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av  H E N R I K  L E N N G R E N

Tre 
varumärken 
från tre nya 

svenska 
företag.  

Alla med golf 
som primär 

drivkraft. 
m ö t  g o l f e n t r e p r e n ö r e r n a
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när mark järgren i oktober lämnade in 
sin Volvo XC60 för service hade det önska
de serviceintervallet passerat med tusen 
mil. Men när numret från serviceverksta
den dök upp på Mark Järgrens display rea
gerade han som de flesta instinktivt gör i 
en sådan situation – ”perfekt, bilen är klar”.

– Sedan fick jag en chock. Personen på 
andra sidan änden berättade om hur sned
slitna däcken var, om att det var så mycket 
slitage att ståltrådarna på däckens insida 
syntes. Jag fick rådet att inte köra en meter 
till med den bilen, annars kunde däcken 
explodera. Och det sista jag hörde från me
kanikern var: ”vad har du egentligen lastat 
bilen med?”

Frågan var befogad. 
Mellan juli och oktober penetrerade 

Mark Järgren Sveriges lands och motor
vägar. Inom loppet av fyra månader besökte 
han 240 golfklubbar och fick se mätarställ
ningen öka med 8 000 mil. I lasten fanns 
proteindrycker från golv till tak, från 
bagage lucka till passagerarsäte. 

I lasten fanns också en vision – att bevisa 
att Golfsverige saknade vettiga kostalterna
tiv i shoppar, kiosker och restauranger.

en rastlös själ

Det är ingen slump att Mark Järgren 
sålde in sitt koncept till 238 av de 240 
klubbarna. Inte heller en tillfällighet 

att han ”körde som en sinnessjuk” människa 
från Ystad till Härnösand. Den  snart 30årige 
skåningen är en rastlös själ som vägrar att ge 
sig förrän han gett precis allt.

– Och när jag väl har lyckats fortsätter 
jag att springa, det är så jag är skapt. Sam
tidigt är det inte bara min gåva utan också 
min akilleshäl.

För att göra storyn om Mark Järgren och 
hans snabbt växande varumärke  Underpar 
rättvisa behöver man bredda bilden och 

mark
järgren  
om underpars 
starka intåg 
på svenska och 
nordiska 
golfklubbar.

” Jag har 
alltid  
haft en  
sjuk 
 förmåga  
att sälja”

under par /  golfnäring

› › ›
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proteinregn
underpar finns  
nu på flera hundra 
svenska klubbar.
foto jann lipka
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zooma in på hans tonår. Spelandes för 
 Vasatorps GK vann han två lagSMguld, 
tog plats i juniorlandslaget och sökte sig 
till college i Virginia.

– Ofta undrade jag över vad som skulle 
hända om jag inte blev golfproffs. Ett tag 
var golfen min enda verklighet. Jag stod 
knappast på rangen i snön för att det 
var svinkul utan för att jag ville komma 
någonstans. 

När polarna levde tonårslivet investe
rade Mark Järgren varje ledig timme till att 
finslipa tekniken, öka driverlängden, lyfta 
tyngre på gymmet.

– Så var det på college också. När andra 
njöt av livet var jag där på en mission: jag 
skulle göra allt som stod i min makt för 
att bli så bra som möjligt. Jag gjorde inget 
annat än tränade, tävlade och pluggade. 
Kompisarna tyckte inte att jag var klok.

Efter tre år på college drabbades Mark 
Järgren av en tung insikt.

– När jag flyttade till USA trodde jag 
att jag var bra – men förstod efter ett tag 
att det fanns 250 lag bara i min division 

Iserie där alla lag hade ett par spelare som 
var vassare än jag. När jag väl tog beslutet 
att satsa på skolan istället kändes det mest 
som en lättnad. Jag hade inte tålamodet att 
vänta mer. Visst, jag skulle säkert ha kunnat 
hävda mig på Challenge Tournivå idag om 

jag fortsatt kämpa, men en sådan karriär 
har aldrig intresserat mig.

Istället blev han bäst i skolan, flyttade 
hem till Sverige och tog jobb som reklam
säljare. Där gjorde han raketkarriär och 
var enligt sin tidigare chef Klas Henriks
son ”den säljare som gjort bäst ifrån sig på 
kortast tid – någonsin”.

– Jag har aldrig varit rädd för att kriga. 
Mina företrädare slutade efter ett par må
nader för att det var tufft, men jag hade 
inga problem med att boka in 15–20 möten 
i veckan, ringa 100 samtal om dagen och 
jobba från 07 till 23.

sälj, sälj, sälj!

Aatt han på ett år sålde radioreklam 
för 31 miljoner kronor var inget som 
överraskade mamma Maria, som 

2001 skjutsade sin son till Falkenberg för SM 
i gräddbullsförsäljning.

– Jag köttade på i olika bostadsområden 
och sålde lådor med bullar för 59 kronor 
som i affären skulle ha kostat 19 spänn. 
Det slutade med att jag vann SM. Jag har, 

av någon anledning, alltid 
haft en sjuk förmåga att 
sälja.

När Mark  Järgren trött
nade på att åka till Järfälla 
och övertyga hantverkare 
om att investera i radio
reklam ville han omsätta 

drivet och disciplinen i entreprenörskapet.
På Vasatorps GK såddes det frö som 

senare skulle mynna ut i en affärsidé som 
innefattade ett tydligt konkurrensmedel 
mot korven och  Cocacolan i farten.

– Jag småsnackade med ett par pen

sionärer som påpekade att de åt vad som 
helst för ett par år sedan, men att de nu 
alltid tänkte på vad de stoppade i sig. Jag 
förstod att om även den målgruppen var 
intresserad av nyttigare alternativ fanns det 
en hel marknad att utforska.

Redan under collegetiden hade Mark 
Järgren funderat på varför ingen fyllt det 
tydliga tomrummet. När laget tävlade 
försåg tävlingsarrangören spelarna med 
”chips, chocolate chip cookies, en vit macka 
med sunkig ostskiva och kanske ett äpple 
om de hade en hälsomedveten profil”.

– I första läget ville jag lansera en 
protein dryck som var fri från tillsatser och 
som var gjord på det långvariga mjölkpro
teinet. En dryck som gav mättnadskänsla 
istället för att satsa på snabb återhämt
ning som de flesta andra gör i den här  
branschen.

Efter stor möda hittade han till slut 
en belgisk producent som kunde tillverka 
dryckerna. När Mark Järgren beställde de 
första 60 000 proteindrycksflaskorna hade 
han fortfarande inte hört sig för hos en 
enda golfklubb.

– Däremot hade jag en stor tilltro till 
mig själv. Kunde jag sälja tveksamma 
 reklamannonser och alldeles för dyra 
gräddbullar kunde jag väl sälja en produkt 
som verkligen behövdes.

Resten är, som det brukar heta, historia. 
Underparkonceptet växer snabbt och finns 
idag på 376 golfklubbar – de flesta i Sverige 
men även i Danmark, Norge och Finland.

europa nästa steg

Sortimentet består inte längre  enbart 
av proteindrycker utan också av 
 energibars i olika smaker samt en 

nötmix.
– Vissa klubbar säljer redan fler bars än 

kexchoklad, vilket bekräftar den tro jag haft 
sedan starten. När jag drog igång undrade 
många vad jag egentligen höll på med. Po
larna tyckte att jag hade världens tillvaro 

och förstod inte 
hur jag kunde riska 
allt när jag tjänade 
1–2 miljoner kro
nor om året och 
plötsligt inte visste 
om jag skulle tjäna 
ett skit. Det känns 
skönt att visa att 
jag är på rätt väg.

Europamattan 
är utrullad, i som
mar  planerar Mark 
 Järgren och Under
par för  expansion 

till Tyskland och  troligtvis Spanien.
– Framtiden vet jag inte så mycket om, 

jag är ju en rastlös figur. Antingen bygger 
jag  vidare på det nischade konceptet med 
 agenter som kopierar konceptet utomlands 
eller så breddar jag nischen. Det enda jag 
vet är att jag inte kommer sitta i en solstol 
och dricka drinkar om tre år.

”OFTA UNDRADE JAG VAD SOM SKULLE 
HÄNDA OM JAG INTE BLEV GOLFPROFFS. 

ETT TAG VAR GOLFEN MIN ENDA VERKLIGHET.”

406
å t e r f ö r s ä l j a r e 
s å l d e  u n d e r p a r s 
p r o d u k t e r 
e f t e r  b l o t t  
n i o  m å n a d e r .
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