att hålla på och peta fram
bollen eller lägesförbättra eller göra grejer som du vet att du inte får göra.
(Mats Lanner)

Även om det är ovanligt har några av de svenska spelarna sett skymten av fusk.
Klas Eriksson pekar ut NN och själva händelsen utspelade sig under en tävling i
Portugal våren 2002, ”men de kunde inte sätta dit honom”. Om det nu var fusk är det
uppenbart att övervakningen inte fungerade vid det här tillfället.
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Det var ju väldigt, väldigt tjocka ruffar och varenda gång kunde han slå sin boll fram mot green.
Och jag då, om jag jämför med mig själv som är en av de som slår bäst från ruff över huvud taget,
fick inte iväg bollen mer än 50 meter. Jag menar att, han är en tunn liten räka, han fuskade hela
tiden. Han missade play-off med ett slag. Det hade ju varit fruktansvärt om han hade gått och
vunnit där med fusk alltså.
(Klas Eriksson)

Det är väldigt sällsynt att fusk bevisats och lett till avskedning. Svenske Johan
Tumba, som Robert Karlsson nämnde ovan, är en av ytterst få som åkt dit under
alla de år som Europatouren existerat.

Jag kommer ihåg honom, han var en av de västa. Tack och lov är inte många som han. Påminn
mig inte om honom…75

(Gordon Simpson)

Johan Tumba sparkades ut från Europatouren 1992 efter att ha dömts för att ha
mixtrat med sitt scorekort och fört ner ett lägre resultat än vad han egentligen hade.
Han fick två års avstängning och försökte efter det starta om på Asientouren.
Expressen Sporten hade ett reportage om Johan Tumba den 26 augusti 2002.
Upphovet till reportaget var att han skulle göra ett allvarligt försök att ta sig tillbaka
till de stora sammanhangen. I reportaget bedyrar han fortfarande att han är oskyldig
(Berglund, 2002, sid. 2):

Ja, ja. Jag menar, handstilsexperter hävdar ju att ändringarna på det där scorekortet var med Ian
Ropers handstil. Sen hade jag ju också ett vittne som såg det. Men jag blev ju överkörd av PGA:s
jurister.
(Johan Tumba)

Med ett systematiskt fusk skulle det vara omöjligt att upprätthålla en proffstour
och därför måste Europatouren kunna garantera att fusk inte förekommer. Om
spelaren mår dåligt av att fuska har Europatourens styrelse lyckats förmedla ett
moraliskt ledarskap, vilket enligt Ricketts (1994) är en annan viktig samarbetsfaktor.
Huruvida spelarna verkligen mår dåligt av att fuska är omöjligt att veta eftersom de
som intervjuats för den här studien hävdar att de aldrig fuskat.

                                                
75 Fritt översatt från: I remember him, he was one of the worst. Thankfully not many people are like him. Don´t call me
on that one… (Simpson, 2002).
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I min egen värld skulle det vara döden om man åkte dit för fusk. Jag kan inte tänka mig att
fuska. Du får ju tänka att vi svenskar är ett folk som har en viss uppväxt. Men kolla på XX
som slåss när det är VM i fotboll och de får ett domslut emot sig. Det är för att de är uppväxta
på ett annat sätt. De tänker nog på ett annat sätt också när de ligger i ruffen. Men jag vet inte,
jag kan bara föreställa mig att det att det finns en möjlighet att det kan vara så.
(Klas Eriksson)

Man kan berättiga Europatourens system med övervakning och hårda straff
utifrån ekonomisk teori. USA-touren är det alternativ som är många spelares dröm
och där är prispengarna betydligt större än på Europatouren. Därmed kan
konstateras att spelaren skulle kunna nå en högre ersättning på USA-touren, men
att fuska, bli upptäckt och utsparkad från Europatouren innebär betänkligt
minskade möjligheter att nå USA-touren. Det och att Europatouren är världens
näst bästa tour med goda möjligheter att ekonomiskt trygga sin framtid gör att ett
hot om avskedning blir trovärdigt. Detta hot är både avskräckande och ett billigt
och effektivt sätt att hantera dylika intressekonflikter, trots att
upptäcktssannolikheten är liten.

Sen finns det situationer som inte är fusk, men som ändå på sätt och vis befinner
sig i gränslandet mellan ärligt spel och fusk. Robert Karlsson har under sina tolv år
på Europatouren bevittnat ett par sådana incidenter.

Jag vet en spelare som på ett hål slog rakt igenom fairway ut i ruffen och låg bakom några träd.
På andra sidan träden, mellan träden och flaggan, var det tre skyltar och vi hade en regel som sa
att ’är det en skylt mellan din boll och flaggan får du droppa i sidled så att inte skylten är i
vägen’. Grejen är att där han stod såg han aldrig skylten, men bollens linje var helt klart över
skylten. Då kunde han droppa i sidled så att han kom ut precis från ruffen till lättruffen. Han
kunde ta en klubblängd med sin långa putter så att han kom ut på fairway och hade ett fritt slag
från fairway rakt in mot flaggan i stället för från ruffen som skulle varit ganska taskigt över en
damm. Så från att ligga i ett svårt läge i ruffen där han troligtvis skulle varit tvungen att slå
bollen tio meter till höger om flaggan, ta en tvåputt och gå därifrån hade han ett slag från fairway
med perfekt linje in mot flaggan. Det är ett sådant regelfall. Det är absolut inget regelbrott, men
moraliskt sett är det helt fel.
(Robert Karlsson)

Den regeln är numer ändrad, men ändå kvarstår faktum att spelare testar
gränserna.

Genomgången av spelreglerna har tydligt visat på varför de är så många till
antalet och varför de spelmässigt finns. Däremot, fyller de någon ekonomisk
funktion och i så fall vilken? Svaret är tredelat: 1) de upprätthåller kvaliteten, 2) de
minimerar transaktionskostnaderna, och 3) de skapar förutsägbarhet.

I ”kapitel 5” fördes resonemang om kvalitetens betydelse för ekonomisk
utveckling och slutsatsen blev att Europatourens framtid i första hand beror på
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vilken kvalitet man kan erbjuda spelarna och i andra hand, som en logisk produkt
av spelarnas upplevelser, på övriga parter i kontraktsnätet. För spelarna är den
respektive tävlingsprissummans storlek, tävlingens service och tävlingsbanans
kvalitet tre viktiga kriterier när de bildar sig en helhetsuppfattning om
Europatourens kvalitet och status i stort. Spelregelverket fyller sin självklara
funktion i att begränsa det opportunistiska beteendet (moral hazard, rent seeking
etc.) genom att minimera möjligheterna till godtycklighet och fusk. Om än detta
problem i en sport byggd på ärlighet aldrig kan lösas till 100 procent, är man så pass
nära maximum att spelarna vet att de spelar på lika villkor. Det är en
grundförutsättning för att de ska kunna erfara positiva upplevelser av sitt
golfutövande. Övervakning och bestraffning är, enligt North (1993), ofta
kostsamma procedurer. En tredje part kan agera som en övervakare och då bidra
till att kostnaderna reduceras. Europatouren har uppenbarligen löst denna
tillsynsproblematik dels med hjälp av åskådare och tv, vilka med sina ”ögon” intagit
rollen som tredje part, och dels med stränga påföljder vid upptäckt fusk. I och med
att spelaren riskerar att avskedas om han fuskar (vilket enligt Europatourens stadgar
skulle medföra en utdragen och kostsam procedur) blir spelaren i sin rädsla att åka
fast en övervakare av sig själv. Dessutom övervakar spelarna varandra och har
skyldighet att informera styrelsen om de ser någon bryta mot någon av de ”koder”
som de förväntas efterleva. I Members General Regulations Handbook (2002, sid.
25) kan man läsa att:

I de flesta omständigheterna anses följande ageranden eller försummelser strida mot koden, och om
bevisade utgår ett straff.

5. Underlåtenhet att rapportera en överträdelse av koden av en annan tourmedlem när
överträdelsen är känd för medlemmen eller att han skäligen borde ha insett att en överträdelse kan
ha ägt rum och, att samarbeta i någon utredning.76

(Members General Regulations Handbook)

Spelreglernas digra omfattning är ett slags garanti mot konflikter, vilket också
bidrar till att bespara onödiga transaktionskostnader. Med ett luddigt regelverk
skulle det finnas risk för ständiga diskussioner om hur man skulle lösa den och den
uppkomna spelsituationen. Reglerna täcker de hittills uppkomna situationerna,
vilket medför att det ska till något väldigt exceptionellt för att spelare ska finna det
meningsfullt att göra överklaganden.

Enligt Ricketts (1994) kan en entreprenör i en ekonomisk värld, präglad av
osäkerhet, väntas reducera transaktionskostnaderna via ett företag jämfört med hur

                                                
76 Fritt översatt från: In most circumstances the following acts or omissions will be considered to be contrary to the Code
and if established will lead to penalty being imposed. 5. Failure to report a breach of the Code by another Member of the
Tour when the breach is known to the Member or he should reasonably have realised that a breach may have ocurred and to
co-operate in any enquiry.
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det skulle vara på en spontan marknad. Kontraktens uppgift är att sänka
transaktionskostnaderna genom att reglera det oförutsedda och man kan säga att
Europatourens entreprenörer med föreliggande spelregler skapat förutsägbarhet
och därmed minimerat osäkerheten, vilket alla inblandade parter i kontraktsnätet
gagnas av.

Kopplat till den spelteoretiska skrivbordsprodukten ”Fångarnas dilemma” kan
man sammanfatta spelreglernas funktion med att de har blivit länken till ett
effektivt samarbete mellan Europatouren och spelarna. Båda parter skulle förlora
på om spelreglerna inte fungerade. Vissa spelare letar i och för sig uppenbarligen
efter ”kryphål”, men i det stora hela har spelarkåren insett att den tjänar mest på att
hålla sig inom ramen för befintliga regler. Det är samma sak som att säga att
spelarna har lärt sig att indirekt samarbeta med Europatouren. Europatouren å sin
sida är mån om att spelreglerna ska vara så rättvisa som möjligt för att inte skapa
onödiga och kostsamma konflikter, d.v.s. de har också insett att det är mest
fördelaktigt att indirekt samarbeta med spelarna.

66..11..22  KKllääddrreegglleerr
Den som någon gång sett golf, antingen på tv eller live, har upptäckt att damerna
får spela i shorts medan herrarna tvingas gå i långbyxor oavsett väder.
Europatourens klädregler säger att en spelare inte får bära skjorta (t-shirt) utan
krage och ärmar, eller som är av genomskinligt material, och skjortan får inte hänga
utanför byxorna. Vad gäller byxor är det inte tillåtet att spela i jeans eller shorts och
byxorna bör helst inte vara instoppade i strumporna (Members General
Regulations Handbook, 2002).

Varför skulle inte herrarna kunna gå i shorts om damerna kan göra det? Det är ju kanske en
petitess i det hela, men det känns som att det aldrig kommer att ändras på Europatouren. Jag
förstår inte varför förbudet ska finnas när damerna får.
(Fredrik Andersson)

Den strikta klädkoden innebär att det en varm sommardag kan bli genomsvettigt
och vad gäller förhållningssätt till dessa klädregler är spelarna inte eniga. Somliga
tycker att reglerna är bra, att shorts och t-shirts inte hör hemma på en professionell
golftour, medan andra tycker att reglerna kort och gott är idiotiska samtidigt som
man har förståelse för att de finns.

Jag säger så här. Skulle vi alla se ut som vi svenskar gör skulle vi kunna spela i shorts. Men
tänk dig de som har århundradets ölkagge, tänk om de kommer ut i shorts. Det skulle se ut det.
(Henrik Nyström)
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Säger vi att vi får ha shorts på oss så kommer någon jävel med fotbollsshorts en eftermiddag. Det
är inte så lyckat när vi ska gå ut i sändning till ett par miljoner människor. Jag förstår
problematiken samtidigt som jag tycker att, när vi går nere i Malaysia och svetten rinner inne
mellan benen på en och byxorna är så svettiga efteråt att det inte går att ha dem i två dar för att
det är vita saltränder överallt på dem, de är helt dumma i huvudet att vi inte får ha shorts och det
är 30 grader varmt och fuktigheten är hög. Men samtidigt har de satt den här gränsen. Det är
lätt, det är långa byxor som gäller killar. Punkt slut. Och inga jeans. Enkelt att följa. Samtidigt,
som en dag som denna, man tar på sig shortsen för första gången i år, man är vit som en jävla
outpinne och tycker att ’varför får man inte ha shorts så man ser normal ut’? Jag har varit ute i
femton år snart och har fan inga pigment kvar. I solen blir man lite röd, och så är man precis
svart i armarna, svart i ansiktet och svart i nacken.
(Joakim Haeggman)

Det Joakim Haeggman beskriver är det som bland golfarna i gemen skämtsamt
brukar kallas för en ”äkta golfbränna”. Så varför får inte herrarna ha shorts? Varför
denna strikta klädattityd? Golf är en gentlemannasport och enligt Europatourens
mediechef Gordon Simpson handlar det om ”självdisciplin och konformitet”. Den
enhetliga klädseln hjälper till att sälja produkten golf och bevarar den stil som länge
varit normgivande och som omgett den manliga proffsgolfen.

Man måste sätta in dessa för en proffstour specifika formella institutioner i ett
ekonomiskt sammanhang. Vilka sponsorer och vilken slags publik vill
Europatouren ha? Sponsorer ser säkert att produkten man sponsrar ska motsvara
deras förväntningar om vad professionalism i sig själv innebär och med rådande
klädkod vänder sig Europatouren till de målgrupper i det totala publikutbudet som
attraheras av stilrenhet. Publiken vet hur en manlig golfare är klädd och förväntar
sig en viss attityd från spelarna som involverar allt från klädsel till uttalanden.
Klädreglerna finns helt enkelt där för att undvika inslag av sjabbighet och för att
upprätthålla en viss image gentemot sponsorer och andra intressenter.

Det är klart att lägger du ner tio, tjugo miljoner på en stor satsning, bjuder in kunder och
försöker hålla en väldigt hög image och så ska du stå och titta på folk som kommer
uppstapplande från stranden i sandaletter näst intill, någonstans måste man säga att det passar
väldigt dåligt in.
(Mats Lanner)

Jag tror inte att folk hemma framför tv:n skulle uppskatta om vi springer omkring i shorts och en
keps bak och fram och i princip ser ut som alla där hemma när de går ut och spelar.
(Klas Eriksson)

Samtidigt blir det hela inkonsekvent på ett annat plan när man tittar till hela
golffamiljen och då är det inte lika lätt att försvara de strikta klädreglerna. Det
skulle vara mycket intressant att höra förklaringen till varför damer tillåts spela i
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shorts. Det hela blir ju rätt löjligt när de manliga golfarna ska behöva gå i klibbiga
långbyxor en varm sommardag. Nog måste det väl kunna gå att sätta upp regler för
hur shorts inte får se ut? Europatouren anser det vara för komplicerat att hitta regler
som tillåter en större variation i klädseln och som samtidigt inte innebär att det
propra går förlorat.

Du tar tio personer och säger att du får ha de byxorna och så tittar du på personerna. Ja, hur ser
det ut? En del har ju shortsen hängande nere på knäna, en del har inte strukit dem sen före
kriget och det kan man inte gå in och styra och säga ’nämen, du är okammad eller du har inte
borstat skorna’, det är liksom inte någon militärtjänstgöring det är frågan om. Genom att styra
har vi i princip sagt att du måste ha krage på skjortan och inga shorts.
(Mats Lanner)

Jag har ingenting emot att det är lite gentlemannaspel för det är på något sätt det hela spelet bygger
på. Allting ifrån klädregler till uppförning. Det bygger på ärlighet och stil och etikett.
(Robert Karlsson)

Mats Lanners konstaterande, ”genom att styra…”, har en ekonomisk betydelse.
Institutionernas uppgift är, som redan nämnts ett par gånger, att bestämma
äganderätterna och underlätta de byten som sker på en marknad eller i ett företag.
Europatourens kontraktsnät är komplext och kräver därför en hög grad av
formalitet. De tydliga formella klädreglerna kan därmed ses som en frukt av
komplexiteten där Europatouren, som en sammanhållande länk, måste ta hänsyn
till alla intressenters mål, i synnerhet sponsorernas. Klädreglerna kan också ses som
en frukt av den informella gentlemannanorm, ”det bygger på ärlighet och stil och etikett”,
som historiskt har utvecklats.

Genom att dra en strikt klädgräns för vad som är och inte är tillåtet vet spelarna
vad som ingår i deras ”rätt” till klädval. I det byte som sker inom företaget, mellan
Europatouren och spelarna, ingår således klädseln. Spelarna klär sig i enlighet med
reglerna och får i utbyte möjlighet att spela om höga prissummor. Något som
kanske inte skulle vara möjligt om shorts vore tillåtna eftersom sponsorerna då
kanske inte skulle vilja satsa på golf i nuvarande omfattning. Tillsammans medför
den formella och informella attityden till den strikta klädkoden att onödiga
konflikter undviks, vilket innebär att transaktionskostnaderna begränsas. Eller
omvänt, som Anders Forsbrand sammanfattar nedan, att Europatouren gått och
går framåt.
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Jag tror att så fort du bryter den trend som är, om vi säger att du släpper på reglerna, är det svårt
att sätta en gräns. Golfen tillhör definitivt en av de sporter som fortfarande går framåt. Jag vill
inte låta som någon överklass, att det är klasskillnad på allt sådant här, men golfen har en hög
klass på uppträdande utåt och har alltid varit en ärlig sport och en riktig gentlemannasport. Och
en ren sport, det är inga droger. Allt det här tycker jag är snäppet över många utav de andra
idrotterna och det är väl en av orsakerna till att golfen fortsätter att växa. Om du springer ner på
stan och tittar hur de som är 15 bast ser ut och så går du upp och tittar på dem som är 15 bast
på golfbanan, jag tycker definitivt att de (på golfbanan) är klädda mycket, mycket bättre.
(Anders Forsbrand)

66..11..33  MMeeddiieerreegglleerr
Goodwill är en annan av punkterna som en medlem (spelare) av Europatouren är
tvungen att rätta sig efter. I Members General Regulations Handbook (2002, sid.
20) kan man läsa att:

För att försäkra maximal goodwill är det väsentligt att tävlande gör allt de kan för att underhålla
alla offentliga relationer och medieaktiviteter, vilket bland annat inkluderar tillmötesgående av
rimliga önskemål från tävlingens presschef att närvara vid press/media-centret för att samarbeta
med media omedelbart efter en tävlingsrundas slutförande.77

(Members General Regulations Handbook)

Och vidare att (sid. 20):

…det är en förpliktelse av medlemskapet att avstå från kommentarer till media som attackerar,
nedvärderar eller kritiserar tävlingssponsorer eller promotorer, medtävlande, Europatouren eller
dess anställda eller tjänstemän.78

(Members General Regulations Handbook)

Reglerna finns där för att skydda touren, vilket medför att spelarnas utrymmen i
kontakter med journalister är begränsade. Spelarna får inte uttala sig negativt om
touren, vilket sätter deras yttrandefrihet ur spel. De svenska spelarna tycker att
regeln är bra då den tjänar spelarnas egna ändamål. Har man något att klaga på är
det bättre att sköta det internt, genom att via spelarrådet förmedla sitt budskap till
styrelsen, än att gå via journalister.

                                                
77 Fritt översatt från: To ensure maximum goodwill, it is essential that competitors make every effort to support all public
relations and media activities which among other things include compliance with reasonable requests from the Tournament
Press Officer to attend the Press/Media Centre to co-operate with the media immediately following completion of a
Tournament Round.
78 Fritt översatt från: …it´s an obligation of memberchip to refrain from comments to media that attack, disparage or
criticise tournament sponsors or promoters, fellow competitors, the European Tour or its officials.
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I vissa fall kan det vara rätt att man inte går ut och härjar om det för det har man sett så många
gånger att Aftonbladet och Expressen ska tjäna pengar på det, för de skriver ändå inte som det
är. De förstorar ju allting till hundra procent och då är det alltid någon som får lida och det skiter
tidningarna fullständigt i. Jag kan nog tycka att det är okej att man inte ska säga så mycket till
tidningarna, radio och tv.
(Klas Eriksson)

Så finns det de här som bara sitter och väntar på att man ska säga fel och direkt man säger fel så
är det rubriken och det tycker jag är ett jävla släkte. Och det är sådant som är livsfarligt. Du
kan tänka dig om Montgomerie eller någon har sagt något om det är en tävling och sen dagen efter
är det en fet rubrik på förstasidan. Vad tror du då att en sponsor som tryckt in två miljoner pund
i tävlingen tycker? Då säger de så här ’tror ni att vi tänker sponsra den här jävla tävlingen nästa
år om det snackas sådan där goja’.
(Henrik Nyström)

Man kan börja med att ta det internt först. Blir man sen irriterad och förbannad över att de inte
gör någonting åt det kan man väl gå ut med det. Man behöver ju inte börja i fel ände.
(Joakim Haeggman)

Problemet är bara det att den allmänna uppfattningen, bland de svenska
spelarna, samtidigt verkar vara att det inte lönar sig att gå via spelarrådet eller att
försöka påverka styrelsen direkt när man vill förändra något. Det anses svårt att
göra sin röst hörd och att styrelsen har vurmat och vurmar mest för sina egna
landsmän, d.v.s. britterna.

Det går att förändra, men det är väldigt svårt och det är väldigt få spelare som vill lägga ner den
tiden som krävs. Och sen lyssnar väl ledningen sådär… Förändringarna de senaste tio åren borde
skett bättre och snabbare. De (styrelsen) har inga större vyer och har väldigt svårt att ändra
inställningen för att göra de här ändringarna. De vill ha full kontroll och vill inte ta några risker
över huvud taget.
(Anders Forsbrand79)

I mina ögon ser de om sitt eget lite för mycket i stället för att tänka på det stora hela. Hela
Europa ingår ju faktiskt i Europatouren.
(Adam Mednick)

För sakens skull är det viktigt att också redovisa Europatourens syn. Enligt
Gordon Simpson lyssnar styrelsen på spelarna och menar att förändringsvägen från
tanke till verklighet inte alls är särskilt lång.

Europatouren fäster stort värde vid tourens och dess tävlingars anseende och
menar att det är värdefulla tillgångar som skapar påtagliga privilegier. Säkert

                                                
79 Anders Forsbrand sitter med i spelarrådet (European Tour Media Guide, 2003).
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förhåller det sig så att Europatourens styrelse vill försäkra sig om att inget ska skada
Europatourens anseende. Då ett skadat anseende skulle kunna få ödesdigra
konsekvenser på en konkurrensutsatt marknad. Rent tourmässigt möter
Europatouren i huvudsak konkurrens80 från USA-touren, men om man ser till
sponsor- och tv-marknaden konkurrerar Europatouren med andra sporter. Om
medlemmarna skulle börja kritisera sin egen arbetsplats skulle Europatourens
anseende försämras och risken finnas att tv-bolag och sponsorer i stället satsade
mer på andra sporter. Det skulle leda till svårigheter att upprätthålla prissummornas
nivå och därmed till att behålla och attrahera de bästa spelarna.

Det är uppenbart att Europatourens medieregler har mycket gemensamt med det
som Ty Votaw presenterade som LPGA:s strategi i framtiden (återgivet i ”kapitel
4”). Det är publiken, tillsammans med spelarna, som föder touren och gör den
intressant för media. Därför betonade Votaw att fansen är den viktigaste
intressegruppen samtidigt som det förväntas av damspelarna att de framöver ska
vara än mer tillmötesgående, öppna och attraktiva. Även om det inte uttrycks lika
klart i Europatourens stadgar tangerar dess inställning det som gäller för LPGA.
Det skulle garanterat aldrig krävas av spelarna att alltid prata gott om Europatouren
om det inte var för att attrahera publiken och i förlängningen media.

66..11..44  BBeetteeeennddeerreegglleerr
En informell institution, som i och för sig formaliserats till viss grad, är
beteendemönstret. Det är uttryckligen förbjudet att låta sina negativa känslor svalla
över. Det är inte tillåtet att svära, skrika eller kasta klubbor. Olämpligt uppträdande
bestraffas med böter. I spelarnas handbok kan man också läsa att det av en spelare
som frivilligt väljer att bli en medlem av Europatouren, d.v.s. nyttjar sin spelrätt,
krävs långt mer jämfört med en vanlig amatörgolfare. Den slutsatsen kan dras
utifrån följande citat, hämtat från Members General Regulations Handbook (2002,
sid. 24):

Europatouren har kännetecknats av ärlighet, oförvitligt uppträdande, artighet och
sportmannaanda och varje medlem är moraliskt förpliktad att alltid upprätthålla den traditionen
oavsett om han är på golfbanan eller inte. 81

(Members General Regulations Handbook)

Gränsen för vad som anses acceptabelt hos spelarna går olika långt bort.

Stå och skrika, svära, spotta och kasta klubba i direktsändning, det får man hålla på lite grann.
(Henrik Nyström)

                                                
80 För resonemang kring konkurrens hänvisas till ”kapitel 7”.
81 Fritt översatt från: The European Tour has been the Hallmark of honesty, fair dealings, courtesy, and sportmanship
and each Member is bound to honour and uphold that tradition at all times whether on or off the golf course.
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Reglerna är delvis lite för hårda, man måste få visa känslor. Om man får springa runt och hoppa
och vara glad måste man samtidigt kunna få bli förbannad. Du får inte slå klubban i marken
och du får inte svära så att det hörs. Problemet i det hela är också att alla inte bedöms lika och
att det inte bedöms lika från tävling till tävling. Vissa veckor är det precis som att de här
Europatourgubbarna bestämt sig för att ’den här veckan ska vi sätta dit några stycken’. Då kan
det räcka att man i stort sett säger ’jäsiken’ och så får man böter medan man nästa vecka kan
skrika allt vad man kan.
(Fredrik Andersson)

Om man stöper spelarna i samma form får de ingen karaktär. Alla som tittar på tv gillar ju
Daly (John) till exempel, de gillar ju Rocca (Costantino) när han spelar som bäst. Det är spelare
som verkligen får utbrott, men samtidigt visar glädje när de lyckas.
(Klas Eriksson)

De hårda uppförandereglerna ligger helt i linje med det Gordon Simpson
menade med ”konformitet”. Produkten som Europatouren säljer är
sportunderhållning och de som är intresserade av att byta till sig proffsgolf ska på
förhand veta vad som ingår i köpet. De har en bild av golf som formats under
många år eftersom golfattributen, exempelvis då spelarnas beteende, varit och är
reglerade. Samtidigt ska man komma ihåg att, och detta kan garanterat nästan
vilken golfare som helst bekräfta, det kan vara oerhört frustrerande att vara ute på
banan när spelet inte fungerar. Att bli arg, slå klubban i marken eller kasta klubban
är i det sammanhanget inget ovanligt eller onormalt beteende. Sen hur spelet
påverkas efter ett utbrott är högst individuellt.

Under ”6.1.1 Spelregler” redogjordes för golfsportens inneboende natur.
Ärlighet är inte bara en norm, det är en förutsättning för att spelet ska kunna
genomföras över huvud taget och för att en proffstour ska kunna drivas. Om fusk
skulle omsättas i praktiken, och övervakningen skulle vara bristfällig, skulle det sluta
med att Europatourens kontraktsnät kraschade och att intressenternas mål därmed
inte skulle gå att uppfylla.

Till ärlighet läggs här på spelarna närliggande egenskaper som sportmannaskap
och korrekt uppträdande. Utan denna formalisering är det möjligt att spelarna
skulle bete sig allt för ”ociviliserat”. Svära, skrika och kasta klubbor är beteenden
som inte hör hemma i en gentlemannasport och därför kan beteenderegler ses som
ytterligare försiktighetsåtgärder från Europatouren i sin strävan att inte svärta ned
sitt anseende och att uppfylla de kontrakt som ingåtts med intressenterna i
kontraktsnätet.

Dessutom har golfproffsen ett ansvar att föregå med ett gott exempel gentemot
alla golfspelande barn och ungdomar och till sin hjälp har de beteenderamen att
utgå från.
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Jag vet hur jag har uppträtt förr om åren och det är jag inte stolt över. Det gav inget bra intryck
på barn som ska växa upp. Likadant med tv och sponsorer, det blir inte speciellt nöjda när de ser
vissa grejer. Det skyddar touren och det skyddar spelarna egentligen också för att om de är
tvingade att uppföra sig inom en viss ram så tappar de inte sponsorer, tvärtom de tjänar på det.
Så det är egentligen en bra grej för alla parter.
(Anders Forsbrand)

66..11..55  SSppoonnssoorrrreegglleerr
En Europatourspelare är normalt sett sponsrad av ett par företag och ”banners”
sitter på spelarens klädsel och utrustning. Europatourens regler skiljer på primär
och sekundär annonsering. Till primär räknas annonsering på framsidan av
mösskärmen och skjortkragen. Till sekundär räknas klädseln och golfbagen. Vare
sig spelaren eller hans caddie tillåts under en tävling att ha primär annonsering som
är besvärande för en sponsor av Europatouren (Members General Regulations
Handbook, 2002).

Sponsorreglerna är till synes rätt logiska. Prissummorna byggs till stor del upp av
sponsorpengar och det torde vara tämligen självklart att en huvudsponsor eller
titelsponsor inte skulle vara särskilt entusiastiska om andra till tävlingen icke
sponsrande företag fick för stor exponering via spelarna. Sett till Europatourens
kontraktsnät är det viktigt att de kontrakt som finns mellan Europatouren och
sponsorerna ges goda förutsättningar att skapa mervärden.

66..22  EEUURROOPPAATT OOUURREENNSS  IINNFFOORRMMEELLLL AA  RR EEGGEELL VVEERRKK

Eftersom informella institutioner är regler som inte finns nedskrivna måste de
inhämtas från alternativa källor. Nedanstående exempel bygger därför helt och
hållet på de spelarintervjuer som genomförts och på egna lärdomar och iakttagelser.

En spelare väntas, som nyss beskrivits, uppträda korrekt och stilrent. Utöver den
formella beteenderamen har också några gentlemannamässiga informella regler
utvecklats. En spelare lyfter ofta på kepsen efter att ha fått applåder för ett bra slag
eller efter en runda. Det är spelarens sätt att kommunicera med publiken och tacka
för visad uppskattning. På samma sätt är det kutym bland spelarna att ta sina
konkurrenter som man spelat med under dagen i hand efter genomförd runda och
tacka för timmarna tillsammans. En tredje informell regel är att man som spelare
oftast låter den blivande vinnaren av en tävling avsluta puttandet på sista greenen.
Det är lätt att tro att det enbart är för att det är den självklara avslutningen att den
blivande vinnaren ska få ta emot folkets jubel, men det är inte hela sanningen.

Det är egentligen inte för vinnarens skull utan det är egentligen för de andras. När vinnaren har
slagit i putten kan det bli mycket jubel och mycket oväsen. För att man ska slippa, om jag blir
tvåa eller spelar med vinnaren, stå och putta under detta oväsen så puttar jag färdigt först.
(Fredrik Andersson)
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För en oinvigd i golf kan det tyckas vara ett märkligt beteende när en spelare går
omvägar på greenen för att komma till sin boll. Förklaringen är att man tar hänsyn
till de andra spelarnas lägen och undviker att trampa i deras puttlinjer. Ett
fotavtryck med spikmärken, och andra förändringar i puttlinjen, kan försvåra de
andra spelarnas möjligheter att sätta sin puttar, vilket i slutändan kan visa sig vara
ekonomiskt väldigt avgörande. För en golfare har denna hänsyn utvecklats till en
självklar informell regel. Däremot har nog även många amatörgolfare undrat varför
en spelare som precis har puttat och hamnat nära hål markerar82 sin boll i stället för
att omgående putta i den i hålet. Det kan tyckas onödigt tidsödande och nästan
snudd på löjligt, men spelaren tänker i det skedet ett steg längre. Om spelaren skulle
putta i den korta putten direkt skulle onödiga märken skapas för andra spelare som
eventuellt hamnar just där den spelaren stått. Det handlar än en gång om att visa
respekt för varandra.

Sen någonting som vi gör mycket som inte glada amatörer gör, det är att man försöker undvika
att trampa i det som är linjen bakom hål också. Det är därför man ibland ser på tv ’varför
markerar han den, den var ju inte mer än två decimeter lång?’, det kan vara av en sådan
anledning. Och varför man tar ganska stora steg och kanske tar en märklig stans med en och en
halv meter mellan fötterna är bara för att man inte ska stå i den andres linje.
(Fredrik Andersson)

Ytterligare ett exempel på en informell regel är det avlöningssystem som
utvecklats mellan spelaren och caddien. De allra flesta spelarna använder numer
vissa givna procentsatser för att avlöna sina caddies. Kontraktet mellan spelaren
och hans caddie innebär därför att caddien erhåller en veckobaserad fast grundlön
och utöver det en rörlig prestationslön som är baserad på hur bra spelaren
presterat. Ju bättre det går för spelaren, desto mer pengar tjänar caddien. Det finns
m.a.o. en drivfjäder för caddien att göra sitt yttersta.

Enligt North (1993) räcker det inte med att använda de formella institutionerna
för att analysera en ekonomi eller en organisation. Det är de informella
institutionerna som ligger till grund för den kultur som skapas och kulturarvet förs
vidare från generation till generation och påverkar individens beslutsfattande. Det
är också med de informella institutionerna som man kan förklara varför beslut som
inte är ekonomiskt rationella fattas.

Med analysen av och diskussionen kring de formella institutionerna visades på
deras ekonomiska betydelse i Europatourens kontraktsnät. Men de måste kopplas
samman med de informella institutionerna för att få någon reell tyngd. De
informella exempel som redovisats här visar på det klimat som genomsyrar
golfsporten och Europatouren. Det återkommande draget är att sporten golf, mitt i
                                                
82 Att markera sin boll innebär att spelaren tar upp sin boll efter att den ersatts med en knapp eller ett litet
mynt så att den inte är vägen när de andra spelarna ska slå sina puttar.
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den stenhårda konkurrensen spelarna emellan, präglas av gentlemannamässighet.
Genom att en sådan kultur utvecklats och införlivats i spelarnas medvetande är det
lättare för dem att acceptera och efterleva det många gånger omfattande och strikta
formella regelverket. Det medför att transaktionskostnaderna, via mindre behov av
mätning och tillsyn, reduceras. Det informella regelverket fyller således i ett sådant
resonemang indirekt en viktig ekonomisk roll. Det hela kan sammanfattas i att ”de
institutionella ramarna spelar en avgörande roll för en ekonomis effektivitet” (North, 1993, sid.
111).

De informella institutionerna har också en direkt ekonomisk påverkan på så sätt
att de tilltalar inblandade intressenter. Den kanske mest påtagliga är den tysta
direktkommunikation som förs mellan spelarna och publiken. Kommunikationen
kan ses som en slags marknadsföring av sporten. Åskådarna känner den viktiga
närheten och attraheras av spelarnas tillmötesgående attityd. Det viktigaste för en
fortsatt positiv utveckling av en proffstour i golf är att nära och att ha fokus på
fansen/åskådarna.

66..33  KKOONNSSEERR VVAATTIISSMM

Genomgången av Europatourens institutionella ram har syftat till att visa och
förklara hur Europatourens regelverk uppstått, upprätthålls och varför de är
ekonomiskt viktiga.

Europatourens institutioner är, med Norths (1993) institutionsteori som grund,
tydligt påverkade av spårbundenhet (se ”3.1.3 Spårbundenhet”). Den historiska
genomgången av Europatouren har visat att många små förändringar skett
successivt, men att mycket inom organisationen ändå har behållits någorlunda
intakt.

Vad man kan säga är att Europatouren ekonomiskt har utvecklats kraftigt och att
det skulle tyda på att Europatouren har skapat en effektiv institutionsapparat och är
adaptivt effektiv. Samtidigt kan man fråga sig om Europatouren valt den mest
effektiva vägen. Spårbundenheten har, formad av de informella reglerna och säkert
av olika intressegrupper, bevarat organisationen på ett, enligt de svenska spelarna,
konservativt spår. Spelarintervjuerna gav en nästan entydig bild av varför inte
regeländringar kommer till, eller varför de föregås av en väldigt långsam process.

Det finns säkert mycket smågrejer som skulle kunna ändras. Och där tror jag att man fastnar
lite grann på det här att det är britterna som styr och att det är lite konservativt.
(Fredrik Andersson)

Om det nu är så att engelsmän är konservativa och att det avspeglat och
avspeglar sig i hela Europatourens organisation, kan det vara en förklaring till
varför inte ännu fler och större förändringar skett. Kanske skulle en ökad tyst
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kunskap och en för förändringar större öppenhet, medföra en än mer effektiv
institutionell ram?

Å andra sidan kanske det är just engelsmännens ovilja till snabba förändringar
som skapat en god grogrund för en stadig utveckling av Europatouren, möjliggjort
långsiktiga relationer med viktiga intressenter och skapat stabilitet och kontinuitet
inom kontraktsnätet.

Samtidigt kan man säga som så att en anledning varför vi har lyckats så bra med golfen de
senaste 20 åren är väl lite att det hållit en viss stil, det tilltalar den klientel av företag som vill
stoppa in många miljoner kronor i satsningen.
(Mats Lanner)

Dessutom, för en organisatorisk förändring krävs institutionella förändringar och
eftersom de informella institutionerna formats under en längre tid och bildat en
specifik kultur kan det i sig vara en förklaring till varför det inte bara är att ändra
regler i en handvändning.
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66..44  SSAAMMMMAANN FFAATTTTNNIINNGG

♦ De formella reglerna, som är utmärkande för Europatouren som ett företag,
är omfattande och kan delas in i spelregler, klädregler, medieregler,
beteenderegler och sponsorregler.

♦ Golf förlitar sig till ärlighet mer än vad andra sporter gör. Domare finns ute
på tävlingsbanan, men tillkallas bara vid extremt svårlösta spelsituationer.

♦ Omedvetna spelregelbrott förekommer och i den mån de upptäcks utgår
böter till spelaren. Vid medvetna spelöverträdelser bestraffas spelaren med
avstängning eller avskedning. Ärlighetsnormen tillsammans med de stora
prissummorna gör att reglerna måste vara heltäckande och hårda. De hårda
straffen finns där för att minska spelarens, utifrån ett rationellt och egoistiskt
synsätt, incitament att fuska. Det är viktigt för en tours status och kvalitet.

♦ Det är kutym över hela världens proffstourer för golf att herrar inte får gå i
shorts. De strikta klädreglerna för herrarna kan förklaras med begrepp som
självdisciplin och konformitet. Golf är en gentlemannasport och en
någorlunda enhetlig klädsel bevarar den traditionella stilen och attraherar
viktiga intressenter som sponsorer, tv-bolag och publik.

♦ En spelare som är medlem av Europatouren måste rätta sig efter en rad regler
när de intervjuas av journalister. De får inte uttrycka sig negativt om
Europatouren eftersom det skulle svärta ned dess anseende. Om spelaren har
något att kritisera ska han antingen uttrycka sina åsikter via spelarrådet eller gå
direkt till Europatourens styrelse.

♦ I gentlemannatanken ingår också att uppträda korrekt på banan. Det anses
olämpligt att en spelare skriker, svär eller kastar klubbor. Däremot är det okej
att få glädjerus. Tendensen är därför att spelarnas personligheter hålls tillbaka
och att de blir likformade.

♦ Det finns också regler för hur spelarnas sponsorer får synas på spelarnas
klädsel. Det är inte tillåtet med för synlig annonsering eftersom den kan verka
stötande för Europatourens sponsorer.

♦ Några av de informella reglerna som utvecklats på Europatouren är av
gentlemannamässig karaktär. Spelarna tackar publiken genom att lyfta på
kepsen och i den hårda konkurrensen tar de hänsyn till varandra genom att
underlätta spelet på bl.a. greenerna. De hjälper också varandra att tolka
regelboken rätt i kniviga spelsituationer.

♦ Europatourens totala regelverk är ett svar på transaktionskostnader. Med en
mängd olika regler upprätthålls en hög kvalitet, skapas förutsägbarhet och
hanteras intressekonflikter. Totalt sett begränsas därmed möjligheterna till
opportunistiskt beteende och transaktionskostnaderna minimeras. Ingångna
kontrakt mellan olika parter i Europatourens kontraktsnät ges större
förutsättningar att bli uppfyllda.
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77  KKOONNKKUURRRREENNSS
Enligt neoklassisk teori är konkurrens i många avseenden något bra. Konkurrens
pressar priserna, konkurrens motverkar monopol, konkurrens tvingar företagen att
kvalitetssäkra sina produkter o.s.v.

Europatouren är ett företag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad
samtidigt som det inom Europatouren råder konkurrens mellan tävlingarna och
mellan spelarna. Det här kapitlet är ett försök att beskriva hur Europatourens pris-
och belöningsstruktur fungerar i praktiken och kommer därför att behandla
frågorna: hur bemöter Europatouren konkurrens från andra tourer och från andra
idrotter?, hur och varför skiljer Europatouren på stjärnspelare och övriga spelare
med tourkort och vad får denna särskiljning för konsekvenser?

Kapitlet kommer också visa att konkurrensen mellan spelarna delvis kan vara
satt ur spel, d.v.s. att stjärnspelare i viss mån agerar som monopolister.

77..11  UUSSAA--TT OOUURREENN
Europatouren är inte den enda touren i världen utan det finns tourer på alla
kontinenter. De intervjuade spelarna konstaterar att USA-touren är överlägsen alla
andra tourer, både sett till prispengar, service och vilka som spelar där.

Däröver får du allting serverat på ett fat. I och med att jag har min tränare i Orlando och har
spenderat mycket tid med Annika Sörenstam, som bor på den banan, vet jag hur det funkar i en
av stjärnornas liv. Det är personliga tränare när de vill, perfekta träningsförhållanden var de än
är, de flyger privatplan, de sparar så mycket tid och kan träna så mycket mer. Man förstår ju att
glappet blir större och större hela tiden.
(Klas Eriksson83)

Spelarservicen är super alltså. Golfbanorna är alltid super, prispengarna är större, tv-intresset är
större, världsintresset från press är större, det är klart att vi är lite bakom. Det är att ljuga för sig
själv att säga att det inte är så.
(Joakim Haeggman84)

På USA-touren är det, som jag ser det, ’red carpet treatment’ oavsett om du är Adam Mednick
eller Tiger Woods. Sponsorerna har ordnat med pengar så nu ska man se till att artisterna mår
bra, så att de kan prestera och ge publiken. Det är ungefär som ’let the show go on’.
(Adam Mednick85)

                                                
83 Klas Eriksson har aldrig spelat på USA-touren (Eriksson, 2002).
84 Joakim Haeggman har två gånger varit nära att lyckas i kvalet till USA-touren (Haeggman, 2002).
85 Adam Mednick spelade på USA-touren 1997 (Mednick, 2002).
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Tabellen nedan visar tydligt vilka enorma summor pengar det spelas om på USA-
touren jämfört med på andra tourer runt om i världen. De tio bästa spelarna i USA
spelade, under 2002, i snitt in över 30 miljoner kronor var!

Tour Order of Merit 2002
(snitt av de tio bästa)

USA-touren (USD) 30 815 173 SEK*
Europatouren (Euro) 16 081 728 SEK*
Japantouren (Yen) 7 323 175 SEK*
Asientouren (USD) 1 393 811 SEK*
Sydafrikatouren (SAR) 798 435 SEK*
Challenge Tour (Euro) 728 532 SEK*
Kanadatouren (KD) 376 880 SEK*
Telia Tour (SEK) 111 597 SEK*
Australasientouren (NZD) **

* Vid omräkningen till SEK användes valutakurser från 22 januari 2003
klockan 12.00. Då var 1 US-dollar = 8,6375 kr, 1 Euro = 9,248 kr, 1
Kanadadollar = 5,635 kr, 1 Yen = 0,073 kr, 1 Sydafrikansk rand = 0,96
kr.

** Uppgifter saknas från Australasientourens Order of Merit 2002.

Tabell 7:1. Snitt av de tio bäst placerade spelarna på respektive tours Order of Merit säsongen 2002 alternativt
2001/2002 (Sydafrikatouren, Europatouren, Challenge Tour). Egen framställning. Källor: www.pgatour.com,
www.europeantour.com , www.jgto.org, www.asianpgatour.com , www.sunshinetour-tic.com , www.cantour.com ,
www.golf.se/tournytt.

Tabellen visar också att Europatouren kommer på en lika klar andraplats och att
gapet, pengamässigt, mellan Europatouren och dess dottertour Challenge Tour är
stort.

Du kan spela i Asien, Australien, Sydafrika. Men på alla de här tourerna är spelarna så
mycket sämre så man behöver inte alls ha den spelstandarden som i Europa. I Japan är det
likadant, men där är det i princip omöjligt att kvala in.
(Klas Eriksson)

Det är en enorm skillnad mellan Challenge Tour och Europatouren. Niclas Fasth var ju över och
spelade USA-touren för något år sen och han tyckte att det var större skillnad mellan USA och
Europatouren än vad det är mellan Europatouren och Challenge Tour. Nu har jag inte varit i
USA själv och kan inte bedöma det riktigt, men jag tror på honom när han säger så.
(Fredrik Andersson)

På USA-touren finns också ett pensionssystem, grundat på hur många tävlingar
man spelat, hur många cuter86 man klarat och hur man placerat sig. Spelaren
                                                
86 En ”cut” är en kvalgräns. Efter två dagars spel dras en kvalgräns där bara ett visst antal golfare får spela
de två avslutande rundorna.
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erhåller poäng som sen översätts till penningbelopp87. Ett liknande pensionssystem
är något som är efterlängtat bland spelarna på Europatouren.

77..11..11  KKoonnkkuurrrreennss  ffrråånn  UUSSAA--ttoouurreenn
Egentligen är det endast från USA-touren som Europatouren tourmässigt möter
någon konkurrens. Eftersom prispengarna är större, servicen bättre och de flesta av
de bästa spelarna spelar på USA-touren är den det slutliga tourmålet för många
proffsgolfare. Flera av dagens stjärnor på USA-touren har nyttjat Europatouren
som en ”bro” över Atlanten och flera av morgondagens Europatourstjärnor
kommer säkert att göra det samma. Därför blir USA-touren en konkurrent till
Europatouren.

De flesta har nog lite känslan av att USA-touren är nästa steg. Och där finns ju de största
pengarna att spela om och då blir det automatiskt så att de största spelarna åker dit.
(Fredrik Andersson)

Självklart hade inte Europatouren sagt nej till om Tiger (Woods) skickade in en förfrågan att
’kan inte jag få spela på er tour nästa år’. Det är klart att man hade gnuggat händerna och sagt
att ’det är kanon’. Men samtidigt är det så att spelarna vill gå dit där de kan tjäna de snabbaste
pengarna och få de bästa förhållandena. En del trivs inte i USA och då vill de inte spela i USA,
en del trivs med fetare lönekuvert och då söker man sig hellre till USA.
(Mats Lanner)

Konkurrensen ifrågasätts kraftigt av Europatourens mediechef Gordon Simpson
och det trots att Ryder Cup kanske är sportvärldens största konkurrensfenomen
alla kategorier.

Vi befinner oss inte i konkurrens över huvud taget. Vi har full förståelse för att spelare vill spela
i Amerika och vi försöker inte hindra dem.88

(Gordon Simpson)

I stället pekar han och Mats Lanner på det faktum att ett samarbete mellan
tourerna har utvecklats.

                                                
87 Beskrivningen av pensionssystemet är hämtat från intervjun med Nyström (2002).
88 Fritt översatt från: We´re not in competition at all. We are fully understanding that players want to play in America
and we don´t try to stop them (Simpson, 2002).
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I och med att det föreligger en uppenbar risk att Europatouren utarmas på de, inte minst i
marknadsföringen, så viktiga stjärnorna har Europatouren, hur konstigt det än kan verka,
försökt lösa problemet genom att komplettera konkurrensen mellan tourerna med samarbete. Förr
var det mycket mer slutet på vardera sidan av Atlanten. Nu konkurrerar vi på ett positivt sätt.
Vi vill båda försöka göra en så bra tour som möjligt och ha så bra förhållanden för våra spelare
som möjligt. På så sätt är det en konkurrens, men den är på en mycket mer positiv nivå. Det är
ett större samarbete mellan tourerna, eller tävlingar som räknas på båda sidor.
(Mats Lanner)

Gordon Simpson menar att just samarbetet har gjort det förhållandevis lätt att
spela på och behålla kortet på båda tourerna samtidigt då sju ”världstävlingar” får
räknas in i båda tourernas Order of Merit89.

Det är en något förenklad bild av verkligheten. Flera av de som numer har USA-
touren som bas befinner sig samtidigt i någon av Europatourens vinnarkategorier
(kategori 1-3, se ”bilaga 5”), vilket innebär att de teoretiskt bara behöver ställa upp
i totalt fyra tävlingar, utöver de sju som räknas på båda tourerna, på Europatouren
för att komma upp i det Order of Merit-grundande minimiantalet på elva tävlingar.
Ska man se det ännu mer krasst behöver de egentligen inte prestera någonting i
dessa tävlingar eftersom de oftast ändå befinner sig i kategorier som garanterar spel
flera år framöver på Europatouren.

När man tittar på de stora killarna som har börjat i Europa, som Ernie Els, Retief Goosen och
de här, de spelar egentligen inte på Europatouren utan i USA.
(Fredrik Andersson)

En förutsättning för att en Europatourspelare, som erövrat ett kort på USA-
touren samtidigt som han inte tillhör en av Europatourens vinnarkategorier, på
allvar ska kunna spela på båda tourerna samtidigt är att han presterat så pass bra
resultat att han faktiskt är garanterad spel i dessa stortävlingar som räknas in på
båda tourernas ranking. Om inte kan det bli som det blev för Niclas Fasth 1998.

Om jag skulle försöka i år (2002) så skulle jag i teorin kunna nöja mig med att spela fyra
ordinarie tävlingar på Europatouren och ändå klara elva. Du har ju fyra majors och tre
världstourtävlingar som räknas på båda tourerna. Så kommer man med i dem har du sju på
båda tourerna på en gång och då behöver du fyra till i Europa och åtta till i USA. Då skulle jag
klara mig med 19 tävlingar medan jag då (1998) hade ett absolut minimum på 26 eftersom jag
inte var med i några av de här stora och det är en himla skillnad. Jag spelade dåligt och det blev
alldeles för mycket resande. Jag var i stort behov av vila efter den säsongen.
(Niclas Fasth)

                                                
89 Dessa sju tävlingar är golfvärldens fyra majors samt tre WGC-tävlingar. På USA-touren måste spelaren
delta i minst 15 tävlingar för att registreras på Order of Merit och på Europatouren är minimiantalet elva
tävlingar (Simpson, 2002).
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Det slutade med att Niclas Fasth inte bara tappade USA-tourkortet utan även
Europatourkortet och ramlade ner på Challenge Tour. Möjligheterna att spela på
båda tourerna samtidigt, med ”fel” förutsättningar, är m.a.o. i realiteten betydligt
mer begränsade än vad Gordon Simpson ger sken av.

Det innebär också att tar man det steget över dit och ska försöka spela sig in där, då måste jag
släppa mitt Europatourkort för jag klarar inte av att spela på båda ställena.
(Joakim Haeggman)

Exakt hur mycket konkurrensen från och samarbetet med USA-touren påverkar
Europatouren är svårt att fastställa. Däremot är det troligt att Europatouren möter
större konkurrens från andra sporter än från USA-touren. Det finns bara ett
begränsat antal stora sponsorer och tv-kanaler som har råd att svara upp mot de
enorma prissummor som Europatouren ser som nödvändigt för att upprätthålla
och öka kvaliteten.

Ja, vi är ute på en kommersiell marknad där vi slåss med fotboll och tennis och många av de
andra stora idrotterna där vi försöker få tv-avtal, men även lokalt huvudsponsorer och
punktsponsorer för specifika tävlingar. Varje företag har ju möjligheten att lägga sina
sponsorbudgetar på olika aktiviteter och där är klart att vi vill skapa en så bra produkt som
möjligt så att så många som möjligt tycker att det är värt de här stora pengarna att gå in och vara
med och sponsra kanske en tävling, eller som Volvo gjorde många år, sponsra hela touren.
(Mats Lanner)

77..22  SSTTJJÄÄRRNNOORRNNAASS  BBEETT YYDDEELLSSEE
I ”kapitel 6” (sid. 97) berättade Anders Forsbrand att en anledning till att golfen
gått och går framåt är att den upprätthållit en viss stil utåt vad gäller kläder och
uppträdande, varit ren från droger samt behållit ärligheten och
gentlemannamässigheten. Lägg därtill att golfsporten på senare tid exponerat det
största namnet, Tiger Woods, kraftigt för att skapa goodwill och ett ökat intresse
för golf. Faktorerna har tillsammans skapat en hög image som gett
konkurrensfördelar gentemot andra idrotter.

Mycket tack vare haussen kring Tiger (Woods), men också även att vi vuxit massmedialt så
mycket de senaste fem, tio åren. Jag skulle nog tippa på att golfen ligger väl framme om man
jämför med andra idrotter.
(Mats Lanner)

Tiger Woods har sin självklara plats i golfhistoriens utveckling, men även andra
spelare med nästan lika hög stjärnstatus har varit och är betydelsefulla.
Europatouren består av en mängd parter och den enda garantin för att alla parter
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ska bli tillfredsställda är att produkten håller en hög kvalitet. Tv, sponsorer och
publik vill ha den bästa golfen och den bästa golfen presteras oftast av stjärnorna
(det är ju inte för inte som de är stjärnor) och en tours status är därför direkt
avhängig dem. Utan stjärnorna skulle Europatourens marknadsföring möta stora
problem. Att stjärnorna är viktiga, ur flera perspektiv, är ett understatement.

De är otroligt viktiga. De yngre som kommer måste ha någon att se upp mot, att ha som idol.
(Anders Arén)

Europatouren har alltid varit, och är, otroligt beroende av sina stjärnor. De är liksom guldäggen.
Men samtidigt, jag kan inte klaga om jag kommer 27:a en vecka och tjänar 350 000. Jag är ju
bara en i packet och tjänar en årslön för många för en veckas arbete. Då ska jag väl ha råd själv
att ta hand om vad jag behöver ta hand om.
(Klas Eriksson)

Det är de som är etablerade och stora namn, det är de som egentligen kommer i första hand. Om
du tar Darren Clarke, Lee Westwood och Colin Montgomerie lär ju Europatouren värna om
dem. Utan de spelarna skulle det vara svårt att sälja in touren över huvud taget. Jag tror nu att
det är enda möjligheten, för att touren ska kunna överleva, att behålla stjärnorna.
(Adam Mednick)

Det är jätteviktigt. Ett av våra starkaste argument för att få sälja vår tour är att vi har ett bra
startfält. Om du ställer upp med 150 man som ingen vet vilka det är, oavsett om du sänder i tv,
kommer det i slutänden ganska snabbt att utarma intresset.
(Mats Lanner)

De höjer statusen för hela touren. Precis som Tiger Woods så fort han kommer till en tävling i
Europa höjer statusen på den tävlingen, höjer Montgomerie (Colin) statusen på alla tävlingar han
är med i även om han inte höjer den lika mycket som Tiger kanske.
(Fredrik Andersson)

Visst, stjärnor är ju det som säljer. Det är inte många sponsorer som vill gå in med en massa
pengar bara för att nummer 70 på Order of Merit kommer.
(Robert Karlsson)

Spelarnas kommentarer om varför stjärnorna är de viktigaste spelarna
sammanfattas av mediechefen Gordon Simpson:

Eftersom det är de som är underhållarna. Alla vill se de bästa spelarna.90

(Gordon Simpson)

                                                
90 Fritt översatt från: Because they are the entertainers. Evereybody wants to see the best players (Simpson, 2002).
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Den odiskutabla betydelsen av stjärnorna gör att det föreligger ett hot för
Europatouren i att de bästa spelarna siktar mot USA-touren. Utan stjärnor blir
sannolikt resultatet färre sponsorer, mindre mediebevakning och ett tapp i
publiktillströmningen. Det skulle oundvikligen slå tillbaka på prissummorna. Med
mindre pengar i omlopp blir det en mindre attraktiv tour och med en mindre
attraktiv tour försvinner de bästa spelarna i större utsträckning och golfkvaliteten
sjunker. Europatouren kommer in i en negativ spiral.

Gordon Simpson är dock inte orolig över att spelare har som mål att fly över
Atlanten.

Nej. Inte många gör det. En av två har tagit det beslutet, men om du tänker tillbaka genom åren,
tala om för mig hur många som har stannat där för alltid. Vi har inte tappat stjärnorna, de flesta
av dem har stannat här.91

(Gordon Simpson)

Det är ett både vinklat och inkonsekvent uttalande. För samtidigt som Gordon
Simpson säger att han förstår att spelare vill spela i USA så menar han att
stjärnorna antingen stannar på Europatouren eller att de efter en USA-utflykt
kommer tillbaka. Det är möjligt att de kommer tillbaka, men det är ju under deras
stjärnår som de kan ge den tour de tillhör extra mycket i form av goodwill. Och det
går heller inte att blunda för det faktum att USA-touren är världens bästa tour. Det
är också uppenbart att Europatouren gör allt för att stjärnorna ska stanna i Europa.
Hur ska man annars kunna förklara bl.a. de stora pengagåvorna som delas ut till
stjärnorna?

Nedan ges en grundlig genomgång av dessa s.k. appearance money.

77..33  SSÄÄRRBBEEHH AANNDDLLIINNGG  AAVV  SSTTJJÄÄRRNN OORR

I Europatourens ambition att behålla stjärnorna har det skapats ett system som
bygger på favorisering.

Det är deras hemliga kodex på något sätt. Ju mer framgångsrik du är, desto mer service och
uppmärksamhet får du på alla sätt. Det har helt och hållet med ’skills’ och talang att göra och
alla är inte lika talangfulla.
(Beth Engblom)

Man har valt att kanske inte sätta för hårda krav på toppspelarna för att risken helt enkelt är
att man förlorar dem. Samtidigt måste vi öka kvaliteten på allting så att vi tilltalar våra
medlemmar, eller spelarna, för det är viktigt att även den stora massan trivs.
(Mats Lanner)

                                                
91 Fritt översatt från: No, not many do. One of two have made that decision, but if you think back over the years, you tell
me how many have stayed there forever? We haven´t lost the stars, most of them have stayed here (Simpson, 2002).
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Det handlar mycket om att, bortsett från att göra prissumman ”så sexig som möjlig”
som Beth Engblom konstaterade under ”4.3.6 Lokal arrangör”, behandla
stjärnorna som en exklusiv elit. Favoriseringen har blivit en institution på
Europatouren. De första frågorna man ställer sig är varför och hur appearance
money egentligen uppstått.

Det är väl tyvärr en grej som kom i och med att pengarna växte och att agenter fick förmågan att
’deala’ till sig. Hade spelarna aldrig haft en agent tror jag att det här problemet, eller den här
frågan, hade varit betydligt mindre än vad den varit genom åren. Från tourens sida har man
försökt att slippa det här.
(Mats Lanner)

Dessa pengar utgör ett slags lockbete och utgår från den lokala arrangören till de
mest attraktiva spelarna för att få dem att ställa upp i just den tävlingen.

Som norm är uppsatt att den lokala arrangören inte får använda mer än 20
procent motsvarande prissumman till appearance money (Engblom, 2002).

77..33..11  AAppppeeaarraannccee  mmoonneeyyss  ffuunnkkttiioonneerr
Vad spelarna än må tycka om appearance money fyller de ekonomiskt sett flera
funktioner, vilka alla är tätt sammanbundna med varandra.

♦ Appearance money gör att spelare stannar på Europatouren och det är viktigt
för framtiden. Ett outtalat eller uttalat hot från stjärnorna att de, om de inte
fick appearance money, skulle lämna Europatouren måste ses som trovärdiga
då de definitivt har kapaciteten och möjligheten att spela på USA-touren i
stället.

Jag tror att tappar touren alltför många spelare kommer man i förlängningen att tappa sponsorer
och så tappar man tävlingar helt enkelt.
(Fredrik Andersson)

Det är de bästa spelarna, det är Faldo (Nick), Darren Clarke och Westwood (Lee), som får
betalt och vi vet om att det är där och det är inget att snacka om. Hade vi varit tillräckligt bra så
hade vi fått det och på något sätt är det det som gör att de kanske låter bli att spela i USA. De
stannar hos oss i stället och med hjälp av dem får vi mer sponsorer till våra tävlingar. Om du
hade kapat de 20 bästa spelarna i Europa och slängt bort dem, då är det klart att sponsorerna
inte hade varit lika intresserade längre. Framför allt kedjereaktionen, tv och alltihopa.
(Joakim Haeggman)

♦ Appearance money gör i förlängningen att, som Joakim Haeggman påpekar,
publik, sponsorer och tv-bolag blir intresserade av att samarbeta med
Europatouren och dess lokala arrangörer.
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Sponsorerna som ändå lägger ner så här mycket pengar vet att de har garanterad exponering via tv
och andra saker där de kanske kan räkna hem lite grann av de sponsorpengar de betalar. Sen
tycker de att när de ändå satsar så mycket är det väldigt roligt att när de bjuder in sina kunder
kunna säga ’Colin Montgomerie kommer och Jesper (Parnevik) kommer, kommer du’ ungefär.
Men det kommer i efterhand, det är upp till oss ungefär som att ’se till nu att det blir en jäkla
trevlig tävling i år’.
(Beth Engblom)

Är det vissa namn kan de sälja in tv-rättigheterna, det kommer mera folk och de som har
sponsrat tävlingen kommer ut mer i tv och det blir mer folk som ser det. Så sponsormässigt
kanske det här inte är helt fel.
(Henrik Nyström)

♦ Appearance money gör det möjligt för tävlingar att få starka startfält, vilket är
viktigt för deras status gentemot olika intressenter i Europatourens
kontraktsnät.

Till exempel som Marocko för några år sen. Marocko får aldrig Bernhard Langer om man inte
betalar honom. Det är viktigt för Marocko att ha Bernhard Langer där, men även om de lägger
upp tre gånger så mycket prispengar åker inte Bernhard Langer till Marocko. Och har Marocko
inte Bernhard Langer minskar tv-intäkterna och så vidare. På ett sätt är det nästan så det måste
vara. Vi har inte den tyngden på startfältet att vi kan garantera att varje tävling får ett antal bra
spelare, vilket man kan göra i USA.
(Robert Karlsson)

Utan appearance money skulle tävlingar tappa i slagkraft på grund av att just den
tävlingen ligger ”fel” i spelprogrammet, i tidpunkt på året eller geografiskt.

Alla kommer att spela World Match Play, den här i Kalifornien, och veckan efter ligger Dubai.
Kanske Dubai inte får en spelare som åker, de åker inte halva jorden för att spela om två
miljoner euros, utan på något sätt måste Dubai locka spelarna dit. Och det är en hög
prestigetävling så på något sätt måste man se till att hålla sin kvalitet på startfältet. Det är inte
bra, men på något sätt är vi ändå lite grann division ett. Så för att vi ändå ska kunna behålla de
stora spelarna på våra största tävlingar behövs det nog.
(Robert Karlsson)

Många som spelar på den amerikanska touren känner att det inte ens är värt att ta sig till
Europatouren och därför är de här pengarna, som de får innan de kommer, det som har den
största betydelsen. Och servicen runt omkring och vad de kan få för bonus.
(Beth Engblom)

♦ Appearance money kan, som en följd av starkare startfält, utveckla sporten.
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De (spelarna) höjer standarden på tävlingarna, de höjer standarden på tourerna och de höjer
standarden på golfen. Sponsorerna betalar mer och du får bättre media runt omkring så att du
kan ta mer betalt för allting. Som han (Tiger Woods) har utvecklat golfen på alla fronter, även
om han får en eller två eller tre miljoner dollar, är han värd det. Definitivt.
(Anders Forsbrand)

77..33..22  AAppppeeaarraannccee  mmoonneeyy  oocchh  ooppppoorr ttuunniissmm
Appearance money är en praktisk tillämpning av asset specificity, d.v.s. ett kvitto på
att spelaren tillförskaffat sig en värdefull egenskap. Stjärnan är helt enkelt mer
”säljande” än andra spelare och kan av den anledningen kräva ett bättre ”kontrakt”
för den specifika tävlingen. En spelare med asset specificity har en så kallad first
mover advantage (Ricketts, 1994), vilket innebär att spelaren har en fördel
gentemot outsiders (här övriga spelare). Spelaren har på förhand en garanterad
inkomst och kan då tänkas spela mer avslappnat.

Å andra sidan är följande fråga viktig: Ger appearance money incitament till
opportunistiskt beteende? Europatouren vill inte att appearance money ska
förekomma, men lika fullt är det ett högst levande och viktigt fenomen. Liksom
mycket annat i den här analysen är också budskapet från spelarna dubbelt.
Samtidigt som de inser att appearance money många gånger i slutändan gagnar dem
själva har de svårt att acceptera vissa av de orättvisor som följer i pengagåvornas
fotspår. De använder inte ordet opportunism, men det är det de i själva verket
pratar om.

Appearance money används inte bara för att locka till sig världsstjärnor från
USA till vissa tävlingar utan även vissa Europatourspelare får appearance money
trots att de säkert skulle spelat den aktuella tävlingen ändå. I det avseendet har de
flesta av de till den här studien intervjuade spelarna svårt att försvara dess existens.
Då anses det vara bättre att lägga pengarna på ökad service och större prissummor.

Ja, att alla kom och spelade i stället för att vara så giriga och ha pengar. Det är inte riktigt rätt
att behöva köpa in spelare till en tävling, de pengarna kan gott och väl gå till potten och så får
man spela om dem.
(Henrik Nyström)

Om man betalar en sådan som Ernie Els eller Tiger Woods för att komma och spela en tävling
är det rätt vettigt för det blir så pass mycket större status i en tävling dit de kommer. Sen är det
ytterst tveksamt om man betalar de här som är ett steg under världseliten.
(Fredrik Andersson)

Med ekonomisk teori kan man relativt enkelt konstatera att spelare som kräver
appearance money utövar ett beteende som påminner om rent seeking. Dessa
pengar omfördelar resurser till förmån för dem själva, vilka redan är de mest
välförsedda spelarna. Stjärnan skulle kunna säga: ”om jag inte får x euros ställer jag



117

inte upp” och på så sätt skulle man kunna likställa appearance money med en slags
muta. De utnyttjar situationen trots vetskapen om att pengarna annars skulle kunna
gå till en större prispott, vilket skulle gagna alla spelare (under förutsättning att
spelarna med appearance money i förlängningen inte skulle lämna Europatouren
om de inte skulle få dessa pengar). Stjärnspelarna utnyttjar således sin status och
agerar prissättare i stället för pristagare. De agerar som monopolister.

Med favoriseringen kan två andra uppenbara problem följa: 1) avundsjuka och,
2) svårt att få fram nya stjärnor. Genom att favorisera vissa spelare kan irritation
uppstå hos den stora mängden eftersom alla spelare inte spelar under samma
förhållanden. Det kan påverka Europatourens anseende negativt. Stjärnorna får
bättre service än andra och därmed bättre förutsättningar att förbereda sig inför
tävlingarna, vilket kan påverka deras resultat positivt. Det kan i sin tur också göra
det svårare för nya/andra spelare att nå stjärnstatus. Om alla i stället skulle spela
under samma villkor skulle det vara lite lättare för icke-stjärnor att konkurrera med
de bästa och resultatmässigt uppnå stjärnstatus.

Samtidigt, som Joakim Haeggman konstaterade, kan man bli en av dem som får
appearance money om man blir tillräckligt bra. Med andra ord kan även drivkrafter
hos de utan appearance money, d.v.s. hos majoriteten av spelarna, uppstå med ett
favoriseringssystem.

Det finns också en informationsasymmetri (moral hazard) med appearance
money så till vida att den ena kontraktsparten (Europatouren) inte kan observera
den andra partens (stjärnspelaren) beteende. Resultatmässigt kan företaget
Europatouren se hur spelaren presterat, men kan inte se om resultatet i fråga är en
maximal prestation. Har spelaren förberett sig rätt? Har spelaren tagit den där extra
sekunden att tänka över sitt beslut hur han ska slå just det slaget? Det är,
åtminstone teoretiskt, möjligt att tänka sig att de spelare som uppbär appearance
money faktiskt inte har den rätta drivkraften att göra sitt allra yttersta. Att det finns
en mättnadskänsla som medvetet eller omedvetet sänker prestationsförmågan.

Ja, ibland har det säkert varit så.
(Mats Lanner)

Det kan ta av udden lite grann. Eller så kommer man på att ’fan nu har jag fått så mycket att
nu måste jag göra bra ifrån mig’. Det blir nog lite press, det blir väl inte så kul att spela dåligt.
(Henrik Nyström92)

Nä, jag tror inte det. De har så pass mycket pengar ändå. Det spelar ingen roll för Tiger Woods
om han får en miljon dollar för att komma och spela i Tyskland för han har redan sina 1 000
miljoner hemma i USA.
(Fredrik Andersson93)

                                                
92 Henrik Nyström erhåller ej appearance money (Nyström, 2002).
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Det enda jag utgår från är att de är professionella idrottsmän. De kommer till en tävling för att i
alla lägen göra sitt yttersta och jag blir hemskt ledsen om någon annan skulle säga till mig att de
inte skulle göra det. Jag lever helt och hållet efter att de är just så professionella som de utgör sig
för att vara.
(Beth Engblom)

Desto bättre spelare du är desto mindre intresserad är du nog av pengarna och desto mer
intresserad är du av spelet. Kolla på Tiger (Woods), då borde ju han vara mätt för länge sen, men
han vinner ju fortfarande allt. Jag tror inte att det är någon större risk.
(Robert Karlsson94)

En som får appearance money är Pierre Fulke. Enligt honom är denna förmån
vare sig avgörande för att stanna på Europatouren eller en prestationssänkare.

Nä, det är snarare tvärtom för då har man ’commitat’ i den tävlingen. De vill verkligen att man
ska vara där och spela och vill inte att man ska missa kvalet efter två dagar och då försöker man
snarare lite extra.
(Pierre Fulke)

Man kan finna stöd i teorin för Pierre Fulkes inställning till fenomenet
appearance money. Ricketts (1994) menar att opportunism kan motverkas med
utgångspunkt från Akerlofs (1982, 1984) resonemang om gåvoutbyte på
arbetsmarknaden. Med en gåva (här appearance money) kan arbetsgivaren (här
Europatouren eller den lokala arrangören) förvänta sig en större ansträngning och
lojalitet i gentjänst. Om arbetaren (här stjärnspelaren) känner sig överbetald antas
han vara mer produktiv (prestera bättre resultat) än de med standardkontrakt (här
de utan appearance money). Huruvida det stämmer är bortom den här studiens
syfte.

77..33..33  VVaarrfföörr  iinnttee  eexxkklluuddeerraa  aappppeeaarraannccee  mmoonneeyy??
Måste fenomenet appearance money finnas? Teoretiskt kan svaret egentligen inte
vara annat än ”nej”, men praktiskt utifrån rådande förhållanden övergår det i ett
”ja”. Dilemmat är att appearance money har blivit en informell institution som
införlivats i tourers verklighet. Det är ett kulturarv som blivit både normgivande
och accepterat. Institutionella förändringar medför organisatoriska förändringar
och därmed skulle en process att arbeta bort appearance money försvåras av att
hänsyn måste tas till alla parter i kontraktsnätet. Den till synes enda möjligheten att
undkomma nuvarande system är att världens alla tourer går samman och
bestämmer sig för att appearance money inte får förekomma.

                                                                                                                                                        
93 Fredrik Andersson erhåller vanligtvis ej appearance money (Andersson, 2002)
94 Robert Karlsson erhåller ej appearance money (Karlsson, 2002).
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Det är väl någonting som man aldrig kommer att komma ifrån, om inte alla slutar på en gång.
Det måste ju vara något som alla tourer i världen slutar med över en natt.
(Pierre Fulke)

Det kan verka enkelt att exkludera appearance money från all
proffsgolfsverksamhet, men vad skulle hända om appearance money plötsligt inte
fanns i systemet? Det är svårt att sia om, men rimligt att tro är att det under en
övergångsperiod skulle medföra konflikter som höjer olika parters
transaktionskostnader. Säkert skulle också stjärnspelare till en början sätta hårt mot
hårt och vägra ställa upp i vissa tävlingar, vilket skulle kunna få ödesdigra
konsekvenser i hela kontraktsnätet. När sen organisationen anpassat sig till de nya
förutsättningarna skulle alla spela på lika villkor och fördelarna bli mer påtagliga.
Frågan är bara hur mycket det skulle ha smakat att nå den nya jämviktslösningen.
Observera att detta är en teoretisk och hypotetisk diskussion. Det är möjligt att
problemen överskattas och att resultatet i stället skulle bli ett uppsving för tourerna.

Anders Forsbrand tror att det vid ett exkluderande av appearance money skulle
uppstå en tävlan mellan de lokala arrangörerna. Det skulle kunna innebära att det
skapas stora tävlingar med de bästa spelarna och små tävlingar med de sämre.

Jag tror aldrig att du kommer åt det totalt sett om inte alla parter är med på det. Om alla parter
är med på det kommer det att bli en riktig tävling att få riktigt bra banor och jättehöga
prispengar. Det hade varit bra om det inte hade funnits, men jag tror att det är väldigt, väldigt
svårt att få bort.
(Anders Forsbrand)

När man ska förklara varför det är komplicerat att förbjuda appearance money
kan man göra det utifrån den teoretiska termen spårbundenhet (se ”3.1.3
Spårbundenhet”). Det är tydligt att appearance money institutionaliserats, d.v.s.
att ett av de spår som Europatouren valt att följa är accepterandet av appearance
money. Det är inte orimligt att tro att vissa intressegrupper, här t.ex. stjärnspelarna,
är måna om att Europatouren förblir på detta inslagna spår. Appearance money är i
mångt och mycket en informell institution, vilket innebär att fenomenet till sin
natur karaktäriseras av förändringströghet. Intressegrupper tillsammans med
institutionens tröghet gör att det är svårt att byta spår för Europatouren – om man
nu har den ambitionen (något som inte är helt klarlagt i den här studien) vill säga.
Spårbundenheten är negativ om den medför ineffektivitet i organisationen och
positiv om den medför effektivitet. Ovan har påvisats att det mesta tyder på att, när
alla faktorer vägts samman, plussidan väger över.
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77..44  SSAAMMMMAANN FFAATTTTNNIINNGG

♦ USA-touren är världens bästa tour och den mest penningstinna marknaden
för manliga proffsgolfare. Många proffsgolfares dröm och ambition är att ta
sig till USA-touren, vilket riskerar att utarma Europatouren på de bästa
spelarna. Därför blir USA-touren en konkurrent till Europatouren.

♦ På senare tid har situationen för de riktigt bra spelarna, som vill spela på båda
tourerna samtidigt, underlättats genom att fler tävlingar räknas in på båda
tourernas Order of Merit samtidigt.

♦ Europatouren möter också konkurrens från andra sporter. I konkurrensen att
knyta till sig sponsorer och tv-bolag måste därför den europeiska
golfprodukten vara högkvalitativ och det kan den bara vara om Europas bästa
spelare spelar på Europatouren. För att behålla de mest attraktiva spelarna har
ett favoriseringssystem skapats. Stjärnorna får bättre service och erhåller
appearance money.

♦ Appearance money fyller många funktioner: 1) att spelare stannar på
Europatouren, 2) att olika parter i kontraktsnätet finner det intressant att
samarbeta med Europatouren, 3) att vissa tävlingar som annars inte skulle fått
starka startfält kan få det, 4) de utvecklar sporten.

♦ Appearance money kan ses som en muta, rent seeking,
informationsasymmetri eller som ett gåvoutbyte och kan därmed ge upphov
till ett opportunistiskt beteende och/eller alternativt skapa drivkrafter hos alla
spelare. Hur appearance money påverkar prestationsförmågan hos de
gåvotagande spelarna är inte klarlagt. Det kan tänkas att de medvetet eller
omedvetet har en mättnadskänsla och därmed inte presterar maximalt. Det
kan också, omvänt, tänkas att de presterar bättre p.g.a. inre krav och lojalitet
mot tävlingsarrangören.

♦ Appearance money kan också vara en drivkraft för de som inte erhåller denna
förmån att sträva efter att bli stjärnor.

♦ Favoriseringen gör att spelarnas förhållanden på Europatouren, i ekonomisk
mening, inte kännetecknas av perfekt konkurrens. De favoriserande spelarna
agerar i viss mån prissättare.
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88  SSPPEELLAARRNNAA,,  TTOOUURREERRNNAA,,  RRIISSKKTTAAGGAANNDDEETT
Det är möjligt att en proffsgolfare kan tyckas leva ett glamouröst liv, men vad man
definitivt kan konstatera är att en proffsgolfare lever ett annorlunda och, många
gånger, ett osäkert liv. Det här avslutande kapitlet fokuserar på det specifika och
osäkra med att vara proffsgolfare.

Vad är kännetecknande för en golfspelares inställning och vilka drivkrafter har
spelaren? Vad innebär en helhjärtad satsning? Hur och varför skiljer sig kontraktet
mellan Europatouren och spelaren jämfört med ett traditionellt
anställningskontrakt/uppdragskontrakt, vad gäller trygghet och risktagande? Hur
kan man förklara den riskfördelning som föreligger mellan Europatouren och
spelaren och vilken ekonomisk funktion fyller denna riskfördelning?
Avslutningsvis, varför bygger en proffstours system på utslagning?

Den första frågan, d.v.s. den om golfspelarens inställning, är viktig så till vida att
den ligger till grund för att underlätta förståelsen i de riskresonemang som förs i
anslutning till de övriga frågorna. Och för att förstå hur inställning och drivkrafter
formas behövs en genomgång av spelarens golfskolning.

Eftersom den här studien till stor del baseras på spelarintervjuer, vilka
uteslutande gjorts med svenskar, inleds kapitlet med ”Det svenska golfundret”.
Inledningen ger en kort introduktion till den svenska golfutvecklingen och följs av
den svenske spelarens skolning. Den svenske spelaren får här agera exempel för alla
spelare oavsett nationalitet.

88..11  ””DDEETT   SSVVEENNSSKKAA  GGOOLLFFUUNNDDRREETT””
Även om 2002 var ett riktigt genombrottsår för danska golfare har Sverige, jämfört
med våra nordiska grannländer, kommit långt. Så långt att Sverige i dag faktiskt är
en av världens stora golfnationer. År 2002 ägde hela 30 svenska spelare
Europatourkortet, vilket är en närmast explosionsartad utveckling jämfört med hur
det såg ut på 1980-talet. Lägg därtill att 42 (ett par av dem hade kort på både
Europatouren och Challenge Tour) svenskar hade tillträde till Challenge Tour
(European Tour Media Guide, 2002, och Challenge Tour Guide, 2002).

Ett par av spelarna har sin bas på USA-touren, men gästspelar ibland på
Europatouren. Jesper Parnevik och Per-Ulrik Johansson var t.ex. i Sverige och
spelade Volvo Scandinavian Masters i somras, 2002.

När vi i dag hör talas om ”det svenska golfundret” åsyftas främst de fantastiska
framgångar som de svenska proffsdamerna haft. Världens bästa damgolfare,
Annika Sörenstam95, har tillsammans med Liselotte Neumann, Helen Alfredsson
m.fl. satt Sverige på golfkartan. På herrsidan är sen ett par år tillbaka vår största
profil Jesper Parnevik. Själva grunden till Sveriges produktion av världsstjärnor
                                                
95 Annika Sörenstam vann med 2 863 904 inspelade US-dollar överlägset LPGA:s penninglista 2002 och
var med det årets spelare och därmed världens bästa spelare (www.lpga.com).
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(inkluderat dem på herrsidan) lades i början av 1980-talet när de fyra unga
entusiastiska spelarna Ove Sellberg, Mats Lanner, Magnus Persson (nu Persson
Atlevi) och Anders Forsbrand bröt ny mark. De två sistnämnda är fortfarande
aktiva. Tillsammans kan man säga att kvartetten öppnade upp Europadörrarna.

Det bör jag ha gjort en del, men det är inget jag vet. Jag tror det finns andra faktorer till att
Sverige får fram framgångsrika idrottsmän. Förhoppningsvis har vi gjort det lite lättare för de som
kommer efter oss, att de slipper göra samma misstag som vi har fått göra. Och de har sett att vi
kan slå de allra flesta.
(Anders Forsbrand96)

Andra betydelsefulla faktorer till Sveriges golfexpansion de senaste två
decennierna är det allmänna intresset för golf, de ökade förutsättningarna att spela
och träna (fler och bättre banor och tränare), golfgymnasier och den svenska
modellen.

De fyra golfpionjärerna ovan har, liksom tidigare beskrivits om grundarna till
Europatouren, haft entreprenörens egenskaper i det att de burit oförsäkrad risk i
sin tro på att göra vinster som spelare. När denna kvartett började spela golf i slutet
av 1960-talet och i början av 70-talet var medlemsantalet i Svenska Golfförbundet
inte fler än uppskattningsvis 20 000 – 30 000. Det ska jämföras med dagens 574
47197 spelare! Det ökade utbudet av svenska spelare har medfört att konkurrensen
skärpts bland de som satsar på golf och tillsammans med de förbättrade
förutsättningarna har Sverige fått fram många talanger.

88..22  SSPPEELLAARR EENNSS  SSIITTUUAATTIIOONN

Vid den analys av spelarnas riskbeteende som görs senare i kapitlet underlättar det
att ha ett begrepp om hur spelarna tar sig till Europatouren. Eftersom de spelare
som deltagit i intervjuerna uteslutande är svenskar återges här en kort beskrivning
av deras väg till toppen.

                                                
96 Anders Forsbrand har spelat på Europatouren sen 1982 (European Tour Media Guide, 2002).
97 Enligt statistiken var medlemsantalet 1960 endast 12 600, 1970 hade det stigit till 40 222, 1980 var
antalet 88 355, 1990 var det uppe i 289 933 och 2002 då 574 471. Faktum är att, trots att golf är en väldigt
dyr sport att utöva, antalet medlemmar åtminstone från och med 1980 alltid ökat från år till år
(www.golf.se).
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88..22..11  TTeelliiaa  TToouurr  ssoomm  ssppeellppllaattss
För en svensk spelare går vanligtvis vägen till den absoluta världstoppen, d.v.s. till
USA-touren, via Telia Tour, Challenge Tour och Europatouren. Under Telia
Tours98 18-åriga historia (2002) har dagens storheter som Jesper Parnevik, Anders
Forsbrand, Robert Karlsson, m.fl. haft sina avstamp här.

På Telia Tour finns ett kategorisystem99, med 18 kategorier, som fungerar som
ett kösystem. Ju lägre kategori man befinner sig i, desto större chans att få vara med
i aktuell tävling. Systemet styrs av tidigare meriter, kvalplaceringar och status.
Startfältens storlek varierar från tävling till tävling, från som minst 51 spelare till
som mest 156. Man kan sammanfatta Telia Tours uppdrag med att det är en
språngbräda och en viktig utbildning för fortsatta golfäventyr (Svenska
Golftourerna AB, 2002).

Ur spelarens perspektiv handlar det om att ta chansen när den kommer.
Satsningen börjar normalt i de tidiga tonåren, men det finns undantag. Henrik
Nyström hann med att både påbörja en skidkarriär och avsluta en
universitetsutbildning i USA innan en verklig satsning på golf tog vid.

Det gick inget vidare för mig i början. Då kände jag alltid att ’fan går inte det här kan jag alltid
hålla på med någonting, jag har ju en utbildning att falla tillbaka på’. Så jag hade inte den
pressen på mig, det var skönt.
(Henrik Nyström)

Det vanliga är annars att man hoppar över vidareutbildning och prioriterar bort
andra sporter.

Chansen kommer inte tillbaka. Jag tror att skaffa sig en utbildning och sen när man är runt 30
säga att ’nä, nu ska jag satsa på golf, då har du nog inte skapat rätt förutsättningar för att
lyckas. Det är bättre att ta chansen när man är inne i det.
(Anders Arén)

Redan på Telia Tour får spelaren lära sig vad verklig konkurrens innebär.

Om man går tillbaka fem år så är det väldigt stor skillnad på vinnarscoren100. I början var den
väl tre fyra under par på tre varv, nu är den mellan tio under och 15 under. Rent
konkurrensmässigt är det en otroligt stor skillnad på den sämsta spelaren på Telia och den
sämsta på Challenge Tour. Den sämsta spelaren på Challenge Tour är bra mycket bättre.
(Anders Arén)

                                                
98 Det är Svenska Golftourerna AB (SGT) som organiserar Telia Tour. SGT ägs till hälften av PGA of
Sweden och till hälften av Svenska Golfförbundet (Svenska Golftourerna AB, 2002).
99 För Telia Tours kategoriindelning, se bilaga 3.
100 ”Vinnarscoren” är samma sak som vinnarresultatet, det vill säga det slutliga sammanlagda antalet slag.
På Telia Tour spelar man tre tävlingsvarv á 18 hål, på Challenge Tour och Europatouren fyra.
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Golfinsatta vet att det är en gigantisk skillnad mellan tre, fyra under och 15 under
par. Konkurrensen på Telia Tour är så pass hård att när hyfsat duktiga (relativt sett)
svenska Europatourspelare är hemma och gästspelar är det långt ifrån säkert att de
ens placerar sig topp tre.

På Telia Tour spelas det inte om några stora prissummor. Fredrik Orest spelade
med sina 193 768 kronor in mest pengar av alla under 2002 (www.golfdata.se).
Kostnaderna hålls nere genom att spelarna ofta bor hemma och hos bekanta och
genom att de åker bil till tävlingarna.

88..22..22  CChhaall lleennggee  TToouurr  ssoomm  ssppeellppllaattss
Nästa naturliga steg för en svensk spelare är Europatourens dottertour Challenge
Tour som är ett mellansteg på vägen till Europatouren. På Challenge Tour skärps,
som Anders Arén var inne på, den europeiska konkurrensen betänkligt och
prispengarna ökar jämfört med Telia Tour. Säsongen 2002 varierade förstapriserna
från 12 078 till 46 660 euros på Challenge Tour (www.europeantour.com). På
Challenge Tour är spelarnas mål att erövra det åtråvärda Europatourkortet. På
samma sätt som på Telia Tour finns ett antal olika kategorier på Challenge Tour
(tolv till antalet) där lägre kategorinummer ger företräde till tävlingar framför
högre101.

Mattias Eliasson102 och Henrik Nyström103 kan peka på skillnaderna tourerna
emellan.

På Telia får du kämpa, det är blod svett och tårar för att över huvud taget kunna stanna kvar
där ute. Challenge är precis mitt emellan. Det är samma resor som på Europatouren, men du
spelar för bara en tiondel av pengarna. Challenge Tour är fruktansvärt tuff för spelarna är väldigt
duktiga och man spelar för lite pengar. Så det är svårt att få ihop det ekonomiskt där.
(Henrik Nyström)

På Europatouren är det väl mer som ett riktigt professionellt yrke, alla gör sin sak. Det är det
väl på Challenge Tour också i och för sig, men det är lite öppnare. Alla sluter sig inte till sig
själva, så är det lite på Europatouren. Men sen är ju allting annat mycket roligare (på
Europatouren). Det är större, mer publik och arrangemanget är bättre. Så det väger upp rätt
mycket utav det.
(Mattias Eliasson)

                                                
101 För Challenge Tours kategoriindelning, se bilaga 4.
102 Mattias Eliasson gjorde säsongen 2002 sitt andra riktiga försök att etablera sig på Europatouren, men
misslyckades. I år (2003) har han åter igen sin bas på Challenge Tour (European Tour Media Guide, 2003,
och www.europeantour.com).
103 Henrik Nyström har tidigare spelat på både Telia Tour och Challenge Tour (Nyström, 2002, och
European Tour Media Guide, 2002).
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Det är svårt att ta sig till Challenge Tour och väl där är, om inte förr så i alla fall
nu, golfen ett heltidsyrke som många gånger tar sig fram på en haltande ekonomi.
Bäste svensk under 2002 var Fredrik Widmark som slutade så pass högt som på
plats 14 på Challenge Tours slutranking för 2002. Ändå innebar det ”bara” drygt
450 000 kronor104 i inspelade pengar (www.europeantour.com). Till den summan
ska visserligen läggas eventuella sponsorintäkter, men framför allt ska kostnaderna
på ett par hundra tusen dras bort. Det ger kanske en fullgod årslön, men inte mer.

En av de grundläggande tankarna med Challenge Tour är att fostra och få fram
nya duktiga spelare till Europatouren.

88..22..33  EEuurrooppaattoouurreenn  ssoomm  ssppeellppllaattss
I huvudsak finns det två vägar att ta sig till Europatouren: 1) att tillförskaffa sig en
tillräckligt hög ranking via inspelade prispengar på Challenge Tour, och 2) att kvala
sig in via den på hösten årligen återkommande kvalificeringsskolan (bland golfarna i
allmänhet kallad tourskolan).

Vad gäller tourskolan innebär dess system att för att nå Europatouren måste
Telia Tour-spelaren klara sig igenom tre kvalsteg, Challenge Tour-spelaren två
kvalsteg och en Europatourspelare som tappat sitt kort och vill kvala sig tillbaka, ett
kvalsteg. För den som väl nått till Europatouren väntar ett mycket tufft första år
eftersom man hamnar i en kategori som inte garanterar spel i varje tävling.
Dessutom är konkurrensen i tävlingarna oftast mycket hård.

Om jag visste hur svårt det var, om jag visste hur dålig jag var när jag var 15-17 år och hur bra
jag trodde jag var och hur långt jag hade kvar för att vara så bra som jag är i dag, då vete fan om
jag inte hade blivit rädd. Det är lättare att börja spela golf och bli scratchgolfare, det är mycket
mycket längre mellan scratchgolfare och mig än vad det är mellan en scratchgolfare och en
nybörjare. Det hävdar jag rakt av bara.
(Joakim Haeggman)

Det är först när spelaren lyckats etablera sig på Europatouren som man över
huvud taget kan börja tala om att ekonomiskt trygga sin framtid. Bäste svensk
under 2002 (23:a på Order of Merit) var Niclas Fasth som spelade in drygt 9
miljoner kronor105 (www.europeantour.com).

På Challenge Tour och Europatouren kan de löpande kostnaderna bli
betungande om resultaten uteblir. Intervjupersonerna berättar att kostnaden (på
Europatouren) normalt varierar mellan 15 000 och 25 000 per vecka och att de har
mellan 20 och 30 tävlingsveckor per år. En årskostnad på minst en halv miljon
kronor är således inget ovanligt. Fram till en etablering på Europatouren råder
därför stor press att lyckas, vilket kräver ett starkt psyke och en vilja att ta risker.
                                                
104 Fredrik Widmark spelade säsongen 2002 in 50 438,39 euros.
105 Niclas Fasth spelade säsongen 2002 in 982 849,04 euros.
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Om man ser det pengamässigt, om du spelar på Europatouren och tar in 40 000 – 50 000 i
veckan och har utgifter på säg 20 000 går man ju plus och tycker att ’det här är ju bra’. Men i
slutändan, om du slår ihop det där sen, räcker det inte till för att klara året därpå. Så jag menar,
du måste höja ribban när du kommer ut där för alla är jävligt duktiga. Du kan inte stirra dig
blind på pengar. Det är lätt att det blir lite dollar i ögonen när du kommer ut där för du vet att
det finns möjligheter att tjäna pengar.
(Henrik Nyström)

88..33  PPRROOFFFFSSSS PPEELLAARR EENNSS  MMEENNTTAALLIITTEETT  OOCCHH  DDRRII VVKKRRAAFFTTEERR
Det krävs en säregen mentalitet hos en golfspelare, såväl svensk som utländsk, som
ska försöka förverkliga sina drömmar om att nå världstoppen. För att spelmässigt
kunna hävda sig i den hårda konkurrensen framkommer via spelarintervjuerna att
”tron på sig själv”, ”träningsvillig”, ”vilja och envishet”, ”tålamod”, ”målinriktad”, ”egoistisk”,
”disciplinerad” och att kunna vara en ”ensamvarg” är oumbärliga egenskaper. I
”ensamvarg” ingår sättet att hålla de psykologiska faktorerna i schack.

Är det en kille som mår dåligt därute är det lätt att det smittar av sig. Det är väldigt viktigt att
man inte låter någon komma in på sitt revir, på sitt mentala rum, och slänga in en massa
negativa tankar där.
(Adam Mednick)

Nedan listas ett antal citat, vilka tillsammans bildar en sammanhängande och
total bild av proffsgolfarens vardag, präglad av prioriteringar och förutsättningar.

Det är inte roligt att vara borta från familjen, men det är någonting som man måste vara. Det är
resande och sådant där som man måste klara av och vissa personer orkar inte. Om du ska lyckas
måste du vara ganska tuff mentalt, du måste kunna ta motgångar bättre än de flesta. Alla
klarar ju av att spela bra. Räknar du procentuellt hur många tävlingar folk har vunnit så är det
väldigt, väldigt lite. Det är det som är grejen att du måste kunna jobba dig igenom alla små
svackor som du hela tiden får. Du måste ha bra stöd hemifrån, bra stöd från dina kompisar och
ha en fast tro på dig själv att du verkligen kan göra det.
(Anders Forsbrand)

Riktigt hårddraget så måste golfen gå före allt annat. Det är inte alltid lätt när man har tjej.
Man måste vara lite egen tror jag och ha en riktig jävla drivkraft.
(Mattias Eliasson)
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Det är klart att golflivet hade varit helt underbart om jag hade kunnat komma hem till min
lägenhet och öppna dörren till kylskåpet efter halv sex på kvällen. Men problemet är att jag
kommer hem till mitt hotellrum som är som en fyrkant efter en stund och efter två, tre veckor är
det inte så roligt längre. Och framför allt efter drygt två hundra dar om året i tio år så är det
fruktansvärt trist. Det är där problemet ligger, det är inte på golfbanan. Blir jag sugen på en
macka eller en tallrik med flingor på kvällen, då är det ett helvete med en gång. Det som en
människa normalt gör, sparkar upp fötterna och tar någonting framför tv:n vid halv tio, det är
hur svårt och jobbigt som helst. Det saknar jag.
(Joakim Haeggman)

Jag och min flickvän har köpt ett hus. Vi bor på en udde nu och det är så sagolikt vackert här på
somrarna. Man vaknar på morgonen och man går upp tidigt och det är spegelblankt. Och så får
man aldrig vara med om det. Det är ju skittråkigt. Man ser det bara på tisdagarna när man
åker iväg med bilen, det är lite tungt alltså.
(Klas Eriksson)

Delvis är det en press att man måste spela bra givetvis. Samtidigt är det en utmaning hela tiden
också plus att man är privilegierad på det viset att man får hålla på med sin hobby på heltid. Och
det är ju ganska få förunnat.
(Fredrik Andersson)

Ibland är det ett helvete och ibland är det underbart. Det är så det är. Jämfört med lagidrott står
du där själv, du får allt det positiva själv och du får allt det negativa själv.
(Joakim Haeggman)

Hur ska jag förklara det här? Det är ju en känsla inombords och jag kan tänka mig att det är
lite som för någon som är beroende av någonting. Så är jag beroende av golf. Jag älskar att stå och
slå golfbollar, jag älskar spelet, jag älskar att se bollen flyga i luften, jag älskar att se puttarna gå
i hål och jag älskar utmaningen av olika lägen och olika typer av slag.
(Adam Mednick)

Eller som Henrik Nyström sammanfattar:

Ett annorlunda liv. Det är en livsstil. Absolut en livsstil.
(Henrik Nyström)

Förmågan att lyckas väl som proffsgolfare hänger ihop med de specifika
egenskaperna, förmågan att hantera press och allt det jobbiga runt omkring golfen,
samt hur mycket man värdesätter sin träning. Som inom många andra områden
finns det trender även inom golf. Det förekommer att spelare sneglar på varandra,
kanske finns där något hos vinnaren att ta efter, i strävandet att ständigt bli lite
bättre. Tiger Woods, världsgolfens affischnamn nummer ett, slog igenom och förde
golfen till en ny nivå. Andra spelare började titta på varför han var och är så
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exceptionellt bra och det visade sig att han tillbringade (och tillbringar) mycket tid i
fyslokalen. Plötsligt började man lägga större vikt vid fysträning. Det är inte
ovanligt att antalet timmar som proffspelaren lägger på golf överstiger en vanlig
svensk arbetsvecka och vägen till toppen är, som visats, både lång och mödosam.

Alla spelare är förstås medvetna om vilken belöning som blir produkten för den
som gör bra resultat på Europatouren och än mer på USA-touren, men de
intervjuade vidhåller att pengar inte varit en drivkraft i början av golfkarriären. Det
har handlat om en kärlek till sporten och om en vilja att testa hur bra de kan bli.
Somliga menar också att de haft en talang som varit för dyrbar för att kasta bort. På
vägen har sen andra drivkrafter tillkommit och de har varit och är olika för olika
spelare i olika skeden av deras proffskarriärer. Ofta styr inre målsättningar
ambitionsnivån.

Det är fortfarande kicken och adrenalinet på tävlingarna som gör att jag orkar hålla på. Hade
du sagt till mig att jag skulle tjäna mer pengar på det hade det blivit ett jobb och den dagen det
blir slentrian av att spela golf då kan man packa ihop. För det kommer unga 20-åringar varje
dag som vill spela. Motivationen är det första fortfarande, för den dagen den inte är det är det god
natt. Den dagen jag känner att jag inte kan vinna tävlingar längre slutar jag.
(Joakim Haeggman)

Man kör sitt eget race och spelar enbart för att få personlig glädje i det man gör. För mig är det
att vinna tävlingar, jag skiter i vad andra tycker och tänker om mig. Man vill ju ha den där
adrenalinkicken, du vet när man går upp på 18:e (sista greenen) där, det är egentligen därför man
spelar.
(Pierre Fulke)

Jag jagar min dröm och utan att jaga min dröm känner jag mig inte hel som människa.
Europatouren är inte min slutdestination utan jag vill komma tillbaka till USA-touren.
(Adam Mednick)

Jag har fortfarande som mål att bli världsetta. Jag har väl dock skaffat mig en viss ödmjukhet
med åren inför detta. Ju närmare man kommer ju längre ser man att det är kvar och det är väl
’fine’. I det ögonblick jag känner att det målet är orealistiskt måste jag börja omvärdera, men jag
hyser fortfarande förhoppningar om att nå hela vägen dit och det är däremot jag satsar.
(Niclas Fasth)

Pengar, och till viss del status och kändisskap, har av olika anledningar blivit
”morötter” först när spelarna blivit etablerade.
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Givetvis, det är ju aldrig negativt att tjäna pengar, men jag har sagt så under säsongen också att
jag skulle gärna lämna tillbaka stora delar av mina pengar som jag har vunnit i år (2002) mot
att få vara garanterad en plats bland de 115. Där har det känts helt oviktigt med pengarna som
jag har fått i handen.
(Fredrik Andersson106)

88..44  PPRROOFFFFSSSS PPEELLAARR EENNSS  FFOOKKUUSS
Rosen & Sanderson (2001) skriver i sin rapport att en idrottsmans potential måste
framträda och utvecklas i tidig ålder samtidigt som deras framtida resultat
förknippas med uppenbar osäkerhet. Därmed är satsningen ”oundvikligen” (sid. F59)
förknippad med stora finansiella risker, givet det fåtal spelare som faktiskt förser
kunderna med tjänster.

Men från den dagen spelaren bestämmer sig för golf, vilket oftast sker i tonåren,
existerar för många uppenbarligen inte oro för eventuella misslyckanden.

Då är svaret nej. Det är farligt egentligen ju, men i vissa lägen är det bra att inte ha funderat för
mycket på det runt omkring utan bara satt på skygglapparna och kört rakt fram. Då glömmer
man, eller slipper, att fundera på de där bitarna. Men jag har aldrig varit orolig av någon
anledning, inte ens så sent som då -98, -99107. Då var jag egentligen aldrig orolig att jag inte
skulle nå dit jag ville och det är jag inte nu heller.
(Niclas Fasth)

Rädd är väl inte rätt ord. Man måste se det som en utmaning. Man måste våga misslyckas.
(Anders Arén)

Ett ekonomiskt startkapital är precis som talang en fördel, men inte en
obligatorisk förutsättning. Somliga spelare, som Adam Mednick gjorde, tar t.o.m.
lån i sin satsning.

Det är inte kul att behöva göra det. Visst har tanken infunnit sig att ’oj, nu lär jag prestera här
för annars är slutet nära’, men samtidigt har jag aldrig tvivlat så pass mycket att det hämmat min
prestation.
(Adam Mednick)

                                                
106 Säsongen 2002 blev ett genombrott för Fredrik Andersson. På fjärde försöket på Europatouren
lyckades han behålla sitt Europatourkort från ett år till ett annat. Han slutade på plats 113 på Order of
Merit (www.europeantour.com).
107 Niclas Fasth slutade 196:a på Order of Merit 1998 och 172:a 1999 (European Tour Media Guide,
2002).
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Andra, som Pierre Fulke gjorde, hoppar av gymnasiet för att ge sig själv bästa
möjliga förutsättningar att lyckas.

Beslutet förde med sig det att det egentligen bara var golf att satsa på då. Och hade det gått åt
helvete så hade man ju fått gå tillbaka till skolan sen. Som sagt, skulle det gå dåligt och det inte
skulle funka, fick man brottas med det bekymret när det kom.
(Pierre Fulke)

Pierre Fulke har delvis stöd för sina tankar i den ekonomiska teorin. Rosen &
Sanderson (2001) för ett likartat riskmildrande resonemang om att man inte måste
vara alltför riskbenägen för att satsa helhjärtat på något. Den som ger sig in i
proffsvärlden erhåller, via sina presterade resultat, fortlöpande feedback om sin
utveckling och kan ständigt återuppskatta sina chanser att lyckas i framtiden. När
spelaren kommer fram till att den ser mörk ut kan han sluta och göra något annat.

Precis så verkar Anders Arén resonera. Han tillhör den stora grupp svenska
spelare som i sin ambition att bli en världsgolfare lämnat de vanliga
klubbtävlingarna bakom sig. Han har med tre år som proffs på Telia Tour insett
hur mycket av uppoffringar som krävs och samtidigt förstått att det är ohållbart att
stå still i utvecklingen.

Kommer man inte så mycket längre känns det som att man i alla fall har gjort ett försök. Jag ser
ju på spelare som är 27, 28, som börjar närma sig 30, och fortfarande harvar på Telia och inte
är medelmåttiga. Det ser inte jag som min framtid. Det är ingenting som jag vill. Jag vill bli bra,
annars får det vara.
(Anders Arén)

Men hur lätt är det egentligen för en spelare att inför sig själv konstatera att man
är för dålig? För att Rosen & Sandersons resonemang ska vara trovärdigt måste
spelaren ha mod och kraft att ta det svåra beslutet att sluta när det verkligen är läge
för det och samtidigt ha något annat att falla tillbaka på. Risken är överhängande att
spelaren upplever att tillgängliga alternativ är sämre och därför, även i tider när
spelet är extremt knackigt, ständigt ger sporten nya chanser. Adam Mednick klargör
tidsperspektivet:

…att just ha tålamod och den här drivkraften att, även om det går tungt i början, ha tron på sig
själv, att orka hålla på tills det slår igenom. Det är väldigt få som kommer ut och blixtrar till på
en gång. Det kan faktiskt ta sin tid.
(Adam Mednick)

Dessutom, ju äldre man blir desto svårare brukar det anses vara att gå tillbaka till
skolbänken. Med en golfsatsning som sträcker sig över många år följer därmed att,
oavsett om resultaten är fantastiska eller beskedliga eller dåliga, den individuelle
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spelaren blir expert inom sitt yrkesområde (golf), d.v.s. skapar sig en asset
specificity.

Jag har haft en utbildning på 10-12 år nu. Hade jag valt ekonomin hade man gått fyra och ett
halvt år. Nu har jag det dubbla. Det finns ju inte många i Sverige som kan så mycket som jag så
jag får väl kalla mig expert.
(Klas Eriksson)

Det är en investering i mig själv att få vara ute och ha erfarenheter och att få ta del av det här livet
att se olika kulturer. Livets skola kan vi ju säga. Det jag lär mig ute på touren lär man sig inte i
skolbänken. På en föreläsning på ett universitet lär man sig helt andra saker.
(Adam Mednick)

Denna asset specificity kan vara bra om man efter avslutad proffssatsning på
något sätt vill fortsätta arbeta i golfvärlden, men är med största sannolikhet sämre
om man vill ge sig ut på den ”vanliga” arbetsmarknaden där konkurrenternas
investeringar, i t.ex. universitetsutbildningar, är mer lämpade för det aktuella
uppdraget.

Baumol & Willig (1981) konstaterar att sunk costs är sådana kostnader som inte
kan elimineras, inte ens vid totalt upphörande av produktionen. Som tidigare
påpekats kan man se proffsgolfarna som underhållningsproducenter och deras
investeringar i golf kan därmed ses som stora sunk costs, d.v.s. resurser som
spelaren inte får tillbaka om och när han slutar spela golf.

Alternativkostnaderna, i vilka många gånger bortprioriterandet av eftergymnasial
utbildning ingår och ibland även gymnasieutbildning, för den tid och kraft spelaren
lägger i sin satsning är stora och denna medförda asset specificity är troligtvis inte
direkt applicerbar inom något annat område.

Fråga de killarna i golfvärlden som har verkstads- och trädgårds- och avhoppad distributionslinje
och sådant bakom sig, va fan, det blir ingenting av det. Och det är inget att sticka under stol med,
de har inget att välja på. Lyckas de inte så är de lite torsk i samhället.
(Joakim Haeggman)

Många har ingen utbildning och har ingenting att falla tillbaka på. Och det är jobbigt i dagens
samhälle, speciellt när många stora företag säger upp så många människor. I dag är det inte
alldeles självklart att vara anställd.
(Klas Eriksson)
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88..55  PPRROOFFFFSSSS PPEELLAARR EENNSS  VVIILLLLKKOORR  OOCCHH  RRIISSKKBBEENNÄÄGGEENNHHEETT

Ett spelarkontrakt på Telia Tour, på Challenge Tour eller på Europatouren, är i
enlighet med Moy & Liaws (1998) syn, inget anställningskontrakt i vanlig ordning
mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

I och för sig är det möjligt att modifierat se respektive tour som en arbetsgivare
och spelaren som en arbetstagare, men det råder helt andra villkor för spelaren på
en proffstour än för arbetaren på en ”vanlig” arbetsmarknad. Där söker arbetaren
ett jobb, på golfmarknaden spelar golfaren sig till ett. På den vanliga
arbetsmarknaden får arbetaren ett anställningskontrakt med anställningsvillkor
reglerade i lag, på golfmarknaden spelar golfaren sig till ett kontrakt som regleras av
för Europatouren och sporten omfattande utmärkande institutioner. Skillnaden i
dessa kontrakt består också av att arbetaren på den vanliga arbetsmarknaden i sitt
kontrakt, i de flesta fallen, erhåller en fastställd ersättning, medan golfspelarens lön
kan ses som ett renodlat provisionskontrakt där resultaten styr ersättningsnivån.

Sen vad det gäller själva tävlandet är det ett otroligt prestationsbetingat arbete. Spelar du bra blir
det prispengar, spelar du dåligt får du inga prispengar och spelar du inte bra på en längre tid har
du svårt att ha kontrakt med företag och sponsorer. Allt hänger ihop med din prestation.
(Ove Sellberg)

Spelarens ekonomiska osäkerhet består också av, åtminstone för en svensk
proffsgolfare, att man hamnar utanför pensionssystemet som en direkt följd av att
man vanligtvis är skriven utomlands.

För det är inte så många av oss skrivna i Sverige108, men även om man skulle vara det får man
inte tillgodoräkna sig alls mycket. Jag vet inte hur mycket det är, men det är en piss i Mississippi
alltså. Jag har spelat tio år på Europatouren och jag tror jag har 15 000 i pension eller något
sådant där.
(Pierre Fulke)

Det finns även likheter mellan de båda arbetsmarknaderna. På den vanliga leder
ofta erfarenhet och god prestation till högre lön och befordran och på
golfmarknaden leder bättre spel till mer inspelade pengar och eventuellt ett bättre
kontrakt (d.v.s. en bättre kategori) och därmed ökade möjligheter att tjäna ännu
mer kommande år, samt kanske möjligheter till appearance money. På båda
marknaderna föreligger även hot om opportunistiskt beteende.

Eftersom spelarens möjligheter att lyckas ekonomiskt, som tydligt framgått, är
totalt resultatbaserade måste han vara medveten om riskerna, inte minst i början av
golfkarriären, som följer med en helhjärtad satsning.
                                                
108 Många svenska golfproffs är skrivna utomlands, exempelvis i Monaco eller Storbritannien. Det av
skattemässiga skäl, men också för att ha en hemvist som möjliggör träning året om.
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Man tar hela risken själv och man satsar hela kapitalet själv och det är mycket sällan som några
sponsorer egentligen hjälper en utan det kommer mer i så fall i ett senare skede när man redan har
pengar och man kan tjäna lite mer. Man kan få lite stöd, men inte i någon väsentlig del i
förhållande till det man satsar i pengar och energi. Man satsar allt själv och tar hela risken själv.
(Niclas Fasth)

Det finns ingen säkerhetsmarginal som säger så här att ’för att du har spelat och satsat så har du
en viss inkomst, utan det är hela tiden relaterat till dina resultat.
(Ove Sellberg)

Det finns inget back up-system som fångar upp spelaren vid ett misslyckande
och något sådant ska av de intervjuades svar att döma inte heller finnas.

Då får du kanske sätta dig på gatan och sträcka ut handen, svälja stoltheten, eller om du har
goda vänner som tar hand om dig...
(Adam Mednick)

Du bestämmer dig för att satsa och lyckas du inte då, då räcker det ju inte, då är du inte
tillräckligt bra. Så är det nog rent krasst. Det går inte att dalta med rookies utan det är så att, vi
är individer allihopa, det är en individuell sport. Man kan inte ha något organ som ger andra- och
tredje- och fjärdechanser bara för att man ska vara snäll.
(Pierre Fulke)

Vad som mer kan sägas är att risken minskar med förbättrat spel. För med
förbättrat spel sker en etablering, vilket i sig innebär mer inspelade pengar och vid
eventuell stjärnstatus i förlängningen även möjlighet att uppbära appearance money
och förbättrad service. Dessutom, och det är viktigt att nämna, att under ett antal år
vara golfproffs på Challenge Tour och Europatouren ger i sig en utbildning (Klas
Eriksson och Adam Mednick gav uttryck för sådana funderingar) som kan
användas efter ett eventuellt adjö till proffsmarknaden. Spelaren har fått en gedigen
erfarenhet av att resa världen runt, i lärandet av att ta hand om sig själv och av de
kontakter man skapat. Det kan räcka långt i en anställningsintervju på den vanliga
arbetsmarknaden och inte minst om man vill fortsätta inom golfvärlden.

Har man kommit en bit och spelat lite grann i landslag och som proffs, även om man inte vunnit
några stora tävlingar, blir det lite av en merit när man kanske ska söka jobb inom golf. Om jag
hade lagt av för ett par år sen och gett mig in på att söka jobb som golftränare, till exempel på
golfgymnasiet eller något i den stilen, kanske jag hade haft lite lättare att få det.
(Fredrik Andersson)

Det har redovisats för proffsspelarens arbetsvillkor och att kontraktet mellan
Europatouren och spelaren inte kan likställas med ett ”vanligt”
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anställningskontrakt. När man kopplar samman rådande ”anställningsförhållanden”
med spelarens attityd till risk går det att förklara systemets uppbyggnad och
funktion. Med en analys av principal-agent-förhållandet, kan man ge ekonomiska
förklaringar till varför tolkningen blir att spelaren, och inte Europatouren, bär den
större delen av risken på en proffstour för golf.

88..66  AANNAALLYYSS  AAVV  PPRRIINNCCIIPPAALL--AAGGEENNTT--FFÖÖRRHH ÅÅLLLLAANNDDEETT

I analysen slussas alla spelare ihop till en spelare och blir själva agenten och alla
tourerna (Telia Tour, Challenge Tour och Europatouren) till en tour och blir
principalen. Från teoridelen hämtas informationen om att när den ena parten är
riskaversiv och den andre riskneutral, eller den ena parten riskneutral och den andre
riskbenägen, kommer den riskneutrale i det förra fallet och den riskbenägne i det
senare att i ett ekonomiskt perspektiv vara mest lämpad att bära risken.

Normalt sett brukar principalen vara den som bär risken och agenten således
vara riskaversiv, vilket beskrevs i ”3.6 Principal och Agent” och där under
grundfall 2 (”principalen kan över huvud taget inte observera agentens beteende,
sid. 22) och vidare om lönekontrakt (sid. 22-23). Mellan parterna skapas ett
lönekontrakt som innebär att agenten, den anställde, får en fast lön och i gengäld
väntas genomföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Principalens problem
med ett lönekontrakt är att det uppstår ett asymmetriskt informationsförhållande
och att utrymmet för moral hazard därför är stort. Det skapar agentkostnader,
vilket är ett samlingsnamn för de kostnader som uppstår i samband med agentens
opportunistiska beteende. Med ett lönekontrakt antas inte agenten ha de rätta
drivkrafterna att prestera maximalt, eller skapa ett mervärde av sitt jobb eftersom
lönen inte automatiskt ökar med ökat arbete. Det innebär att principalen på något
sätt måste kontrollera agenten, d.v.s. kontrollproblem uppstår. Agentkostnaderna
består därmed dels av kostnader för agentens eventuella ”maskande” och dels av
kostnader för att kontrollera agenten och dennes arbete.

Hur har då Europatouren, i egenskap av att vara principal, löst dessa
agentproblem? Det är här lämpligt att även utgå från grundfall 3 (”principalen kan
inte observera agentens beteende, men kan erhålla signaler gällande agentens
ansträngningsnivå”, sid. 22) när man ska förklara varför det råder ett icke
traditionellt riskförhållande mellan Europatouren och spelaren, d.v.s. varför det
måste vara spelaren och inte Europatouren som är villig att ta de stora riskerna.

Till att börja med kan konstateras att det finns omständigheter som inte går att
förutse. Få sporter är så fullständigt utelämnat till vädrets makter som golf. Det är
en sak att spela när det är sol och vindstilla, det är en helt annan när det regnar och
blåser. Vid det senare påverkas möjligheterna att prestera bra betänkligt. Alla parter
i kontraktsnätet, från tv-tittaren till sponsorföretaget, vet att ingen kan styra över
vädret varför spelarens sämre spel i dåliga förhållanden anses vara accepterat.
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Spelarens drivkrafter är i huvudsak fyra till antalet, vilka alla hör ihop med
varandra: 1) att bli så bra som möjligt, 2) att vinna titlar 3) att tjäna pengar, och 4)
att, underförstått, behålla sitt europatourkort. I punkt tre ingår dels de långsiktiga
förhoppningarna om att trygga sin ekonomiska framtid, men dels också den mer
kortsiktiga krassa verkligheten att tjäna pengar som en slags pay back för de stora
investeringar (läs alternativkostnader och sunk costs) som gjorts  och för att ha råd
att över huvud taget upprätthålla en golfsatsning. I punkt fyra sammanfattas
spelarens förutsättningar, i vilka Order of Merit, kategorisystemet och utslagning
(se vidare under ”8.6.3 Utslagning”) är tre nyckelinstrument. Gränsen för förnyat
europatourkort går vid plats 115, för hög kategori innebär att man inte får spela i
alla tävlingar och kategorisystemet är öppet, d.v.s. det finns en risk att tappa sitt
tourkort. Eftersom spelarens placering vid årets slut är helt avhängigt inspelade
pengar måste han prestera maximalt i sin ambition att vara bland de 115 bästa för
att inte tappa sitt europatourkort och/eller för att spela till sig en bra kategori.

Det är klart att den dagen på året när man passerar de pengarna man tror klarar kortet till
nästa år, det är en jäkligt skön dag på året. Det lättar alltid på trycket. Hur det än går nästa
vecka så lirar jag i alla fall nästa år. Det är alltid en viktig dag liksom och det kan man säga om
den kommer i mars eller om den kommer i augusti. Det kommer man aldrig ifrån.
(Joakim Haeggman)

Spelarens ansträngningsnivå, som avgör rätt mycket vad resultatet blir, kan vara
påverkad av bl.a. ojämlik service och appearance money. Eftersom många parter är
inblandade och Europatouren vill sälja en bra produkt är det viktigt för
Europatouren att spelaren gör sitt absolut yttersta på träning för att lyckas så bra
som möjligt på tävling. Då båda parter antas agera i egenintresse är Europatouren, i
egenskap av sin principalroll, därför mån om att minimera agentkostnaderna genom
att skapa ett effektivt kontrakt. Med det menas att begränsa
transaktionskostnaderna (bl.a. genom att finna ett effektivt övervakningssystem)
och att skapa de rätta drivkrafterna för spelaren att prestera maximalt. Om
merparten av risken läggs på spelaren, genom ett arrendekontrakt, kan
Europatouren ta för givet att spelaren så gott som alltid måste prestera maximalt då
det är det enda sättet för han att överleva som golfproffs över en längre tid. Inte
ens för de spelare som får appearance money eller favoriseras på annat sätt är det i
längden hållbart att slarva med träning och inställning. Med dåliga resultat kommer
den dagen då de inte längre behandlas som stjärnor och kan uppbära en extra
komfort. De skulle visserligen kunna dra sig tillbaka och leva på sina tidigare
inspelade pengar, men det är möjligt att det alternativet inte har den rätta glöden. I
och med att golfsporten dessutom förlitar sig till ärlighet och att publik och tv
tillsammans bildar en effektiv övervakning begränsas Europatourens
observationskostnader utan att för den skull riskera att spelarens incitament till
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opportunistiskt beteende (här att fuska eller inte spela på sin högsta nivå) ökar.
Således, det faktum att principalen till stor del bara kan se själva resultatet, och inte
kan göra en sanningsenlig bedömning om det är optimalt eller inte, tappar lite av
sin betydelse.

Sammanfattningsvis, genomgången i ”8.5 Proffsspelarens villkor och
riskbenägenhet” och analysen ovan pekar tillsammans på att, och förklarar varför,
spelaren är mer lämpad än Europatouren att bära merparten av risken. Man kan dra
slutsatsen att de risker som spelaren möter skapar incitament till maximal
ansträngning, vilket minskar principalens kontrollproblem och därmed dess
agentkostnader. Då Europatouren dels har funnit ett system, inkluderat den
institutionella apparaten och kontraktsutformningen utifrån den riskbenägne
spelarens förutsättningar, som minimerar transaktionskostnaderna, och dels har
garanterat att spelaren verkligen agerar i enlighet med sin profession har man
skapat en stabil grund för att sen kunna åstadkomma effektiva kontrakt med de
övriga parterna i kontraktsnätet. Publik, sponsorer och tv, för att nämna tre av
dem, är förstås intresserade av att produkten håller en hög kvalitet när de ska
berättiga sina samarbeten med Europatouren.

88..66..11  EEuurrooppaattoouurreenn  ssoomm  eetttt  ttuurrnneerriinnggssssppeell
För kontraktets utformning och för spelarens incitamentsstruktur är det dessutom
relativt lätt att föra in Ricketts (1994) resonemang om turneringsspel i
Europatourens värld. Tävlingarnas prissummor är stora och likaledes är främst
skillnaden mellan respektive tävlings första- och andrapris förhållandevis stor. Det
ter sig ganska logiskt att nedbrytningen av prissumman ser ut som den gör. På
Europatouren får vinnaren ungefär 16,67 procent av den totala prissumman, tvåan
runt 11,11 procent och trean ca. 6,26 procent. Sen fortsätter prispengarna att falla
ner till och med plats 70 som får 0,18 procent av prissumman109 (Members General
Regulations Handbook, 2002). Där dras cuten, d.v.s. gränsen för de som får spela
tävlingens avslutande två dagar. Det innebär m.a.o. att de som klarat cuten är
garanterad en viss inkomst, liten eller stor beroende på hur de avslutar tävlingen.
Med det systemet har Europatouren velat skapa incitament för spelaren att alltid
göra sitt bästa. En vinst premieras, vilket väntas ge spelaren en slags extra hunger.

Ligger du 32:a och gör en birdie på sista för att bli delad 27:a i stället, jättebra. Men det ställer
betydligt högre krav att ligga delad etta och behöva sätta sista putten för att vinna tävlingen. Så
att knyta åt säcken och vara den som drar det sista strået och vinner är trots allt en förmåga.
(Mats Lanner)

                                                
109 För jämförelse kan nämnas att den som slutar tia får två procent, 20:e får 1,2 procent, 30:e får 0,89
procent, 40:e får 0,65 procent, 50:e får 0,45 procent och 60:e får 0,28 procent.



137

Det är rätt vettigt tycker jag, det är ju mycket större skillnad mellan en tredje- och fjärdeplats än
vad det är mellan en 25:e och en 26:e. Prestationsmässigt är det ju det. Ju högre toppen man är
desto svårare är varje steg uppåt.
(Fredrik Andersson)

I USA är det 50 procent mellan ettan och tvåan. Om ettan får en miljon så får tvåan 500 000,
trean 250 eller 300. Där är det bara smack, smack, smack. Den europeiska modellen är nog
ganska snäll, den är ganska okej. Vi ökade ju ut för några år sen från 65 till 70 spelare som
klarade cuten och jag var en av dem som röstade för att det skulle vara 70, men jag har nog
ångrat mig. Det blir mer lätthanterligt om det är färre spelare.
(Robert Karlsson)

För att ett sådant här belöningssystem ska fungera i verkligheten krävs att
spelarna är riskbenägna. Något de, enligt analysen av principal-agent-förhållandet
är. De uppenbara kontrollproblem som är närvarande i ett ”vanligt” kontrakt där
principalen är riskneutral och agenten riskaversiv, begränsas betänkligt i ett icke
traditionellt riskförhållande med ett ersättningssystem som bara belönar bra eller
godkända resultat. Ur Europatourens perspektiv är de ”dåliga” spelarna mer eller
mindre ointressanta medan de ”bra” är de som säljer touren. Spelare som inte
klarar cuten i en tävling belönas inte över huvud taget, medan de som placerar sig
högt får en, relativt sett, hög ersättning.

På det sätt som nedbrytningen av prispengarna sker väntas den enskilde spelaren
öka träningsdosen och eftersom alla spelare tänker likadant kan en slags ”tävling”
om att träna mest och bäst uppstå. Enligt Ricketts (1994) kallas detta kollektiva
agerande inom den ekonomiska teorin för ”rat race” (se ”3.7 Turneringsspel”),
d.v.s. att genom ökad ansträngning försöka skaffa sig en fördel gentemot sina
konkurrenter.

Då varje tävlande med sin egen ansträngning inte lägger någon extra kostnad på
andra är utrymmet för rat race extra stort inom just sport (Rosen & Sanderson,
2001).

Vad som händer är att alla spelare ökar sin träningsmängd till dess att de
upplever att det inte finns någon ytterligare vinst att göra. Slutprodukten, d.v.s.
golfunderhållningen, blir säkerligen bättre, med den skillnaden att respektive
spelares marginalkostnad ökat. Däremot är det svårt att klargöra hur mycket bättre
produkten blir för det finns ingen formel som säger att ju mer man tränar, desto
bättre blir man. Överträning kan exempelvis påverka motivationen negativt och
därmed också slutresultatet negativt. De stora vinnarna blir övriga intressenter i
kontraktsnätet, vilka alla gagnas av att bättre golf presteras. Men det som är extra
intressant är att spelarna, trots de ökade marginalkostnaderna, också kan bli vinnare
av ett ”rat race”. För vad är det som kan tänkas hända? Med bättre golf följer
troligtvis ökat intresse av bl.a. sponsorer och tv-bolag och det innebär att spelarna i
slutändan får göra upp om större prissummor. Å andra sidan kan man med hjälp av
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”fångarnas dilemma” (se ”3.5.1 Problematiken med fångarnas dilemma och
opportunism”) vända på perspektivet och konstatera att spelarnas vinster
förmodligen skulle bli större om de gemensamt kunde komma överens om att hålla
igen på antalet träningstimmar, vilket skulle minska deras kostnader. I stället blir
jämviktslösningen att de, i sin tro att mer träning medför bättre resultat och mer
pengar, inte samarbetar och att de därav totalt sett inte uppnår lika stora vinster
som vid samarbete. Hur ett verkligt samband ser ut är inte klarlagt, d.v.s. det går
inte att med tillgängliga fakta dra någon slutsats om vilken effekt som är störst. Ger
ett rat race, med tillhörande ökad marginalkostnad, en ekonomiskt bättre
slutprodukt (med tanke på tv-bolags och sponsorers ökade intresse) än en
(teoretisk) överenskommelse bland spelarna att inte träna mer än en viss bestämd
mängd timmar?

Sammanfattningsvis, kontraktet som existerar mellan Europatouren och dess
medlemmar kan inrymmas under ”The agency contract” (se ”3.6.1
Agentkontrakt”), där den ena parten (agenten) agerar i en annan parts intressen
(principalen). Det finns en intressekonflikt så till vida att Europatouren är intresserad
av att vara en så bra tour som möjligt innehållande de bästa spelarna, och att
spelarna vill ha största möjliga uppmärksamhet i form av prispengar och service.
Det finns också en informationsasymmetri eftersom spelarna har asset specificities.
Appearance money skulle kunna vara ett incitament till opportunism i form av
moral hazard. Med informationsasymmetri och intressekonflikter närvarande, med
en agent som har drivkrafter, och med en principal som har begränsade
observationsmöjligheter har principalen insett att den i realiteten enda effektiva
lösningen är att skapa ett arrendekontrakt för agenten. Med tanke på att spelaren
satsar allt för att nå toppen och med tanke på att han accepterar arrendekontraktet
kan man konstatera att han måste vara riskbenägen och att kontraktet därför blir
effektivt.

88..66..22  SSppoonnssoorreerrnnaass  bbeettyyddeellssee  ii  aavvllöönniinnggssssyysstteemmeett
Det är lätt att tro att spelarnas egna sponsorer skulle kunna påverka den enskilde
spelaren i någon riktning. Antingen att sponsorn underlättar för spelaren genom att
en del av spelarens kostnader är säkrade och att spelaren av den anledningen kan
spela mer avslappnat, eller att sponsorn kräver resultat för att fortsätta ge
understöd. Oavsett sponsorsummornas storlek är spelarna i intervjuerna överens
om att de representerar sig själva och inte sponsorerna. Det för med sig att det
därför är troligt att sponsorerna, som en del av avlöningssystemet, inte vare sig
försämrar eller förbättrar spelarens kapacitet och golfens kvalitet i någon större
omfattning.  Däremot kan andra mer eller mindre outtalade upplevda önskemål
ställas på spelarna i en sponsorrelation.
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Jag har haft väldigt positiva relationer med mina sponsorer över lag. Jag tror att det har varit
kombinationen av att jag alltid har, kanske om det är min utbildning eller mitt sätt att vara från
början, förstått vikten av att ge tillbaka hela tiden för att få. Vi har varit på golfresor ihop som
jag kanske har bjudit på någon gång och någon gång har de bjudit och vi har åkt fram och
tillbaka och haft kul ihop. Väldigt mycket roligt.
(Joakim Haeggman)

Dessutom kan man konstatera att sponsorintäkterna mildrar spelarens risk något
av den enkla anledningen att det är en inkomst som spelaren erhåller under
sponsorkontraktets livslängd oavsett om han spelar bra eller inte.

88..66..33  UUttssllaaggnniinngg
Principal-agent-resonemanget ska ses i ljuset av att det existerande kategorisystemet
bygger på utslagning. Det generella med kategorisystem pekar Rosen & Sanderson
på (2001, sid. F50):

…förlitar sig praktiskt taget alla sporter på inträdesexkluderingar eller externa regler som
tillskriver konkurrenter till ömsesidigt exklusiva kvalitetskategorier eller ligor.110

(Rosen & Sanderson)

Varför har Europatouren inträdesexkluderingar? Varför har Europatouren ett
system som bygger på en öppenhet att ta sig in och samtidigt en risk att ramla ut?
Med en stängd Europatour, d.v.s. ingen risk att tappa Europatourkortet, skulle
spelaren kunna väntas spela mer avslappnat. Fler spelare skulle under sin karriär ha
möjlighet att utvecklas i sin egen takt och tjäna stora pengar när resultaten börjar
komma.

Spelarnas och Europatour-representanternas åsikter om varför Europatouren ska
vara öppen ger svar till frågorna ovan.

Det öppnar upp för bra spelare. Som det är nu är det så att det finns inga bra spelare som är
utanför ET som inte har chans att komma in. De som är riktigt bra tar sig in ändå. Det måste
bygga på att du får en möjlighet att få lite omsättning. Annars tror jag publiken tappar intresset
också. Det är inget intressant om det är samma spelare varje vecka. Desto mer öppet, desto mer
utvecklande. Desto mer pressar sig spelarna att ’pusha’ sig längre. De som klarar av pressen
presterar bättre, du får en högre kvalitet. Det krävs mer av spelarna och de som inte klarar av det
försvinner och de som klarar av det blir kvar. Vi är trots allt en idrott.
(Robert Karlsson)

                                                
110 Fritt översatt från: ...virtually all sports rely on entry exclusions or external rules that assign competitiors to mutually
exclusive quality categories or leagues.
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Annars tror jag att man får en stagnation i touren och en stagnation i spelarnas kvaliteter. Det är
alltid så att det varje år kommer upp någon ny kille som är väldigt duktig och som man tittar lite
extra på, som även de här gamla rävarna tittar lite extra på och försöker lära sig lite av. Sen är
det även så att det finns en hel del sådana här gamla tourrävar som har spelat ute på touren i 30
år som håller hygglig klass, men som väl inte gör någonting som för touren framåt. Det känns inte
som att de kommer att bli bättre och bättre om man säger så. Jag tror inte att spelarna skulle
tycka att det var lika roligt heller om man stängde det helt och hållet. Då har man ju ingenting
att förlora och då har man ingenting att vinna heller egentligen på det viset.
(Fredrik Andersson)

Det bygger ju på att bäste man ska vinna och det är klart att får inte bäste man vara med, han
var inte med från början liksom, utan att det bara är när de gamla gubbarna dör ut i princip som
nya får komma in, då är det hela förfelat.
(Mats Lanner)

Det finns naturligtvis spelare som har den åsikten att om man har en plats ska man vara
garanterad den framöver. Vissa spelare tycker säkerligen att man bör ge nya spelare chansen för
att få mera fluktuation i vilka det är som spelar. Båda de här ytterligheterna finns representerade
hos enstaka individer och egentligen ligger vi väl någonstans mittemellan de åsikterna.
(Ove Sellberg)

Europatourens mediechef Gordon Simpson betonar att det inte är aktuellt med
en stängd Europatour.

Nej, det är det sista vi vill ha. Det är därför Challenge Tour startade. Man vill uppmuntra nya
spelare att komma fram. Det skulle vara dåligt för golfen att ha samma spelare år ut och år in
och inte tillåta talang vara tydligt öppet.111

(Gordon Simpson)

Om det inte råder en viss utslagning finns incitament för sämre spelare att bli
friåkare på de bättre spelarna, d.v.s. eftersom det är stjärnorna som ”säljer” touren
kan de sämre spelarna dra nytta av stjärnornas tjänster utan att behöva anstränga sig
något extra. Utan utslagning skulle också risken för moral hazard vara
överhängande. Spelare skulle kunna vara nöjda med att ha kommit till
Europatouren och väl där underprestera på grund av bristfällig incitamentsstruktur.
Med utslagning minimerar man dessa risker för negativa effekter av opportunistiskt
beteende och garanterar en viss fluktuation av spelare, vilket är viktigt för
skapandet av nya stjärnor. Om Europatouren skulle stängas skulle gapet till USA-
touren öka, vilket insatta snabbt skulle märka. Då är det befogat att fundera över

                                                
111 Fritt översatt från: No, that´s the last thing we want. That´s why Challenge Tour started. You want to encourage new
players to come through. It would be a bad thing surely for golf to have the same people every year and year out and not allow
talent to be expressed freely (Simpson, 2002).
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hur tv-bolag och sponsorer skulle resonera. Förmodligen skulle de överväga att till
viss del vända sig till andra idrotter i stället. Robert Karlsson pekade också på en
synnerligen viktig effekt: Att publiken förmodligen tappar intresse om det inte finns
ett ständigt flöde av spelare. Då är vi åter tillbaka i Ty Votaws strategi för LPGA-
touren. Publiken, eller ”fansen” måste ha högsta prioritet och det kan den
förmodligen inte få med en stängd tour.

Man kan också säga att konkurrens och utslagning blivit en slags informell
konvention i västvärlden. Tv-tittaren betalar för att se de bästa göra upp om segern
och under ytan finns ett slags självklart medvetande om att spelaren alltid gör sitt
yttersta.

Så för att knyta ihop det hela, Europatouren bär endast en högst beskedlig risk
eftersom man inte behöver belöna dem som spelar dåligt. Skulle spelaren vara
riskaversiv skulle det behövas något kompensationssystem som skulle garantera en
viss inkomst även när resultaten uteblir. Spelaren skulle oavsett ansträngningsnivå
och yttre omständigheter inte bara vara garanterad en viss del av prissumman utan
också vara garanterad att få behålla sitt tourkort. Det skulle medföra att
fluktuationen på spelare försvann, att nya stjärnor hölls tillbaka och att den viktiga
konkurrensen begränsades. Det hela förefaller vara en omöjlig tanke eftersom det
skulle sluta med att sportens inneboende tävlingskaraktär förmodligen självdog. Så
som systemet är uppbyggt i dag är spelarens golfsatsning förenad med stora risker,
men inte tillräckligt stora för att det inte ska vara värt att ta chansen. Det finns ju
stora pengar att hämta för den som lyckas.
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88..77  SSAAMMMMAANN FFAATTTTNNIINNGG

♦ På Telia Tour är både intäkterna och kostnaderna små, och på Challenge
Tour är det svårt att få ekonomin att gå ihop som en följd av den ökade
konkurrensen och den större totalkostnaden. På Europatouren råder stenhård
konkurrens mellan spelarna, men här finns också möjligheten att ekonomiskt
trygga sin framtid.

♦ För att bli en riktigt bra golfare krävs en särskild mentalitet. Golfen måste
komma i första hand och fokuseringen måste vara hundraprocentig i både
träning och tävling. Det går inte att nog betona egenskaper som envis,
tålmodig, egoistisk och disciplinerad.

♦ I början av karriären är spelarens drivkrafter kärleken till sporten och viljan
att se hur bra man kan bli. Med karriärens fortskridande blir pengar, liksom
att vinna titlar och nå ära och berömmelse, av allt större betydelse.

♦ Det tar lång tid att bli en etablerad proffsspelare och då man under många år
lägger all sin tid och kraft på golf skaffar man sig en expertkunskap, en asset
specificity, som inte med självklarhet är direkt applicerbar till något annat
yrkesområde.

♦ De stora alternativkostnaderna och de specifika arbetsvillkoren gör att
proffsgolfarens satsning är förenad med stora risker. Kontraktet och lönen är
helt och hållet resultatbaserade och det finns inget back up-system som
räddar spelaren vid ett misslyckande. Proffsgolfaren lever m.a.o. under stor
press och osäkerhet.

♦ Utifrån ett principal-agent-förhållande kan man förstå varför det är spelaren,
som agent, och inte Europatouren, som principal, som bär merparten av
risken. Huvudanledningen är att det med ett sådant riskförhållande skapas en
effektiv incitamentsstruktur hos spelaren. Olika spelargarantier skulle öppna
för opportunistiskt beteende, vilket skulle medföra kontrollproblem och
kräva större övervakning. Transaktionskostnaderna skulle därmed öka. Med
spelaren som riskbärare säkerställs Europatourens kvalitet, och publik,
sponsorer och tv finner det intressant att vara en del av det totala
kontraktsnätet.

♦ Utslagning är, i skapandet av en effektiv incitamentsstruktur, ett annat viktigt
fundament för en proffstour. Med utslagning garanteras att spelaren, i sin
fruktan att tappa tourkortet, måste ta sitt utövande på fullaste allvar.
Utslagning garanterar också ett spelarflöde, vilket är viktigt för tourens
fortsatta utveckling och för skapandet av nya stjärnor. Med utslagning
undviker touren också att de sämre spelarna åker snålskjuts på de bättre.
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99  SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  OOCCHH  SSLLUUTTSSAATTSSEERR
Utifrån mina diskussioner och analyser har jag i den här kvalitativa pilotstudien
visat hur Europatouren konstitueras som ett företag på den europeiska
proffsmarknaden för herrgolf. Jag har också visat och klarlagt hur Europatourens
kontraktsnät ser ut och verkar och varför Europatouren som samordnaren i
kontraktsnätet driver den europeiska proffsgolfen på ett bättre sätt än en spontan
marknad.

Det är tydligt att allt som framkommit i studien hänger ihop, att delarna förklarar
helheten, och att respektive delanalys därför bör ses med helheten i åtanke.

Hur ser Europatourens kontraktsnät ut? Hur skiljer sig en professionell
tour från ett ”vanligt” nuvärdesmaximerande företag? Vad är Europatourens
mål och strategi?

Dessa tre första frågor la grunden till förståelsen för studiens fortsättning. Det
framkom att Europatourens kontraktsnät består av många intressenter varav
sponsorer, tv och övrig media, publik och spelare är de som utmärker
Europatouren jämfört med ett traditionellt nuvärdesmaximerande företag.
Europatouren kan ses som ett prissummemaximerande företag och för att kunna
vara det krävs att hänsyn tas till alla intressenters, i kontraktsnätet, delmål. Det tål
än en gång att poängteras den betydelse som kunden (åskådaren) har i
sammanhanget. Det är lätt att tänka på proffsgolf som en ”pengasport” där
sponsorer och tv-bolag har sina självklara platser, utan att tänka på att det faktiskt
är kunden som i slutändan garanterar pengainflödet. Strategin för att målen ska
kunna uppfyllas är därför att sätta kunden, eller publiken/åskådarna, i fokus.

Hur kvalitetssäkrar Europatouren den golf som presteras?
Kvalitet borgar för positiv utveckling för alla parter i kontraktsnätet och

Europatouren kvalitetssäkrar sin produkt genom att: bygga in en effektiv
incitamentsstruktur i kategorisystemet, erbjuda höga prissummor och bra service
för spelarna, låta sponsorer påverka tävlingsbanornas layout och locka folk till
sporten. En tävlings prissumma har betydelse för dels startfältets sammansättning
och dels, enligt den ekonometriska tillämpningen, för spelarens prestation. I båda
betydelserna föreligger positiva samband. Högre prissumma drar till sig ett bättre
startfält och medför att spelaren i genomsnitt presterar bättre. När startfältet är
starkare och när en spelare presterar bättre produceras en mer högkvalitativ
produkt, vilket är attraherande för åskådaren och därmed för sponsorerna och tv-
bolagen. Europatourens prissummemaximerande huvudmål är också av yttersta
vikt på så sätt att i den konkurrens som finns från USA-touren och från andra
sporter i Europa ter sig prissummans kontinuerliga tillväxt som ett av få
konkurrensmedel att behålla de bästa spelarna.



144

Hur kan man förklara de omfattande och strikta formella reglerna som
berör spelet, kläderna, medierna, beteendet och sponsorerna?

Ärlighet är en dygd, och måste vara det, inom golf. I och med att domarna bara
tillkallas vid extremt svåra spelsituationer förlitar sig sporten på spelarnas ärlighet.
Det enda sättet att våga ha ett sådant system är att påföljderna vid upptäckt fusk är
hårdast möjliga, vilket de också är. Enormt mycket pengar är inblandade och för
rättvisans skull måste det finnas ett heltäckande spelregelverk som täcker alla
möjliga och omöjliga uppkomna spelsituationer. De övriga strikta formella reglerna
kan sammanfattas i deras betydelse för bevarandet av den stil och den etikett, det
sportmannaskap och den gentlemannamässighet som golf kännetecknats av under
lång tid. Det är attribut som tilltalar alla parter i Europatourens kontraktsnät.
Tillsammans motverkar det omfattande regelverket opportunistiskt beteende.

Hur bemöter Europatouren konkurrens från andra tourer och från andra
idrotter? Hur och varför skiljer Europatouren på stjärnspelare och övriga
spelare?

Grunden till att hävda sig i konkurrens är att kunna erbjuda en högklassig
produkt. Europeisk golfunderhållning är därmed, sett till alla parter i
kontraktsnätet, beroende av att de bästa spelarna stannar på Europatouren. För att
bemöta konkurrensen från den lockande USA-touren har Europatouren skapat ett
system som bygger på favorisering av stjärnorna. Dessa spelare erhåller bättre
service och pengagåvor, appearance money, för att ställa upp i olika tävlingar.
Appearance money gör således att spelare stannar på Europatouren, att intressenter
finner det berättigat att samarbeta med Europatouren, att tävlingar får starka
startfält och dessutom kan de skapa drivkrafter och utveckla sporten. Men
appearance money kan också ge upphov till opportunistiskt beteende som rent
seeking och moral hazard och kan medföra att spelarna som uppbär appearance
money i stället för att vara pristagare agerar prissättare. Appearance money verkar
därför vara ett fenomen som är på både gott och ont.

Hur och varför skiljer sig kontraktet mellan Europatouren och spelaren
jämfört med ett traditionellt anställningskontrakt/uppdragskontrakt vad
gäller trygghet och risktagande? Hur kan man förklara riskfördelningen
mellan Europatouren och spelaren och vilken ekonomisk funktion fyller
den? Varför bygger en proffstour på utslagning?

För att en spelare ska komma till toppen krävs många års totalfokuserad
satsning, vilket är liktydigt med stora försakelser och många bortprioriteringar (t.ex.
vidareutbildning). De stora investeringarna ger spelaren en asset specificity som inte
med automatik kan nyttjas inom något annat område än golf. Man kan, modifierat,
se spelaren som ”en anställd” och Europatouren som ”en arbetsgivare”, men
skillnaderna mot en vanlig arbetsmarknad är stora och flera. Den största är att
spelarens ”anställningsform” kännetecknas av otrygghet och press att prestera i en



145

mycket hård konkurrens. Kontraktet och inkomsten är helt och hållet
resultatbaserade, vilket innebär (normalt sett) att spelaren vid dåliga resultat inte
längre får vara kvar på Europatouren eftersom kategorisystemet bygger på
utslagning. Det finns inget back up-system vid misslyckande. Analysen kom
därmed att, utifrån asset specificities och otrygga arbetsförhållanden, visa att ett
icke traditionellt principal-agent-förhållande måste råda, d.v.s. att det är agenten,
spelaren, och inte principalen, Europatouren, som bär merparten av risken.
Spelarens attityd gentemot risk garanterar en effektiv incitamentsstruktur och
motverkar således opportunistiskt beteende. Det är något som gagnar alla
intressenter i kontraktsnätet.
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BBiillaaggaa  11  ––  FFrrååggeemmaannuuaall   ttiillll   ssppeellaarrnnaa..
1. Personlig bakgrund
Namn:
Ålder:
Civilstånd:
Bor:
Utbildning:

2. Golfbakgrund
När började du spela golf?
Varför började du spela golf?
Hur gammal var du när du kom ner i scratch?
När och varför bestämde du dig för att satsa helhjärtat på golf?
När blev du proffs?
Har du sysslat med någon annan idrott?
Om ja på föregående fråga, varför valde du golf?
Ser du dig som ”utvald” p.g.a. medfödd talang?
Kan man förklara din satsning med en talang som är för värdefull att kasta bort?

3. Intäkter förknippade med golf
Vilka intäkter har du som är förknippade med golf?

4. Kostnader förknippade med golf
Vad har du för kostnader som är förknippade med golf?
Hur mycket kostar det för dig per vecka att ligga ute på touren?
Hur många veckor ligger du ute på touren per år?

5. Golfkarriären
Hur har din golfkarriär sett ut?
Hur mycket tid lägger du på golf per dag?
Har du någon gång ångrat ditt yrkesval?
Om ja, varför?
Hur har golf påverkat ditt liv?
Känner du dig tillfredsställd av att spela golf? På vilket sätt?

6. Strategier
Vad krävdes för att du skulle kunna påbörja sin satsning?
Hur tänkte du när du stod i valet att satsa eller inte satsa?
Var du någon gång orolig för att misslyckas och vad som skulle hända i så fall?
Har det under karriären alltid varit självklart att fortsätta?
Vad fick dig att fortsätta eller sluta?
Hur viktig har möjligheten att tjäna stora pengar varit för ditt yrkesval?
Vilka motiv är det som driver dig i dag?
Blir man någonsin mätt på pengar? På berömmelse?
Hur viktig är möjligheten att tjäna stora pengar för att fortsätta spela?
Hur viktig är möjligheten till ära och berömmelse för att fortsätta spela?
Hur är det att leva som golfproffs med ständiga krav att prestera bra resultat?
Vilka egenskaper måste man ha som golfproffs?
Kan du längta efter ett annat jobb?
Hur mycket påverkar din familj dina beslut som du fattar inom golfen?



Om du spelat in mycket pengar under en tävling, hur påverkas du då?
Unnar du dig mer ledigt då eller känner du att det aldrig finns utrymme till det med tanke på Order of Merit?
Hur påverkar dina sponsorer dig?
Vad tycker du om Europatourens kategorisystem?
Hur påverkar kategorisystemet dig?
Borde fler än 115 klara Europatourkortet och i så fall varför?
Är det ett chanstagande att bli proffs?
Är du medveten om vilken risk du tagit och vilken trygghet du valt bort?
Har du nåt slags back up-system som gör dig trygg?

7. Framtiden
Vad har du för mål framöver?
Hur länge tror du att du kommer ha golf som yrke?

8. Europatouren
Hur uppfattar du din egen roll på touren?
Ser du Europatouren som din arbetsplats och tourkortet som din anställning?
Vem representerar du? Dig själv?, dina sponsorer?
Hur ser du på Europatouren jämfört med andra tourer?
Vad är bra med Europatouren?
Vad är mindre bra med Europatouren?
Vad har Europatouren för rykte bland spelarna?
Tror du att vi kommer att få se förändringar på Europatouren framöver och så fall vilka?

9. Golf som sport
Golf bygger mycket på ärlighet, har du någonsin sett skymten av fusk på Europatouren?
Är golf en konservativ sport?
Om ja på föregående fråga, på vilket sätt?
Är den för konservativ?
Om ja på föregående fråga, vad bör ändras?
Spelet golf har en gedigen och mycket detaljerad regelbok, finns det regler som är överflödiga?
Är det svårt att själv hålla koll på alla spelregler?
Vad ställs det för krav på ditt beteende som Europatourspelare?
Man får exempelvis inte klä sig hur som helst, vad tycker du om det?
Från Europatourens håll säger man att man förväntar sig att spelarna alltid ska prata gott om touren för att inte
dess rykte ska försämras, vad tycker du om det?



BBiillaaggaa  22  ––  FFrrååggeemmaannuuaall   ttiillll   llookkaall   aarrrraannggöörr..
1. Bakgrund
Hur länge har Scandinavian Masters funnits?
Hur länge har Scandinavian Masters varit en Europatourtävling?
Publikutveckling?
Omsättningsutveckling?

2. Varför finns Scandinavian Masters?
Vilka är parterna i Scandinavian Masters?
Vilka är Scandinavian Masters uppdragsgivare?
Vilka incitament finns det till att driva Scandinavian Masters? Vilka är vinnarna? Vilka är förlorarna?
Vilken är Scandinavian Masters affärsidé?
Hur ser Scandinavian Masters kortsiktiga och långsiktiga mål ut?
Vilka är Scandinavian Masters viktigaste konkurrenter?
Vilken är din roll i Scandinavian Masters?
Hur ser ägarstrukturen för Scandinavian Masters ut?
Vilka är målen med Scandinavian Masters?
Vad skiljer en bra tävling från en dålig?
Hur gör Scandinavian Masters för att tävlingen ska kännetecknas som bra?

3. Kostnader
Vilka kostnader uppstår i samband med Scandinavian Masters?
Hur stor är kostnaden i dag för att arrangera Scandinavian Masters?
Kostar det pengar att få spelare att ställa upp?
Om ja på föregående fråga, hur mycket?
Hur stora var kostnaderna första gången tävlingen arrangerades?

4. Intäkter
Varifrån kommer pengarna till Scandinavian Masters? Från sponsorerna?, från spelarna?, från andra?
Vilka intäkter uppstår i samband med Scandinavian Masters?
Vart går intäkterna? Till spelarna?, till ägarna?, till andra?
Hur stora intäkter genererar Scandinavian Masters i dag?
Hur stora var intäkterna första gången Scandinavian Masters arrangerades?
Hur mycket betyder publiken?

5. Sponsorer
Hur ser Scandinavian Masters sponsorstruktur ut?
Hur attraherar och fångar Scandinavian Masters sponsorer?
Vad betyder Volvo för Skandinavian Masters?
Hur mycket pengar handlar Volvo-sponsringen om?
Hur mycket pengar handlar den totala sponsringen om?
Vad är viktigast för sponsorerna?

6. Kontrakt mellan lokal arrangör och Europatouren
Vem får arrangera en Europatourtävling?
Hur går det till att få vara värd för en Europatourtävling?
Vilka krav ställer Europatouren på Scandinavian Masters?
Vilka krav ställer Scandinavian Masters på Europatouren?
I vems intresse drivs Scandinavian Masters?, i Europatourens?, i Scandinavian Masters?, i spelarnas?
Vad betyder det för svensk golf att Sverige har en Europatourtävling?



Hur många spelare får delta?
Hur många svenskar får delta?

7. Kontrakt mellan Scandinavien Masters och spelare
Hur attraherar Scandinavian Masters spelare?
Vilka kostnader är förenade med spelarna?
Vad kostar olika spelare?
Vilken betydelse har prissummans storlek för att attrahera spelare?
Finns det andra viktiga faktorer för att locka till sig dem?
Hur mycket pengar finns det för att locka till sig de bästa spelarna?
Vad är det viktigaste för stjärnspelarna för att de ska ställa upp?
Ställer Scandinavian Masters högre krav på de spelare som får bra betalt för att komma?
Finns det någon risk med att spelare som får mycket betalt inte gör sitt bästa under tävlingen?
Vilken betydelse har det för Scandinavian Masters att de hetaste/bästa spelarna kommer?
Hur mycket betyder en spelare som Tiger Woods?
Vad ställer spelarna för krav på Scandinavian Masters?
Vad ställer Scandinavian Masters för krav på spelarna?
Är det olika krav från spelare till spelare?
Vad förväntar sig Scandinavian Masters att spelare inte gör i samband med tävlingsveckan?
Hur ställer ni upp för de tio procent sämsta spelarna och för de tio procent bästa spelarna?
Vilket kontrakt gäller mellan Scandinavian Masters och spelarna?

8. Framtiden
Vilka risker finns förknippade med Scandinavian Masters verksamhet?
Vilka bär dessa risker?
Finns det några hot mot Scandinavian Masters och så fall vilka?
Hur ser du på Scandinavian Masters framtid?
Hur länge får Scandinavian Masters vara en Europatourtävling?
Vilka krav kommer att ställas på Scandinavian Masters i framtiden?
Hur ser växlandet mellan olika svenska banor ut i framtiden?



BBiillaaggaa  33  ––  TTeelliiaa  TToouurrss  kkaatteeggoorriissyysstteemm..
Källa: Svenska Golftourerna AB (2002).

Kategori 1 – Vinnare
A SGT-spelare/amatör som är vinnare av Telia Ranking mellan åren 1996 och 2001.
B SGT-spelare/amatör som är vinnare av Challenge Tour-tävling eller Telia Tour-tävling under 2002.
C SGT-spelare/amatör som är vinnare av aktuell Telia Tour- SGT-tävling mellan åren 1992 och 2001.

Exemptionstiden 1990-1996 var vinnaråret +10 år, för 1997-1998 var vinnaråret +4 år, för 1999 och
framåt var vinnaråret +3 år.

D Vinnare av PGA-Swedens instruktörmästerskap 2001 respektive 2002.

Kategori 2 – Challenge Tours reservlista
Tävlingsperiod 1: De fem SGT-spelare som är högst på Challenge Tours reservlista.
Tävlingsperiod 2: De fem SGT-spelare på Challenge Tours reservlista som är högst på Challenge Tours Order
of Merit vid anmälningstillfället.

Kategori 3 – Europatour- och Challenge Tour-spelare
A Svenska SGT-spelare som har Europatourkategori 1-13.
B Svenska SGT-spelare som har Challenge Tour-kategori 1-10.
C Svenska SGT-spelare som enligt SGT:s bedömande har annan jämförlig ranking med Europatourkategori 1-

13.

Kategori 4 – Wild Cards
Ej Challenge Tour-tävling:
A Arrangerande klubb, 3-7 spelare beroende på nivå på tävlingen och storlek på startfält.
B SGT AB, 5 spelare.
C PGA:s wild cards för distrikten. En plats/tävling.
D Svenska landslagsledningens kategori. Maximalt 2 spelare/tävling.

Challenge Tour-tävling:
A Arrangerande klubb, 7 spelare varav högst en amatör.
B SGT AB, 5 spelare.
D Landslagsplatser. Maximalt 1 spelare/tävling.

Kategori 5 – Nordiskt utbyte
Antal spelare beslutats i samråd mellan SGT och övriga nordiska länder.

Kategori 6 – Topp 10
Ej Challenge Tour-tävling:

Maximalt 3 SGT-spelare eller amatörer med topp-10-placering från senaste Telia Tour-tävling.

Challenge Tour-tävling:
Maximalt 2 SGT-spelare eller amatörer med topp 10-placering från senaste Telia Tour-tävling.

Kategori 7 – Telia Ranking 2001 och Ungdomsranking 2001
A SGT-spelare eller amatör med placering 1-15 på Telia Ranking 2001.
B SGT-spelare eller amatör med placering 1-3 på Ungdomsranking 2001.



Kategori 8 – Telia Ranking 2002 och Ungdomsranking 2002 (gäller tävlingsperiod 2)
A SGT-spelare eller amatör med placering 1-25 på Telia Ranking 2002, den…
B SGT-spelare eller amatör med placering 1-5 på Ungdomsranking 2002, den…

Kategori 9 – Telia Tour-kvalet
SGT-spelare eller amatör med placering 1-12 på kvalet till Telia Tour 2002 (placering 1-3/kvalbana).

Kategori 10 – Telia Ranking 2001 och Ungdomsranking 2001
A SGT-spelare eller amatör med placering 16-50 på Telia Ranking 2001.
B SGT-spelare eller amatör med placering 4-6 på Ungdomsranking 2001.

Kategori 11 – Telia Ranking 2002 och Ungdomsranking 2002 (gäller tävlingsperiod 2)
A SGT-spelare eller amatör med placering 26-70 på Telia Ranking 2002, den…
B SGT-spelare eller amatör med placering 6-10 på Ungdomsranking 2002, den…

Kategori 12 – Telia Tour-kvalet
SGT-spelare eller amatör med placering 13-40 på kvalet till Telia Tour 2002 (placering 4-10/kvalbana).

Kategori 13 – Telia Ranking 2002 och Ungdomsranking 2002 (gäller tävlingsperiod 2)
A SGT-spelare eller amatör med placering 71-95 på Telia Ranking 2002, den…
B SGT-spelare eller amatör med placering 11-15 på Ungdomsranking 2002, den…

Kategori 14 – Telia Ranking 2001 och Ungdomsranking 2001
A SGT-spelare eller amatör med placering 50-100 på Telia Ranking 2001.
B SGT-spelare eller amatör med placering 7-10 på Ungdomsranking 2001.

Kategori 15 – Telia Tour-kvalet
SGT-spelare eller amatör med placering 41-ca 160 (cut) på kvalet till Telia Tour 2002 (placering 11-klarat
kval/bana).

Kategori 16 – Övriga SGT-spelare efter handicap

Kategori 17 – Övriga svenska spelare efter handicap

Kategori 18 – Övriga utländska spelare PGA-medlemmar och amatörer



BBiillaaggaa  44  ––  CChhaalllleennggee  TToouurrss  kkaatteeggoorriissyysstteemm..
Källa: Challenge Tour Guide (2002).

Kategori 1 – Vinnare av tävlingar på Challenge Tour Ranking

Kategori 2 – Inbjudningar
5 spelare som beslutas av Challenge Tours direktör.

Kategori 3 – Nationella/inbjudna spelare
Maximalt 50 spelare.

Kategori 4 – Topp 35 och delad 35:a från Europatourens kvalificeringsskola 2001
(även Europatourens kategori 11)

Kategori 5 – Spelare 116-147 från Europatourens Order of Merit 2001
(även Europatourens kategori 12)

Kategori 6 – Spelare 17-81 från Challenge Tours Ranking 2001

Kategori 7 – Spelare 148-175 från Europatourens Order of Merit 2001

Kategori 8 – Spelare som klarade cuten på Europatourens kvalificeringsskola 2001
(även Europatourens kategori 13)

Kategori 9 – De ledande fyra spelarna tagna alternativt från Nordiska ligan, the PGA Europro School, The Alps
    Tour och EPD Tour sett till respektive 2001 års slutliga Order of Merit.

(till en begränsning av tionde plats och inte på annat sätt undantagna)

Kategori 10 – Spelare 82-121 från Challenge Tours Ranking 2001

Kategori 11 – Spelare som missade cuten på Europatourens kvalificeringsskola 2001

Kategori 12 – Spelare 122-151 från Challenge Tours Ranking 2001





BBiillaaggaa  55  ––  EEuurrooppaattoouurreennss  kkaatteeggoorriissyysstteemm..
Källa: European Tour Media Guide (2002).

Kategori 1
Vinnare av British Open
Vinnare av Volvo Order of Merit
Vinnare av US Masters
Vinnare av US Open
Vinnare av US PGA Championship
Vinnare av PGA Championship (inkluderande 1991 till 1996)
Antal i kategorin – 13

Kategori 2
Vinnare av PGA Championship (från 1997)
Vinnare av TPC
Vinnare av European Open
Vinnare av European Masters (till och med 2001)
Vinnare av Linde German Masters (från 2002)
Vinnare av Volvo Masters
Antal i kategorin – 12

Kategori 2b
Vinnare av World Golf Championships
Antal i kategorin – 0

Kategori 3
Vinnare av PGA European Tour Order of Merit (inkluderande tävlingar 2000-2002)
Antal i kategorin – 36

Kategori 3a
Medicinskt utvidgad kategori
Antal i kategorin – 1

Kategori 3b
Vinnare av sammanfogade Europatour/Challengetour-tävlingar
Antal i kategorin – 1

Kategori 4
Åtta sponsorinbjudningar
Antal i kategorin – 8

Kategori 5
Nationella/regionala Order of Merit
Antal i kategorin – 8/4

Kategori 6
Tidigare vinnare av aktuell tävling för de, vid första tävlingsdagen, under 50 år



Kategori 7
Topp 115-medlemmar från 2001 års Order of Merit
Antal i kategorin – 64

Kategori 7a
Medicinskt utvidgad kategori
Antal i kategorin – 4

Kategori 8
Medlemmar av det senast uttagna europeiska Ryder Cup-laget
Antal i kategorin – 0

Kategori 9
Topp 40 från 2001 års karriärpenninglista
Antal i kategorin – 6

Kategori 10
Spelare som slutade på mellan plats 1 och 16 på den slutliga Challenge Tour-rankingen
Antal i kategorin – 15

Kategori 10a
Medicinskt utvidgad kategori
Antal i kategorin – 1

Kategori 11
Topp 36 från 2001 års kvalificeringsskola
Antal i kategorin – 36

Kategori 11(a)
Medicinskt utvidgad kategori
Antal i kategorin – 2

Kategori 12
116-147 från 2001 års Volvo Order of Merit
Antal i kategorin – 14

Kategori 13
Spelare som slutade på mellan plats 17 och 46 på den slutliga Challenge Tour-rankingen
Antal i kategorin – 20

Kategori 14
37-83 från 2001 års kvalificeringsskola
Antal i kategorin – 36



BBiillaaggaa  66  ––  TTaabbeellll   öövveerr  hhuurr  mmåånnggaa  ssppeellaarree  ffrråånn  vvaarrjjee  kkaatteeggoorrii  ssoomm  ddeellttoogg
ii  rreessppeekkttiivvee  ttäävvll iinngg  uunnddeerr  ssäässoonnggeenn  22000011//22000022..
Källa: www.europeantour.com.

KO D TÄVLING KATEGORI
1

KATEGORI 2 KATEGORI 3
(INKL 3A OCH 3B)

KATEGORI 7
(INKL 7A)

TOTALT TOTALT ANTAL
STARTANDE I

TÄVLINGEN **

KVOT

1 BMW Asian Open 4 1 12 28 45 132 0,34091
2 Omega Hong Kong Open 1 0 14 27 42 141 0,29787
3 Bell´s South African Open 3 0 7 27 37 156 0,23718
4 dunhill championship 2 1 12 34 49 156 0,31410
5 Johnnie Walker Classic 6 3 23 41 73 156 0,46975
6 Heineken Classic 5 3 23 49 80 156 0,51282
7 Caltex Singapore Masters 2 3 8 33 46 147 0,31293
8 Carlsberg Malaysian Open 3 4 13 37 57 150 0,38000
9 Dubai Desert Classic 6 9 26 58 99 150 0,66000

10 Qatar Masters 3 7 21 41 72 150 0,48000
11 Madeira Island Open 0 1 3 13 17 144 0,11806
12 Canarias Open de España 3 3 17 43 66 156 0,42308
13 Novotel Perrier Open de France 3 5 21 55 84 156 0,53846
14 Benson and Hedges International Open 10 9 29 52 100 156 0,64103
15 Deutsche Bank – SAP Open TPC of Europe 9 9 33 62 113 156 0,72436
16 Volvo PGA Championship 8 9 35 61 113 156 0,72436
17 Victor Chandler British Masters 5 5 28 52 90 156 0,57692
18 The Compass Group English Open 3 3 21 37 64 156 0,41026
19 The Great North Open 0 2 10 28 40 144 0,27778
20 Murphy’s Irish Open 5 7 25 57 94 156 0,60256
21 Smurfit European Open 7 8 35 62 112 156 0,71795
22 The Scottish Open at Loch Lomond 10 9 34 61 114 156 0,73077
23 131st Open Golf Championship (B.O.*) 11 9 23 27 70 156 0,44872
24 The TNT Open 7 4 17 42 70 150 0,46667
25 Volco Scandinavian Masters 2 4 20 49 75 156 0,48077
26 The Celtic Manor Resort Wales Open 3 4 16 43 66 150 0,44000
27 North West of Ireland Open 1 1 1 3 6 156 0,03846
28 Diageo Scottish PGA Championship 1 2 16 45 64 156 0,41026
29 BMW International Open 4 5 26 56 91 156 0,58333
30 Omega European Masters 6 5 23 49 83 156 0,53205
31 Linde German Masters 10 9 32 57 108 132 0,81818
32 dunhill links championship 9 9 33 59 110 168 0,65476
33 Trophée Lancôme 2 6 26 55 89 120 0,74167
34 Telefonica Open de Madrid 4 4 22 53 83 120 0,69167
35 Volvo Masters Andalucia 8 7 21 22 58 66 0,87879

* B.O. = British Open, en av golfvärldens fyra majors.

** Antalet startande är grundat på hur många som kom till spel och genomförde den första tävlingsdagen.





BBiillaaggaa  77  ––  TTaabbeellll   öövveerr  ssppeellaarruurrvvaall ,,  kkaatteeggoorrii--  oocchh  ggrruuppppttiill llhhöörriigghheett,,
rraannkkiinngg,,  ssaammtt  ggeennoommssnniittttssssccoorree..
Källa: www.europeantour.com.

KO D SPELARE KATEGORI SPELARE MED
DISPENS = 1,
SPELARE UTAN
DISPENS = 0

RANKING –
VOLVO ORDER

OF MERIT
(2001)

T IDPUNKT
FÖR

TOURKORTETS
UTGÅNG**

ANTAL
TÄVLINGAR
(2002)

TOTALT
ANTAL

RUNDOR
(TAR)

TOTALT
ANTAL
SLAG
(TAS)

GENOMSNITT
(TAS/TAR)

1 Paul Lawrie, Skottland 1 1 9 2009 25 85 6 039 71,05
2 John Daly, USA 1 1 101 2005 11 34 2 465 72,50
3 Greg Norman, Australien 1 1 -* 2003 7 28 2 034 72,64
4 Retief Goosen, Sydafrika 1 1 1 2011 22 80 5 612 70,15
5 Lee Westwood, England 1 1 52 2010 21 62 4 470 72,10
6 Colin Montgomerie, Skottland 1 1 5 2009 23 76 5 347 70,36
7 Vijay Singh, Fijiöarna 1 1 -* 2010 9 30 2 108 70,27
8 José Maria Olazábal, Spanien 1 1 35 2009 16 54 3 857 71,43
9 Nick Faldo, England 1 1 66 2006 19 70 4 971 71,01

10 Ernie Els, Sydafrika 1 1 4 2007 16 59 4 134 70,07
11 Costantino Rocca, Italien 1 1 74 2006 25 67 4 906 73,22
12 Bernhard Langer, Tyskland 1 1 6 2005 15 52 3 700 71,15
13 Andrew Oldcorn, Skottland 2 1 26 2006 24 72 5 170 71,81
14 Darren Clarke, Nordirland 2 1 3 2006 20 72 5 113 71,01
15 Mathias Grönberg, Sverige 2 1 16 2003 15 48 3 410 71,04
16 Ricardo Gonzalez, Argentina 2 1 25 2006 21 75 5 316 70,88
17 Eduardo Romero, Argentina 2 1 73 2005 21 77 5 418 70,36
18 Sven Strüver, Tyskland 2 1 67 2003 26 64 4 665 72,89
19 Padraig Harrington, Irland 2 1 2 2006 22 81 5 647 69,72
20 Pierre Fulke, Sverige 2 1 23 2005 21 56 4 009 71,59
21 Miguel Angel Jiménez, Spanien 2 1 20 2004 12 42 2 988 71,14
22 Jarmo Sandelin, Sverige 3 1 100 2004 24 68 4 906 72,15
23 Tim Clark, Sydafrika 3 1 -* 2004 6 22 1 561 70,95
24 Justin Rose, England 3 1 33 2004 25 84 5 947 70,80
25 Adam Scott, Australien 3 1 13 2003 24 78 5 502 70,54
26 Mark McNulty, Zimbabwe 3 1 47 2003 17 47 3 362 71,53
27 Michael Campbell, Nya Zeeland 3 1 12 2003 21 71 5 010 70,56
28 Aaron Baddeley, Australien 3 1 -* 2003 6 12 885 73,75
29 Thomas Björn, Danmark 3 1 7 2003 22 78 5 520 70,77
30 Des Smyth, Irland 3 1 79 2003 21 65 4 702 72,34
31 Darren Fichardt, Sydafrika 3 1 102 2003 25 75 5 375 71,67
32 Angel Cabrera, Argentina 3 1 11 2003 17 59 4 185 70,93
33 Ian Poulter, England 3 1 24 2003 27 90 6 393 71,03
34 Robert Karlsson, Sverige 3 1 15 2003 23 78 5 558 71,26
35 Philip Price, Wales 3 1 21 2003 21 65 4 657 71,65
36 Henrik Stenson, Sverige 3 1 44 2003 22 55 4 050 73,64
37 Thomas Levet, Frankrike 3 1 19 2003 27 87 6 214 71,43
38 Peter O’Malley, Australien 3 1 17 2003 20 61 4 347 71,26
39 Andrew Coltart, Skottland 3 1 31 2003 31 105 7 542 71,83
40 Paul McGinley, Irland 3 1 8 2003 22 68 4 880 71,76
41 Paul Casey, England 3 1 22 2003 19 65 4 625 71,15
42 Sergio Garcia, Spanien 3 1 27 2003 11 40 2 817 70,43
43 Jorge Berendt, Argentina 3 1 76 2003 25 70 5 075 72,50
44 Gregory Havret, Frankrike 3 1 60 2003 31 84 6 114 72,79
45 David Howell, England 7 0 14 2002 22 73 5 198 71,21
46 Raphaël Jacquelin, Frankrike 7 0 28 2002 29 95 6 812 71,71
47 Warren Bennett, England 7 0 29 2002 28 82 5 865 71,52
48 Steve Webster, England 7 0 30 2002 29 82 5 845 71,28
49 Greg Owen, England 7 0 32 2002 27 81 5 808 71,70
50 Jean Hugo, Sydafrika 7 0 34 2002 31 82 5 930 72,32
51 Dean Robertson, Skottland 7 0 36 2002 7 19 1 374 72,32
52 Sören Hansen, Danmark 7 0 37 2002 29 104 7 379 70,95
53 Fredrik Jacobson, Sverige 7 0 38 2002 24 80 5 700 71,25
54 Anders Hansen, Danmark 7 0 39 2002 26 87 6 175 70,98



55 Raymond Russell, Skottland 7 0 64 2002 27 80 5 768 72,10
56 Stephen Gallacher, Skottland 7 0 65 2002 28 77 5 591 72,61
57 Olle Karlsson, Sverige 7 0 68 2002 24 58 4 228 72,90
58 Markus Brier, Österrike 7 0 70 2002 26 80 5 756 71,95
59 Jarrod Moseley, Australien 7 0 71 2002 27 86 6 120 71,16
60 Bradley Dredge, Wales 7 0 72 2002 26 93 6 586 70,82
61 Jonathan Lomas, England 7 0 77 2002 32 93 6 689 71,92
62 Gary Emerson, England 7 0 78 2002 32 95 6 860 72,21
63 Joakim Haeggman, Sverige 7 0 80 2002 25 81 5 745 70,93
64 John Senden, Australien 7 0 81 2002 2 4 292 73,00
65 Maarten Lafeber, Holland 7 0 103 2002 29 93 6 614 71,12
66 Henrik Nyström, Sverige 7 0 104 2002 24 68 4 885 71,84
67 Desvonde Botes, Sydafrika 7 0 105 2002 18 42 3 089 73,55
68 Carlos Rodiles, Spanien 7 0 106 2002 23 70 4 999 71,41
69 Jean Van De Velde, Frankrike 7 0 107 2002 12 36 2 606 72,39
70 Jeev Milkha Singh, Indien 7 0 108 2002 21 51 3 705 72,65
71 Malcolm Mackenzie, England 7 0 110 2002 28 83 6 017 72,49
72 Mark Roe, England 7 0 111 2002 27 75 5 391 71,88
73 Richard S Johnson, Sverige 7 0 112 2002 23 70 5 023 71,76
74 Christian Cévaër, Frankrike 7 0 115 2002 6 23 1 635 71,09
75 David Lynn, England 7 0 40 2002 29 90 6 454 71,71
76 Barry Lane, England 7 0 41 2002 29 104 7 398 71,13
77 Nick O’Hern, Australien 7 0 42 2002 25 84 5 962 70,98
78 Daren Lee, England 7 0 45 2002 34 82 5 959 72,67
79 Mark Mouland, Wales 7 0 62 2002 33 86 6 225 72,38
80 Mikael Lundberg, Sverige 7 0 63 2002 27 75 5 414 72,19
81 Peter Baker, England 7 0 82 2002 31 80 5 819 72,74
82 Henrik Bjørnstad, Norge 7 0 83 2002 25 81 5 822 71,88
83 Stephen Dodd, Wales 7 0 97 2002 30 93 6 689 71,92
84 Marc Farry, Frankrike 7 0 98 2002 30 88 6 337 72,01
85 Johan Ryström, Sverige 7 0 99 2002 6 16 1 141 71,31
86 Stephen Scahill, Nya Zeeland 7 0 101 2002 31 93 6 726 72,32
87 John Bickerton, England 7 0 46 2002 29 97 6 917 71.31
88 Jamie Donaldson, Wales 7 0 96 2002 30 90 6 434 71.49

* Dessa spelare spelade för få tävlingar under 2001 för att erhålla en ranking på Order of Merit 2001 (man måste spela minst elva
tävlingar).

** Tidpunkten för tourkortets utgång var den som gällde inför säsongen 2002. Under säsongen 2002 kan tiden ha förlängts för någon
eller några av spelarna (d.v.s. om man vunnit någon tävling under året hamnar man i kategori 3 nästkommande säsong).



BBiillaaggaa  88  ––  TTaabbeellll   öövveerr  rreessppeekkttiivvee  ttäävvll iinnggss  pprriissssuummmmaa  oocchh  rreessppeekkttiivvee
ttäävvll iinnggssbbaannaass  lläännggdd  oocchh  ppaarr..
Källa: www.europeantour.com .

KO D TÄVLING BANANS
LÄNGD I
METER

BANANS
PAR I
SLAG

V INNAR-
SCORE

PRISSUMMA
(EUROS)

FÖRSTAPRIS
(EUROS)

ANDRAPRIS
(EUROS)

FÖRSTAPRIS -
ANDRAPRIS
(EUROS)

1 BMW Asian Open 6 496 72 -10 1 695 100,00 273 702,28 188 608,22 85 094,06
2 Omega Hong Kong Open 6 124 71 -22 797 358,00 128 848,06 88 791,14 40 056,92
3 Bell´s South African Open 6 156 72 -19 801 037,00 128 052,95 92 909,08 35 143,87
4 dunhill championship 6 540 72 -20 811 225,00 128 173,55 93 290,87 34 882,68
5 Johnnie Walker Classic 6 377 72 -14 1 461 842,00 243 640,49 162 427,00 81 213,49
6 Heineken Classic 6 384 72 -17 1 218 273,89 221 385,82 132 056,64 89 329,18
7 Caltex Singapore Masters 6 502 72 -14 1 030 929,13 171 821,52 114 547,68 57 273,84
8 Carlsberg Malaysian Open 6 341 71 -17 1 141 941,17 190 315,91 126 881,08 63 434,83
9 Dubai Desert Classic 6 570 72 -16 1 640 079,00 273 335,73 182 229,29 91 106,44

10 Qatar Masters 6 501 72 -19 1 713 903,00 285 650,51 190 426,05 95 224,46
11 Madeira Island Open 6 094 72 -7 550 000,00 91 660,00 61 110,00 30 550,00
12 Canarias Open de España 6 308 72 -13 1 722 000,00 287 000,00 191 330,00 95 670,00
13 Novotel Perrier Open de France 6 490 72 -14 2 000 000,00 333 330,00 222 220,00 111 110,00
14 Benson and Hedges International Open 6 509 72 -10 1 766 171,00 294 356,48 196 237,66 98 118,82
15 Deutsche Bank – TPC of Europe 6 634 72 -20 2 700 000,00 450 000,00 300 000,00 150 000,00
16 Volvo PGA Championship 6 467 72 -19 3 172 281,00 528 708,06 352 472,04 176 256,02
17 Victor Chandler British Masters 6 596 72 -19 1 976 275,00 329 373,90 219 572,60 109 801,30
18 The Compass Group English Open 6 596 72 -17 1 252 816,00 208 797,45 139 187,60 69 609,85
19 The Great North Open 6 481 72 -9 935 760,00 155 960,00 103 962,40 51 997,60
20 Murphy’s Irish Open 6 334 71 -14 1 600 000,00 266 660,00 177 770,00 88 890,00
21 Smurfit European Open 6 709 72 -6 3 093 539,00 515 584,84 343 723,20 171 861,64
22 The Scottish Open at Loch Lomond 6 477 71 -11 3 438 160,00 573 016,27 215 228,20 357 788,07
23 131st Open Golf Championship (B.O.*) 6 432 71 -6 6 080 102,00 1 095 514,00 448 639,10 T 646 874,90
24 The TNT Open 6 049 70 -17 1 800 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00
25 Volco Scandinavian Masters 6 182 71 -14 1 900 000,00 316 660,00 211 110,00 105 550,00
26 The Celtic Manor Resort Wales Open 6 725 72 -16 1 748 626,00 291 432,38 194 288,50 97 143,88
27 North West of Ireland Open 6 604 72 -7 350 000,00 58 330,00 38 880,00 19 450,00
28 Diageo Scottish PGA Championship 6 456 72 -26 1 562 829,00 260 461,24 173 646,40 86 814,84
29 BMW International Open 6 367 72 -24 1 800 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00
30 Omega European Masters 6 270 71 -14 1 500 000,00 250 000,00 166 660,00 83 340,00
31 Linde German Masters 6 665 72 -22 3 000 000,00 500 000,00 333 330,00 166 670,00
32 dunhill links championship** 6 493 72 -19 4 911 973,00 818 662,20 545 771,40 272 890,80
33 Trophée Lancôme 6 312 71 -12 1 437 839,00 239 640,00 159 760,00 79 880,00
34 Telefonica Open de Madrid 6 371 71 -19 1 400 000,00 233 330,00 155 550,00 77 780,00
35 Volvo Masters Andalucia 6 350 71 -3 3 136 700,00 522 778,11 348 518,74 174 259,37

* B.O. = British Open, en av golfvärldens fyra majors.

** De tre första dagarna spelades tävlingen på tre olika banor. Den fjärde och avgörande rundan spelades på en av de tidigare tre
banorna. Alla tre banorna hade par 72 varför medelvärdet också blev 72. Däremot är banans längd ett viktat medelvärde där den bana
som spelades två gånger fått vikten 2/4 medan de andra två fått vikten 1/4 vardera:

(6 506 + 6 506 + 6 504 + 6456)/4 = 6 493.

Förstapris/Prissumma = 16,7% (efter avrundning).

Andrapris/Prissumma = 11,1% (efter avrundning).





BBiillaaggaa  99  ––  TTaabbeellll   öövveerr  ooll iikkaa  ssvvåårriigghheettssggrraaddeerr  vvaadd  ggäälllleerr  rreessppeekkttiivvee
ttäävvll iinnggssbbaannaa,,  ssaammtt  vvääddeerr..
Källa: Anders Forsbrand, Joakim Haeggman, Robert Karlsson, Fredrik Andersson, Henrik Nyström, Klas Eriksson,
Adam Mednick, Dennis Edlund, Mattias Eliasson.

Tävlingsbanans svårighetsgrad från tee fram
till green

Tävlingsbanans svårighetsgrad på
greenområdet

Väder

A
F

J
H

R
K

F
A

H
N

K
E

A
M

D
E

M
E

Snitt A
F

J
H

R
K

F
A

H
N

K
E

A
M

D
E

M
E

Snitt A
F

J
H

R
K

F
A

H
N

K
E

A
M

D
E

M
E

Snitt

1 3 3 3 3 5 4 3 5 4
2 2 1 1 1* 3 1 3 2 1 1 1 1
3 3 3 3 3 4 3** 2 4 3
4 2 3 2 2 3 2 1 3 2
5 3 3 5 4 3 5 4 4 4 2 4 3
6 3 2 2 2 2 3 5 4 5 4 2 1 2 2 2
7 3 3 3 3 5 4 1 5 3
8 2 3 1 1 2 2 3 2 5 2 1 3 1 3 2
9 2 3 2 3 5 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 4 2

10 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 4
11 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
12 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3
13 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 5 2 3 3 3 2 4 3 3 3
14 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3
15 2 2 3 2 3 2 2 4 1 3 3 3 1 2 1 2 3 2
16 3 4 4 3 4 4 3 3 2 5 3 3 1 3 2 5 3
17 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 1 2 3 2 4 3 4 3
18 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4
19 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4
20 1 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 1 5 3
21 3 4 4 5 5 4 2 4 3 5 5 4 2 3 4 3 5 3
22 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 1 2
23 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3
24 4 4 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
25 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
26 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3
27 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4
28 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3
29 2 2 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
30 3 2 1 4 3 1 1 2 4 4 5 5 4 5 5 5 1 3 2 3 2 2 2 2
31 1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 1 1 1
32 2 3 2 3 4 5 3 3 2 4 3 4 4 5 4 4 2 4 2 4 2 1 2 2
33 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 5 2 3 1 3 3 2 1 2 2
34 3 4 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1
35 4 5 4 5 5 5 3 3 3

* De snittsiffror som är understrukna förändrades i ett senare skede då BS1, BS5, GS1, GS5 och V5 utgick p.g.a. för få träffar (se
”Appendix B” och där under ”Justeringar i modellen”. Förändringen gick till på så sätt att aktuell siffra förlades till svårighetsgraden
närmast intill. Den här 1:an (rad två och snittkolumnen för tävlingsbanans svårighetsgrad från tee fram till green) blev således en 2:a i
datakörningarna i den ekonometriska tillämpningen.

** De snittsiffror som är kursiva fastställdes utifrån en given princip. I aktuellt exempel kunde bara två spelare avge sina bedömningar
(Anders Forsbrand = en 3:a, Mattias Eliasson = en 4:a) och dessa gav ett snitt på 3,5, vilket gav vissa problem eftersom skalan var
femgradig och baserad på heltal. För att få fram en kategorisering fick den spelare med störst erfarenhet (mätt i antalet år som spelare
på Europatouren) en större vikt än övriga spelare. I aktuellt exempel (rad tre och snittkolumnen för tävlingsbanans svårighetsgrad på
greenområdet) har Anders Forsbrand (AF) betydligt större erfarenhet än Mattias Eliasson (ME) och därför blev slutsnittet en 3:a och
inte en 4:a.

AF = Anders Forsbrand JH = Joakim Haeggman RK = Robert Karlsson

FA = Fredrik Andersson HN = Henrik Nyström KE = Klas Eriksson 

AM = Adam Mednick DE = Dennis Edlund ME = Mattias Eliasson




