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Avhandlingens rubrik: Kundupplevelse i golf – Vad gör en golfare nöjd? 

Sammandrag: Golf är en sportgren som spelas av 140 000 spelare i Finland och 

som har sina egna traditioner, regler och kultur. Men hur ser en golfupplevelse ut 

från spelarens synvinkel? Det är av golfklubbars och Finlands Golfförbunds intresse 

att utveckla grenen så att flera människor skulle börja spela. För att kunna göra detta 

är det viktigt att veta hur en golfupplevelse ser ut var det finns utrymme för 

förbättring.  

Syftet med den här avhandlingen är att analysera kundupplevelsen i golf och 

undersöka hurdana emotioner som väcks hos golfaren i olika situationer på 

golfbanan. Med hjälp av den empiriska undersökningen kartläggs olika erfarenheter 

och vilka faktorer som gör golfaren nöjd eller missnöjd. På basis av tidigare forskning 

om kundupplevelse har en modell byggts upp som sedan testas med den empiriska 

undersökningen. Modellen beskriver en golfupplevelse i olika faser; före, under och 

efter upplevelsen. Dessutom hör emotioner till modellen. Den empiriska 

undersökningen är genomförd med hjälp av åtta kvalitativa djupintervjuer med både 

golfspelare och anställda på golfklubbar.  

Resultaten visar att en golfupplevelse är ett mångdimensionellt begrepp. Dess 

betydelse varierar mycket beroende på spelarens egenskaper. Det som en spelare 

upplever beror på spelarens bakgrund, karaktär och tidigare golfupplevelser. Detta 

borde också tjänsteproducenter på branschen förstå och utveckla deras tjänster så att 

de bättre motsvarar olika kunders behov. Dessutom finns det mycket utrymme för 

utveckling inom hela grenen. På basis av resultaten har den teoretiska modellen 

justerats så att den motsvarar resultaten och beskriver en golfupplevelse. Denna 

modell kan vara till nytta för golfklubbar och Finlands Golfförbund.  

Nyckelord: golf, kundupplevelse, kundresa, emotioner, tjänsteupplevelse 
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1 INLEDNING 

 

Motion, hälsa och idrott är ämnen som idag i en stor omfattning får synlighet i media 

och som spelar en viktig roll för många konsumenter. Det berör även golf, en sportgren 

som erbjuder möjligheten att spendera tid med vänner och familj utomhus i frisk luft 

samtidigt som man går cirka 10 kilometer och tar an ett av världens svåraste och äldsta 

spel. Golf är en sportgren som spelas runt i världen och som de som inte spelar, vet 

väldigt litet om. Ett handicap-system, väldigt många traditioner och gamla regler som 

inte skulle vara relevanta idag gör grenen till ett spel som traditionellt spelas av rika 

pensionärer. Golf spelas inte i skolor och det kan vara väldigt dyrt att spela golf 

speciellt i början då det kräver införskaffandet av klubbor, skor och även specifika 

kläder. Förutom att spendera pengar innan man gått en enda runda, krävs det även 

mycket tid, vilket är något som människor nuförtiden inte brukar ha.  

Golfspelare i Finland formar ett unikt litet samhälle tillsammans. När en som spelar 

golf träffar en annan spelare, finns det genast något gemensamt man kan prata om. Vad 

är ditt handicap? Var spelar du? Har du någonsin gjort en hole-in-one? Och så går det 

vidare. Golfspelarna förstår varandra och de älskar sporten. Oavsett hur skyndsamt liv 

man har hittar de ivriga spelarna alltid tid att spela och njuta av spelandet. Golf är ett 

väldigt bra sätt att koppla av genom att spendera flera timmar åt gången i naturen. Vem 

skulle annars ha tid att gå i naturen i fyra timmar om de inte var för att spela golf? 

Under en golfrunda går man i genomsnitt cirka tio kilometer så det är också ett väldigt 

bra sätt att hålla upp en aktiv livsstil.   

Golf som en kundupplevelse är ett väldigt mångsidigt begrepp som kan forskas från 

olika perspektiv. Perspektivet definierar vilka delar av upplevelsen som är i fokus och 

vems golfupplevelse som forskas. Jag kommer att forska golfupplevelse från kundens 

perspektiv, det vill säga hur spelaren upplever golfspelandet och vilka olika faktorer 

som påverkar upplevelsen. Kundupplevelsen är traditionellt definierat så att ett företag 

skapar upplevelsen och kundupplevelsen består av olika kontaktpunkter mellan 

företaget och kunden (Pine & Gillmore 1998). Intressen mot ett kunddominant 

tankesätt har väckt intresse på senaste åren och det är det som jag kommer i denna 

avhandling att fokusera på (Lipkin 2016).  

En grundförutsättning för ett företag är att de kan tillfredsställa kundens 

förväntningar. Hur borde en golfklubb agera med förutsättningar som inte bestäms 
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eller påverkas av dem? Under en golfrunda är spelaren vanligen inte i kontakt med 

golfklubben eller dess personal. Spelaren möter personal före och efter rundan, men 

inte under den. Golfspelandets värde bestäms och definieras dock totalt av spelaren och 

inte av företaget (Adler 2013). I min avhandling kommer jag inte att fokusera på det 

traditionella tankesättet om ett företag som skapar värde för kunden, utan för denna 

avhandling bygger jag en golfupplevelse på basis av kunder.  Jag kommer att utnyttja 

den kunddominanta logiken för att bygga en teoretisk referensram med betoning på 

kundens logik. Detta innebär att jag fokuserar på vad golfspelare upplever att är de 

viktiga kontaktpunkterna och vad en golfupplevelse enligt dem innebär. En 

golfupplevelse kan för en betyda endast det som händer mellan första teeboxen och 

sista greenen, men för en annan kan det innebära allt som händer i golfklubbens 

omgivning.  

Kundupplevelsen har forskats av flera (t.ex. Lemon & Verhoef 2016, Pine & Gilmore 

1998, Stein & Ramasheshan 2016, Berry, Carbone & Haeckel 2002), men det som inte 

har forskats är kundupplevelsen från kundens perspektiv i golf. Som en helhet är en 

golfupplevelse ett outforskat ämne och den här avhandlingen strävar till att ta reda på 

hurdan kundupplevelse golf är för spelarna.  

1.1 Problemdiskussion 

I likhet med alla andra branscher är det som en golfklubb strävar efter lyckliga och 

nöjda kunder. Rangebollar i form av en pyramid, gratis greenlagare och peggar, 

kundtjänst av hög kvalitet och alla andra insatser från klubbens sida garanterar dock 

inte att kunderna på en golfklubb blir nöjda (Petrick 2002). Det är ändå karaktären av 

spelet som avgör ifall spelaren på sista greenen känner sig nöjd eller inte. Eller är det? 

Är golfarna endast koncentrerade på deras eget spel? Vad är det som gör golfaren nöjd 

ock lycklig? Många golfklubbar har nyligen stött på ekonomiska utmaningar, så det är 

av stort intresse att ta reda på vad det är som får golfspelare att återkomma till en 

golfklubb.  

 

Golf, som de flesta sportgrenarna, väcker emotioner hos spelaren. Golfare finns på alla 

olika skicklighetsnivåer och en spelare går vanligtvis igenom en bred skala av 

emotioner under en golfrunda. Golfklubbar är tjänsteproducenter som försöker locka 

spelare och erbjuda trevliga erfarenheter och minnen för spelarna. Hur kan 

golfklubben påverka det som kunder går igenom under en golfrunda och deras 

golfupplevelse? Det är generellt konstaterat att emotioner påverkar konsumenternas 
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beteende (Soscia 2013) och speciellt köpbeteende. Golfklubbarna strävar efter att skaffa 

betalande kunder, så det är av intresse att veta hur emotioner påverkar spelares 

beteende. Hurdana emotioner väcks hos spelarna under golfupplevelsen, och hur skulle 

upplevelsen kunna förbättras?  

 

En golfrunda tar vanligen 4–5 timmar. Golfaren hinner uppleva många olika emotioner 

och situationer under den tiden. Utöver detta kan en golfrunda innebära en del 

aktiviteter i klubbhuset. Man anmäler sig till caddiemastern, äter i klubbrestaurangen, 

badar bastu, använder övningsområden med mera. Det är av intresse att forska hur 

olika situationer och händelser påverkar golfarens upplevelse. Vilka av dessa 

kontaktpunkter är de viktigaste med tanke på kundens helhetsupplevelse? Enligt 

Petrick (2001) är det viktigt för ledaren inom golfbranschen att veta de orsakerna som 

motiverar och de som begränsar golfspelaren gällande spelandet. Genom att veta var de 

viktigaste förbättringsmöjligheterna ligger, kan både golfklubbar och Finlands 

Golfförbund utveckla grenen i en riktning där flera konsumenter börjar spela golf.  

En finsk golfklubb har i genomsnitt cirka 1000 medlemmar (Finlands Golfförbund 

2017). Golfkultur och känslan av samhörighet har varit en viktig del av spelandet. För 

många har golfupplevelsen tidigare slutat med ett öl på terrassen efter rundan. 

Nuförtiden är det bara en bråkdel av spelarna som blir kvar i klubben efter rundan för 

att ta ett öl eller äta med spelgruppen och diskutera det gångna spelet (Solomon 2014). 

Golfrundan slutar när spelarna skakar hand efter det sista hålet och sedan direkt styr 

stegen mot bilen. Är det faktiskt så att det inte längre finns en klubbkultur att 

golfklubbens tjänster skulle användas dagligen, och att det inte i golfupplevelsen längre 

innefattar något annat än själva golfrundan? Klubbkultur består till stor del av 

användning av klubbens tjänster och speciellt restaurangen (Adler 2013, Solomon 

2014). Är det faktiskt så att alla har bråttom efter rundan eller att golfrundan tar för 

lång tid? Är golf trots allt ett spel som bara pensionerade och förmögna människor har 

tid att spela? Det ska jag ta reda på i denna avhandling genom att forska vad en 

golfupplevelse egentligen är. 

Golfspelarna i en golfklubb har olika bakgrunder. Några har precis börjat, några har 

spelat hela sina liv, några tävlar och några spelar en gång per år. Hur ska en golfklubb 

kunna möta alla kunders behov och erbjuda en helhetsupplevelse som tar i beaktande 

spelarnas olika behov? Har golfklubbarna lyckats med detta eller finns det utrymme för 

utveckling? Kommer det alltid vara så att de bättre spelarna ser nybörjare som 
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besvärliga medan nybörjarna inte känner sig välkomna? Finns det över huvud taget en 

lösning till det här?  

Ett av de mest diskuterade problemen gällande golfupplevelsen är speltakten. Om man 

under rundans gång tvingas vänta före varje slag på att den föregående gruppen har 

gått vidare, minskar spelupplevelsens värde betydligt (Yates 2002). Speltakten har 

synats i många rubriker på sistone och detta är ett problem som Finlands Golfförbund 

också försöker lösa. Finns det någon lösning till detta problem och vad tycker spelarna 

att klubben borde göra för att speltakten på deras bana hålls tillräckligt snabb? 

Hurdana upplevelser har respondenterna om väntandet och hur har det påverkat deras 

spelupplevelse? Det här är en fråga som är väldigt intressant också med tanke på 

spelarens spelnivå. Hur vågar någon börja golf när man hela tiden måste vara rädd att 

man stör någon som tvingas vänta? Är det bara en liten grupp av erfarna, skickliga 

spelare som blir störda av att vänta? 

 

Det finns cirka 130 golfklubbar i Finland (Finlands Golfförbund 2017) så golfaren har 

en bred skala av klubbar att välja ifrån. Antalet har ökat genom tiderna även om antalet 

spelare har stagnerat och hållits detsamma under senaste åren (Finlands Golfförbund 

2017). Därför är det ytterst viktigt för golfklubbar att veta hurdana upplevelser golfaren 

har, och hur de skulle kunna bli bättre tjänsteproducenter. Utöver golfbanor, finns det 

också Finlands Golfförbund, som har ett intresse att utveckla grenen i en riktning där 

tröskeln att börja med golf är lägre och locka flera spelare till banorna (Finlands 

Golfförbund 2017). Hur kunde grenen utvecklas i en riktning där det är lättare för 

konsumenter intresserade av golf att börja spela? Enligt Golfförbundets femåriga 

strategi strävar de till att golf skulle bli lättsammare och roligare. De konstaterar att för 

att uppfylla deras strategi, ska kundbelåtenhet och kundupplevelse mätas (Finlands 

Golfförbund 2017).  

Baserat på ovannämnda faktorer, kan vi konstatera att det är viktigt att veta hur de 

nuvarande spelarna tänker och upplever golf. Med hjälp av resultaten från den här 

avhandlingen kan Golfförbundets strategi utvecklas så att upplevelsen förbättras.  
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1.2 Syfte 

Syftet med den här avhandlingen är att analysera kundupplevelsen i golf och undersöka 

hurdana emotioner som väcks hos golfaren i olika situationer på golfbanan. Med hjälp 

av den empiriska undersökningen kartläggs olika erfarenheter och vilka faktorer som 

gör golfaren nöjd eller missnöjd.  

Målet är att den här avhandlingen skulle kunna användas av golfklubbarna i Finland 

för att utveckla deras tjänster i en riktning där spelarna blir nöjdare. Syftet kommer att 

nås via djupintervjuer med aktiva spelare och experter från golfbranschen. De aktiva 

spelarna kontribuerar med deras egna upplevelser, emotioner, åsikter och erfarenheter 

om golf. Experterna har via sitt jobb fått en bred bild om vad som händer i golfklubbar 

och hurdan feedback de får av spelare.  

1.3 Avgränsningar 

I denna avhandling ligger fokusen på den enskilda golfspelarens spelupplevelse. Jag 

fokuserar inte på stora massor utan är mera intresserad av en djupare analys av 

spelupplevelsen. Dessutom analyseras kundupplevelsen från kundens perspektiv, så 

företagsrepresentanterna kommer endast att användas som experter gällande kundens 

upplevelse.  

I denna avhandling definieras golfupplevelse som en dagslång upplevelse på golfbanan 

i Finland. Golfupplevelsen omfattar inte golfresor utomlands eller långa tävlingar, utan 

fokusen ligger på en vanlig golfrunda och relaterade aktiviteter så som lunch, bastu och 

så vidare. Vad annat som ingår i golfupplevelsen förutom själva rundan definieras av 

respondenterna. Ytterligare, för denna avhandling betyder en upplevelse kundens 

konsumtion. Det är således kunden som skapar sin egen upplevelse. 

1.4 Metod 

Den här studien genomförs med hjälp av djupintervjuer med sju stycken respondenter. 

Fem av respondenterna är golfspelare med varierande bakgrund. De har olika 

erfarenheter av spelandet på olika banor. De här respondenterna är bekanta för 

skribenten, för att de lättare kan öppna upp sig gällande olika emotioner. 

Respondenterna omfattar både erfarna, aktiva spelare men också nybörjare som 

kanske har några hinder för att börja spela aktivt. Utöver dessa kommer två experter 

från golfbranschen att intervjuas. De här experterna är Kia Piltz (tidigare jobbat fyra år 
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som Caddiemaster på Pickala Golf) och Head Caddiemaster för en golfklubb i Esbo. 

Den här experten ville inte förekomma med sitt eget namn så hon kallas för expert 1. 

Baserat på den valda teorin har intervjuguide planerats. Intervjuguiden består av olika 

frågor för golfspelarna och experterna. Frågorna i intervjuguiden för spelaren relaterar 

till deras egna upplevelser, hurdana emotioner de har känt och vad eller vem har skapat 

dessa emotioner hos dem. Frågorna i intervjuguiden för experterna är relaterade till 

kundernas feedback, belåtenhet och olika upplevelser de har stött på via sitt jobb. 

Oavsett detta är fokus i den här avhandlingen på kunder, men en åsikt från de som 

träffar spelarna dagligen är likaså värdefull och hjälper mig att bättre uppfylla 

avhandlingens syfte. 

1.5 Arbetets upplägg 

Den här avhandlingen är indelad i fem huvudkapitel. Det första kapitlet inleder läsaren 

i ämnet och innehåller även problemdiskussion, arbetets syfte, avgränsningar, metod, 

presentation av arbetets upplägg samt en introduktion till golf i allmänhet.  

I det andra kapitlet presenteras den existerande teorin om kundupplevelser och 

emotioner. Kapitlet är indelat i tre olika teman; golf som tjänsteupplevelse, 

kundupplevelse och emotioner. På basis av den existerande teorin har en modell som 

beskriver kundupplevelse i golf byggts upp. Den modellen presenteras i slutet av andra 

kapitlet.  

Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av metoden jag använt för att uppfylla 

avhandlingens syfte. Respondenterna som använts i undersökningen samt 

undersökningens praktiska genomförande presenteras också i det tredje kapitlet. 

I kapitel fyra presenteras undersökningens resultat, analys och en tolkning av 

resultaten. Resultatet analyseras och undersökningens pålitlighet argumenteras i fjärde 

kapitlet. Det femte och sista kapitlet innehåller en sammanfattning av undersökningen 

och de viktigaste slutsatserna och konklusionerna.  

1.6 Golf i Finland 

Det finns cirka 140 000 registrerade golfspelare i Finland (Finlands golfförbund 2017). 

Utvecklingen har varit negativ redan under ett par år, och Golfförbundet försöker nu 

locka flera spelare till sporten genom att ordna olika golfevenemang och göra golf till en 

sportgren som skulle spelas i skolor. Det minskade antalet spelare är ett väldigt stort 
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problem för en gren som uppehålls av spelare och aktieägare, och som inte erbjuds av 

kommuner.  

För att spela golf i Finland, behövs ett green card, ett medlemskap och greenfee. Som 

sagt kan green card nås genom att visa att man är kunnig att spela och röra sig på 

banan. För att bli medlem i en golfklubb måste man betala en medlemsavgift som 

vanligen kostar 50–100 euro för ett år. Greenfee betalas när man är i golfklubben och 

har bokat en speltid. Greenfee i finska golfklubbar ligger på 30-100 euro. Om man 

spelar ofta, blir det förmånligare att hyra en spelrätt eller att köpa en golfaktie. Då blir 

den årliga avgiften av spelandet ungefär 600–1200 euro plus det som man betalar för 

en aktie. Under de senaste fem år har det blivit vanligt att hyra en spelrätt, i stället för 

att äga en aktie. Golfaktiernas värde har krympt och det kan till och med vara svårt att 

bli av med en aktie. Aktieägarna är de som betalar för underhållning genom att betala 

det årliga bolagsvederlaget som varierar mellan 800–1500 euro. Det är ofta billigare att 

hyra en spelrätt än att äga en aktie. Det är ett problem för golfklubbar och därför är det 

väldigt viktigt för både golfklubbar och Finlands Golfförbund att locka flera spelare 

som delar på utgifterna. I jämförelse med andra länder är det ändå relativt förmånligt 

att spela golf i Finland (Finlands Golfförbund 2017).  

För att ge sig ut på banan måste man boka en speltid. Samtidigt kan maximalt fyra 

personer slå ut och var tionde minut kan en ny grupp börja sin runda. Golfklubbar har 

sina egna regler gällande till exempel gruppens totala handicap, som till exempel kan 

begränsas till 100. Några klubbar har också begränsningar för hur bra handicap man 

måste ha för att överhuvudtaget kunna spela som en gästspelare. En gästspelare är en 

spelare som spelar någon annanstans än på sin egen hemmabana. Hemmabanan är den 

banan man är medlem i, och där man vanligen spelar mest och kanske även har en 

spelrätt till. Det finns över 150 olika golfbanor i 131 olika golfklubbar runt i Finland 

från Hangö till Kittilä (Finlands Golfförbund 2017). 

För att spelare med olika skicklighetsnivåer kan spela tillsammans och även tävla mot 

varandra, existerar ett handicapssystem i golf. När man börjar spela golf har man ett 

handicap på 54. Detta betyder att man i genomsnitt får slå 54 slag mera jämfört med 

banans par-antal. Det exakta antalet slag man får slå för sitt handicap varierar mellan 

banor och kallas slope. På en lätt bana är slope vanligen mindre än på en svår bana. 

När man har spelat mera, brukar handicapet gå ner och det ideala antalet slag minskar. 

Med hjälp av handicapssystemet kan nybörjare, juniorer och seniorer spela jämlikt mot 

varandra.  
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2 KUNDUPPLEVELSE I GOLF 

 

Det här kapitlet innehåller en genomgång av teorin. Tre centrala teman för den här 

avhandlingen är golf som tjänsteupplevelse, kundupplevelse och emotioner. Jag har 

valt dessa teman för att de är direkt kopplade till avhandlingens syfte. Golf kan 

beskrivas som en tjänsteupplevelse. Jag undersöker golfupplevelsen från spelaren dvs. 

kundens perspektiv, så kundupplevelse är ett centralt begrepp och den diskuteras 

vidare med hjälp av kunddominant logik. Emotioner styr individens beteende och är 

kopplade till många sportgrenar som till exempel golf. Därmed är det relevant och av 

intresse att inkludera emotioner i teorin. Kapitlet börjar med en diskussion om 

tjänsteupplevelse och golf som en tjänsteupplevelse. Därefter diskuteras 

kundupplevelse och dess olika faser som formar en så kallad kundresa. Det tredje temat 

i teorin är emotioner, som diskuteras från värdeskapandets perspektiv och hur 

emotioner väcks hos konsumenten. Till slut sammanfattas teorin till en modell som 

beskriver kundupplevelse i golf.   

2.1 Golf som tjänsteupplevelse 

En tjänsteupplevelse karakteriseras av att vara intern, subjektiv, händelse-specifik och 

kontext-specifik (Helkkula 2011). Tjänsteupplevelsen definieras av den funktionella 

tjänsten men också av när, var och av vem tjänsten är producerad. Förutom detta är 

tjänsteupplevelsen individuell, det vill säga upplevelsen av samma tjänst varierar 

mycket mellan olika konsumenter (Helkkula 2011). Tjänsteupplevelser är svåra att 

duplicera och det är svårt, om inte omöjligt, att skapa likadana effekter hos olika 

kunder (Chang & Huang 2016). Styrkan med tjänsteupplevelsen är att den skapar 

minnen. En kund till en tjänsteproducent upplever något som han förhoppningsvis 

kommer ihåg efteråt. Konsumenterna väljer sina tjänsteproducenter på basis av 

hurdana upplevelser de vill ha och de är vanligen både emotionellt och rationellt styrda 

(Chang & Huang 2016). De vill ha funktionell nytta (att spela en golfrunda), men också 

en emotionell känsla (att spela en golfrunda med trevliga medspelare).  

En golfupplevelse består av olika aktiviteter som kan indelas i två grupper. Den första 

gruppen består av aktiviteter som händer i direkt kontakt med tjänsteproducenten, det 

vill säga golfklubben i fråga. Sådana aktiviteter är till exempel starttidsbeställning, 

anmälning till caddiemastern, att äta i klubbrestaurang osv. De är saker som 

golfklubben relativt enkelt kan utveckla och förbättra. Men det som gör golf till en unik 
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tjänsteupplevelse är att största delen av upplevelsen är något som tjänsteföretaget inte 

alls har kontroll över (Adler 2013). Den andra gruppen av aktiviteter omfattar det som 

händer under själva golfrundan med gruppen man spelar i. Det som händer på 

golfbanan är oftast sådant som golfklubben inte kan påverka, men som i hög grad 

påverkar spelarens upplevelse. Denna del av golfupplevelsen är det som kan 

undersökas bäst genom att intervjua spelare. En golfrunda spelas oftast i grupper på 

fyra spelare. Spelarna har olika skicklighetsnivåer, ålder, kön, osv. och alla dessa 

påverkar spelets karaktär och snabbhet. Några spelar långsammare än andra, några 

tycker om att tala när de spelar medan andra vill spela så snabbt som möjligt och 

fokusera endast på spelandet. Det är omöjligt för golfklubben att påverka sådana saker 

som ändå påverkar spelarens upplevelse. 

Det finns olika orsaker för konsumenter att spela golf. En studie av Lee och McLean 

(2006) avslöjar att de vanligaste orsakerna är tillfredställning, personlig prestation och 

välmående. Golf spelas för att kunna njuta, utveckla sig själv, få lyckade upplevelser 

och spendera tid med familj och vänner. En lyckad golfupplevelse uppfyller dessa 

kriterier men alla kriterier behövs nödvändigtvis inte uppfyllas för att upplevelsen ska 

bli lyckad. En golfupplevelse är lyckad om spelaren njuter och har en trevlig stund (Lee 

& McLean 2006). Vad som determinerar ifall kunden har en trevlig stund eller inte, är 

kundens egna uppfattning, förväntningar och preferenser. 

Petrick (2002) har också undersökt motivationer bakom golfspelandet och han 

konstaterar att golfspelare är motiverade av en känsla av ledighet och tävlingar. Detta 

var speciellt vanligt med golfspelare som spelar någon annanstans än på sin 

hemmabana och njuter av att uppleva nya banor regelbundet. Gällande hinder för att 

spela golf var det höga priset det viktigaste enskilda hindret för att inte spela (Petrick 

2002). Dessutom var tidsbrist en väldig vanlig orsak till varför konsumenterna inte 

spelar golf. Petrick (2002) föreslår att detta problem kunde undvikas genom att 

möjliggöra snabbare golfrundor med mindre antal spelare på banan.  

Groch (2013) konstaterar att en värdefull spelupplevelse för en golfare består av små 

saker. Golfare är inte priskänsliga, utan de är villiga att betala för en bra upplevelse. 

Värde för spelaren skapas genom små detaljer; en välkommande attityd från klubbens 

personal, en välplanerad omgivning, gratis demodagar, att personalen känner till 

spelarens namn, och så vidare. Groch (2013) argumenterar att det viktigaste för en 

golfklubb är dess personal; att de är kundorienterade, motiverade och skapar en positiv 

atmosfär i klubben. Genom att överträffa spelarnas förväntningar och öka deras 
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golfupplevelsers värde kan klubben skapa nöjda och lojala medlemmar. En studie gjord 

av GolfDigest (Adler 2013) visar att golfare uppskattar framför allt annat att banan är i 

bra skick. Det allra viktigaste för spelare är golfbanans skick och design. Först efter det 

kommer spelarens egen prestation, värde för pengarna, tjänstekvalitet och kvalitet på 

övningsområden (Adler 2013).  

Yates (2002) föreslår att en golfupplevelses värde består av tre olika områden: kvalitet 

på golfbanas design, skick och kvalitet av spelupplevelsen. När golfaren får spela i sin 

egen takt, på en bana som är passligt utmanande och i bra skick, erbjuds 

förutsättningar som behövs för en bra golfupplevelse. Om en golfrunda innebär långa 

väntetider och dåliga greener, minskar värdet hos spelaren. Yates (2002) påpekar också 

att det svåraste och största problemet gällande spelupplevelsen är så kallad slow play, 

som betyder att en golfrunda tar mycket tid och innebär mycket väntande. Detta 

problem påverkar direkt spelarens upplevelse och uppstår även om banan skulle vara 

hur bra och fin som helst (Yates 2002). Detta problem är väldigt svårt att lösa när det 

finns i olika skicklighetsnivåer bland spelarna och de spelar i olika takter.  

Enligt Yates (2002) finns det fem huvudsakliga faktorer som påverkar långsamt 

spelande. Det första är golfbanans rutin för tidsbokning (1). Hur ofta kan en ny grupp 

slå ut från första tee påverkar hur många spelare det finns på banan, vilket naturligtvis 

har en inverkan på spelets takt (Yates 2002). Spelarens beteende på banan (2) och hur 

skicklig en spelare är (3) har också en inverkan. Ytterligare har golfbanans design (4) 

och underhåll (5) en roll gällande hur snabbt spelarna rör sig framåt på banan (Yates 

2002). Det finns en regel på de flesta golfbanor som lyder ifall det kommer en snabbare 

grupp bakom, borde den långsammare gruppen låta den snabbare gruppen gå förbi. 

Det här förverkligas dock väldigt sällan och en golfrunda på en fullbokad bana innebär 

vanligen väntande. Yates (2002) konstaterar att nyckeln för en golfare att bli lycklig är 

ett oavbrutet flow på en golfrunda, som även är viktigare än hur mycket tid det tar. 

Enligt honom är en golfrunda lyckad om man inte behöver vänta, utan får spela en hel 

runda i sin egen takt. 

En golfupplevelse skiljer sig från andra sportupplevelser för att det oftast tar mera tid 

jämfört med andra sportgrenar (t.ex. en golfrunda jämfört med en tennistimme). Att 

spela golf kräver att man orkar fokusera på spelet många timmar, och att man orkar gå 

cirka tio kilometer samtidigt när man spelar. Det kräver mycket tålamod och att man 

verkligen njuter på golfbanan. Golf är en mycket social sportgren och för att spela golf, 

krävs det att spelaren vet etiketten i klubben och är bekant med regler och vanor. En 
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spelare som inte beter sig som man borde, får oftast kritik och anstötliga blickar. I 

sådana situationer är det antagligt att golfupplevelsen inte blir positiv, varken för 

nybörjaren eller för de som kritiserar och blir störda på okunniga spelare. Golf har en 

image som en inåtvänd sport och det tycks vara svårt att bli en del av det golfande 

samhället om man inte känner någon som spelar. Med tanke på att alla spelarna betalar 

för tjänsten att använda golfbanan, är det harmligt och problematisk att ifall man inte 

är tillräckligt skicklig, kan upplevelsen bli dålig.  

2.2 Kundupplevelse 

För att förstå golfupplevelsen som en helhet är det viktigt att man har en insikt i vad 

som menas med en kundupplevelse. Olika författare har olika synpunkter på 

kundupplevelse. Cambridge Dictionary (2017) definierar en upplevelse som ”kunskap 

eller förmåga från att ha gjort, sett eller känt någonting” och ”någonting som händer 

för en som påverkar ens känslor”. Stein och Ramaseshan (2016) konstaterar att 

kundupplevelsen är den interna och subjektiva responsen hos kunden, som är ett 

resultat från interaktion med ett företag. I den här avhandlingen analyseras 

upplevelsen från kundens synvinkel. Detta betyder att det är kunden som definierar 

och skapar upplevelsen, inte bara företaget. Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi 

(2006) beskriver den totala kundupplevelsen som positiv, engagerande, socialt 

tillfredställande, fysisk och emotionell. Den perfekta totala kundupplevelsen erbjuder 

en kundupplevelse för alla största steg i en konsuments konsumtionskedja genom att 

skapa interaktion mellan konsumenten och producenten. Att skapa starka, lyckade 

kundupplevelser är ett aktuellt och populärt mål för företagen (Lemon & Verhoef 

2016). Som Mossberg (2003:183) konstaterar: ”För att vara konkurrenskraftig på 

konsumentmarknaden i dag måste företaget kunna ge skräddarsydda lösningar som 

ska bli berikande upplevelser för kunden”. I stället för massproduktion, är den 

moderna kunden efter ett erbjudande som möter individuella behov på ett personligt 

sätt. En god kundupplevelse uppmuntrar konsumenter att sprida positiv word-of-

mouth och rekommendera tjänsteföretaget till andra konsumenter (Mossberg 2003). 

Detta är en väldigt stor styrka för vilken företag som helst, så det lönar sig för företagen 

att satsa på kundupplevelsen.  

Pine och Gilmore (1998) konstaterar att upplevelsen traditionellt har kopplats ihop 

med tjänster, men att upplevelsen egentligen är ekonomiska erbjudanden som skiljer 

sig från tjänster så som tjänster skiljer från produkter. En upplevelse förekommer när 

ett företag avsiktligen använder tjänster och produkter för att engagera kunder så att de 
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upplever en minnesvärd händelse (Pine & Gilmore 1998). De påpekar också att 

konkurrensen i framtiden kommer att fokusera mera på att skapa upplevelser och den 

största konkurrensfördelen för företag kommer att vara deras unika, totala 

kundupplevelse (Pine & Gilmore 1998). När en konsument köper en upplevelse, betalar 

han för att ha en trevlig stund och njuta av en serie av minnesvärdiga händelser. 

Johnston och Kong (2011) är av samma åsikt och tillägger att kundupplevelsen 

dessutom påverkar kundbelåtenhet och kan öka eller minska kundlojalitet.  

Hirschman och Holbrook (1982) presenterar konceptet hedonistisk konsumtion och 

konstaterar att målet med konsumtion och olika upplevelser är att skapa njutning och 

hedonistiska känslor. En kundupplevelse borde enligt dem vara en erbjudande som är 

anpassat enligt kundens preferenser och som är något minnesvärt, extraordinärt och 

leder till en känsla av glädje (Hirschman & Holbrook 1982). Speciellt med 

fritidsaktiviteter när målet är att koppla av och njuta, är det väldigt viktigt för företagen 

att skapa hedonistiska känslor och erbjuda tjänster som kunden är nöjd med.  

Enligt Berry, Carbone och Haeckel (2002) består en kundupplevelse av två olika 

komponenter; den funktionella nyttan och den emotionella nyttan. Det bästa sättet att 

konkurrera på marknaden är genom att kombinera dessa två. Det vill säga att företaget 

erbjuder något funktionellt, till exempel en golfrunda, men också en emotionell nytta i 

form av glädje, samhörighet och personlig framgång. Företaget borde sträva efter att 

skapa en emotionell förbindelse mellan företaget och kunden, för att skapa lojala 

kunder (Berry et al. 2002). Kunden får alltid en upplevelse, antingen en bra eller dålig, 

när han köper något från ett företag. Med tanke på framgångsrika kundupplevelser, är 

det frågan om hur företaget behandlar denna upplevelse (Berry et al. 2002).  

Meyer och Schwager (2007) förklarar kundupplevelse som kundens subjektiva respons 

för en direkt eller indirekt kontakt med ett företag. Kundupplevelsen kan delvis styras 

av företaget genom deras produkter och tjänster, men den definieras alltid av kunden. 

En direkt kundupplevelse uppstår när kunden köper eller använder en produkt eller en 

tjänst. Indirekt kundupplevelse kan vara till exempel oplanerat anträffande med 

företagsrepresentanter eller varumärken, word-of-mouth, reklam, recensioner osv. 

(Meyer & Schwager 2007). En framgångsrik brand skapar kundupplevelser genom att 

bädda in deras grundläggande värdeförslag i varje egenskap av erbjudandet (Meyer & 

Schwager 2007). Det bygger förtroende genom att leverera vad företaget lovar, i varje 

produkt och tjänst och i varje kundupplevelse.  
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Mossberg (2003) konstaterar att en positiv och extraordinär kundupplevelse är en aktiv 

och dynamisk process med en stark social dimension. Den skapar en mening för 

kunden och emotioner av glädje och nöje. Kunden har själv kontroll över upplevelsen 

och bestämmer själv hur den upplevs. En kundupplevelse påverkas alltid av kontext, 

ovisshet och nymodighet och den är kopplad till kundens livstillfredställelse (Mossberg 

2003). Kundupplevelsen är en helhet bestående av upplevelserummet, personal, andra 

kunder och image. Upplevelserummet kommer att diskuteras närmare i stycket 2.4.2.1. 

Utgående från ovannämnda förklaringar, kan vi konstatera att en kundupplevelse 

behöver två aktörer, ett företag och en kund.  Kundupplevelsen är en kombination av 

funktionell och emotionell nytta för kunden och den består av kundens respons och 

reaktion till en händelse som kunden efteråt kommer ihåg. Kundupplevelsen är 

subjektiv, konstruktiv och multidimensionell (Berry et al. 2002, Lemon & Verhoef 

2016). Kundupplevelsen är något som händer kunden, ofta orsakat av extern stimuli. 

Kunden är den som mottar upplevelsen och den är alltid personlig och individuell. 

Samma funktionella upplevelse kan upplevas på olika sätt beroende på när och var den 

upplevs och vem som upplever den. Kundupplevelsen uppstår alltid när kunden agerar 

med en produkt, en tjänst, en brand eller en organisation (Stein & Ramaseshan 2016). 

Dessa kallas kontaktpunkter mellan företag och kund och den totala kundupplevelsen 

är en summa av alla olika kontaktpunkter. Dessutom kan kundupplevelsen innebära 

andra element, som kunden själv definierar. Den totala kundupplevelsen karakteriseras 

av kundens kognitiva, emotionella och sociala respons till ett företags erbjudande och 

omfattar kundens hela köpresa, som vi kallar för en kundresa (Lemon & Verhoef 2016). 

Till näst kommer den kunddominanta logiken att diskuteras.  

2.3 Kunddominant logik 

Största delen av den existerande litteraturen kring olika marknadsföringslogiker 

handlar om tjänstedominant logik (Grönroos 2006, Edvarsson et al. 2005, Vargo & 

Lush 2004). Det är dock en nyckelkunskap för företag att förstå sina kunder och förstå 

vad de vill ha (Heinonen & Strandvik 2015). Tjänstedominant logik fokuserar på 

tjänster och värdeskapandet i tjänster medan produktdominant logik förklarar mera 

hur produkterna skapar värde för kunden (Vargo & Lush 2004). Förutom tjänste- och 

produktdominant logik finns det en tredje logik; kunddominant logik. För att förklara 

och förstå kundperspektivet i den här avhandlingen har jag valt att använda 

kunddominant logik som ett verktyg för att analysera golfupplevelsen.  
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Konceptet kunddominant logik var först introducerat av Heinonen et al. (2010). Idén 

med kunddominant logik är att sätta kunden i fokus av värdeskapandet (Heinonen et 

al. 2010). Istället för att fokusera på vad företag gör för att skapa tjänster som kunden 

föredrar, föreslår Heinonen et al. (2010) att fokus borde ligga på vad kunderna gör med 

tjänsterna för att uppfylla deras behov. Med en kunddominant logik skiftas fokusen 

från tjänsteproducent till kunden (Heinonen, Strandvik & Voima 2013). Då får 

värdedimensionerna i den eksisterande upplevelsen en ny mening, beroende på vad 

kunden uppskattar (Heinonen et al. 2013). Det här perspektivet strävar efter att 

utveckla tjänster som baserar sig på kundernas aktiviteter, upplevelser och kontext 

(Heinonen et al. 2010). Kunder söker aktivt sådana upplevelser som de anser att skapar 

värde för dem (Heinonen et al. 2010). En kundupplevelse från ett kunddominant 

logiskt perspektiv kontrolleras totalt av kunden.  Den kunddominanta logiken tar i 

beaktande inte bara tjänsten eller produkten i fråga utan hela kundens liv och andra 

aktiviteter som relaterar till detta erbjudande. Figur 1 nedan illustrerar den 

traditionella tjänstedominanta logiken i relation till kunddominant logik (Heinonen et 

al. 2010). Det väsentliga från den modellen är att kundperspektivet i upplevelsen 

omfattar inte bara de synliga-, bakgrund- och stödaktiviteterna producerat av 

tjänsteföretaget, utan också andra aktiviteter i kundens liv. Andra aktiviteter kan vara 

relaterade till den specifika upplevelsen men de kan också helt enkelt vara något annat 

som kunden har upplevt. Det här är något som jag i denna avhandling kommer att 

fokusera på; att undersöka hur golfupplevelsen från kundens synvinkel ser ut.  

 

Figur 1 Kunddominant logik (Heinonen et al. 2010:535, egen översättning) 
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Heinonen et al. (2010) föreslår att kundupplevelsen borde förklaras som inte bara 

interaktion mellan kunden och företaget utan något som går utöver interaktioner. Från 

kundens perspektiv är kontaktpunkter mellan företaget och kunden bara små delar i en 

ström av upplevelser (Heinonen et al. 2010). Upplevelser både före och efter den 

centrala kontaktpunkten kontribuerar till helhetsupplevelsen (Arnould & Price 1993). 

Detta betyder att endast en del av kundens totala upplevelse bestäms när kunden är i 

kontakt med företaget. Som figur 1 visar, är det en hel del andra aktiviteter som bidrar 

till kundens upplevelse. Det som den kunddominanta logiken fokuserar på är frågor till 

exempel; hur lever kunden sitt liv? Hurdana rutiner brukar kunden ha? Vad är det som 

irriterar/gläder kunden i normala livet? (Heinonen et al. 2013) Att fokusera på 

kundens liv som en helhet möjliggör att tjänsteproducenten kan utveckla tjänster och 

erbjuda upplevelser som kunden faktiskt vill ha och har ett behov för. För en 

golfupplevelse skulle detta betyda att en golfupplevelse skulle vara designad så att den 

bäst uppfyller kundens behov och förväntningar. Om en nybörjare kommer till 

golfbanan har han antagligen inte likadana behov eller förväntningar jämfört med en 

erfaren spelare. Enligt den kunddominanta logiken borde tjänsteproducenterna 

utveckla tjänster enligt det som kunden i sitt liv behöver, inte det som upplevelsen 

traditionellt har varit eller hur en annan tjänsteproducent har tänkt att upplevelsen 

borde se ut. Nyckeln är att skifta fokusen från hur en kund konsumerar en tjänst till 

hur en kund lever sitt liv (Heinonen et al. 2013). 

2.4 Kundupplevelsens stadier – en kundresa 

Kundupplevelsen är inte bara konsumtion eller användning en produkt eller tjänst, 

utan omfattar alla gånger och stunder då en kund upplever att den är i kontakt med ett 

företag (Meyer & Schwager 2007).  Kundresa är ett koncept som beskriver 

kundupplevelsens process och dess olika kontaktpunkter i form av en resa. När en 

kundresa börjar och tar slut beror dock totalt på kunden. En kundresa behöver två 

aktörer; en kund och ett företag som producerar något för kunden. I golf är det 

nödvändigtvis inte så att endast företaget skapar upplevelser, men för att analysera 

kundupplevelsen som en helhet, är konceptet kundresa användbart. Kundresan i den 

här avhandlingen kommer att bygga ramen för upplevelsen, men när en kundresa för 

golf börjar eller tar slut bestäms av kunden. Därmed går det inte att definiera specifika 

aktiviteter som skulle bygga golfupplevelsen utan kundresans karaktär och det som 

ingår till en enskilda spelarens golfupplevelse definieras av spelaren.   
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Kundresan är generellt indelad i tre faser; före konsumtionen, under konsumtionen 

och efter konsumtionen (Lemon & Verhoef 2016). Dessa faser formar tillsammans en 

process som beskriver kundens så kallade resa med ett företag. Med hjälp av en 

kundresa kan företaget identifiera de viktigaste delarna i kundupplevelsen och 

examinera den totala kundupplevelsen (Lemon & Verhoef 2016). Vad företaget borde 

sträva efter är att erbjuda inte en enskild upplevelse, utan en kundresa som skapar 

värde för kunden i alla faser av konsumtionskedjan (Mascarenhas et al. 2006). En 

framgångsrik, välgenomtänkt kundresa är ett bra sätt att differentiera sig från 

konkurrenter och har bevisats öka belåtenhet bland kunder och personal, vinst och 

samarbete framöver hos företagets olika delar (Rawson, Duncan & Jones 2013). 

Eftersom den här avhandlingen är skriven från kundens synvinkel, är det viktigt att 

konstatera att kundresan i en golfupplevelse inte nödvändigtvis börjar när kunden 

anländer till golfbanan, utan den börjar när kunden anser det.  

Utöver den själva kundresan påverkar de tidigare upplevelserna det som kunden i 

framtiden kommer att uppleva. Det beskrivs också av Heinonen et al. (2010) som 

bakgrund och framtid, se figur 1. Varje fas i en kundresa innefattar beteende, som till 

exempel före konsumtionen innebär identifiering av behov. Idén är att en kundresa 

alltid påverkas av det som konsumenten tidigare har upplevt och hur konsumenten 

kommer att uppleva de kommande upplevelserna. Negativa upplevelser med ett 

företag, produkt eller tjänst gör det svårare för ett företag att tillfredsställa kundens 

behov i framtiden, och tvärtom. Kontaktpunkter i olika faser av en kundresa kan 

indelas i fyra grupper, beroende på vem som påverkar och har kontroll över den. De 

fyra grupperna är: 

• varumärke 

•  partner 

• kund 

• sociala/externa. 

 

Varumärke kontaktpunkter betyder interaktion mellan kunden och företaget, under 

den delen av kundupplevelse som företaget kontrollerar. De kan innebära 

marknadsföring, webbsidor, stamkundsprogram eller vad som helst för element som 

kommer från företagets sida (Lemon & Verhoef 2016). Dessa kontaktpunkter påverkar 

tjänstekvaliteten. 
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Partner kontaktpunkter är likaså interaktion mellan kunden och företaget, men de är 

inte kontrollerade enskilt av företaget, utan företaget tillsammans med en eller flera 

partners. Partners kan vara marknadsföringsbolag, partners i olika delar av 

värdekedjan eller distributionspartners. Ibland kan dessa kontaktpunkter blandas 

mellan varumärkets kontaktpunkter och skillnaden mellan dessa två kan vara väldigt 

liten. (Lemon & Verhoef 2016) 

 

Kund kontaktpunkter är agerande av kunden som är en del av den totala 

kundupplevelsen. Varken företaget eller partners kan påverka eller kontrollera dessa 

kontaktpunkter. Ett exempel på kund kontaktpunkter är val av betalningsmetod. 

Företaget möjliggör att kunden kan betala med olika metoder, men den använda 

metoden bestäms av kunden. Dessa kontaktpunkter anses vara de viktigaste och mest 

kritiska med tanke på kundupplevelsen (Lemon & Verhoef 2016). Företag måste 

anpassa sig till kundens behov; att de möjliggör och förverkligar det som kunden 

önskar uppleva eller vad kunden är färdig att betala för. Mossberg (2003) betonar 

dessutom att kundens deltagande och engagemang spelar en viktig roll gällande hur 

kunden evaluerar upplevelsen.  

 

Sociala/Externa kontaktpunkter är externa faktorer som påverkar kunden, men som 

kunden eller företaget inte själv direkt kan påverka. Det är andra kunder och deras 

beteende, utvärderingar, word-of-mouth, omgivning och så vidare. Sociala media är 

också en del av externa kontaktpunkter och den har fått mycket uppmärksamhet i 

marknadsförningslitteraturen på senaste år. Det är viktigt för företaget att vara 

medveten om effekterna av dessa kontaktpunkter, dock med fokus på de 

kontaktpunkterna som företaget själv kan påverka. (Lemon & Verhoef 2016) 

 

En kundupplevelse i golf innehåller tre huvudsakliga faser; före, under och efter själva 

upplevelsen. Dessutom har de tidigare upplevelserna en inverkan på kundens 

förväntningar och motivationer. På ett likadant sätt påverkas de framtida 

upplevelserna av den här upplevelsen (Lemon & Verhoef 2016). Ytterligare har enligt 

kunddominant logik också kundens andra aktiviteter och relaterade aktiviteter en 

inverkan på hur kunden upplever olika tjänster (Heinonen et al. 2010). 

Kundupplevelsens olika faser beskrivs noggrannare till näst. När en golfupplevelse i 

praktiken börjar och slutar är då kunden själv anser så.  
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2.4.1 Före konsumtion 

Vad som händer mellan kunden och företaget före själva upplevelsen, omfattar en 

identifiering av ett behov, sökning och fundering ifall kunden skall köpa (Lemon & 

Verhoef 2016). Arnould och Price (1993) förklarar att en kundupplevelse före 

konsumtionstillfälle består av behov, motivation, förväntningar, förväntad konsumtion 

och köpupplevelse. Denna fas börjar när kunden märker att det finns ett behov och 

slutar när kunden bestämmer att tillfredsställa behovet med ett köp (Lemon & Verhoef 

2016). När kunden utvärderar sina egna behov och funderar på att köpa/konsumera, så 

är fasen före konsumtionen dominerad av kundrelaterade kontaktpunkter. Varifrån ett 

behov att köpa uppstår är förklarat nedan. 

2.4.1.1 Behovsidentifiering 

Det första steget i beslutsprocessen är att identifiera ett behov att spela. 

Behovsidentifiering betyder att en individ känner en skillnad mellan det ideala och det 

som individen har (Blackwell, Miniard & Engel 2006). Processen i ett uppköp börjar 

när individen känner att han vill tillfredsställa behovet med en produkt eller tjänst. 

Individen överväger att köpa först när skillnaden mellan den faktiska och det önskande 

tillståndet är tillräckligt stort (Solomon 2004). Behovet kan vara fysiskt, konkret eller 

något som konsumenten undermedvetet önskar. Utöver detta kan behovet uppstå som 

ett resultat av extern stimuli som till exempel en reklam av en vacker golfbana (Kotler 

& Keller 2012). 

2.4.1.2 Konsumentens förväntningar 

Förväntningar är ofta relaterade till emotioner (Arnould & Price 1993). Man förväntar 

sig att ha en trevlig stund och komma hem avslappnad. Förväntningar är alltid 

subjektiva så det är svårt för konsumenter att identifiera dem på förhand. 

Förväntningarna kan skapas på basis av tidigare upplevelser av likadana tjänster, men 

ifall det inte finns några tidigare erfarenheter, kan förväntningarna skapas av word-of-

mouth och rekommendationer (Lovelock & Wirtz 2011).  

De största förväntningarna för en golfrunda kan vara att man spelar en bra runda men 

det kan också vara att till exempel få nya spelkompisar, spendera tid med vänner och så 

vidare. Som Arnould och Price (1993) också konstaterar, är tillfredsställelsen av en 

upplevelse ofta kopplad till förväntningar och det egna uppträdandet jämfört med 

förväntningar. Konsumentens förväntningar är alltså kopplat till den upplevda tjänsten 

och kundens belåtenhet efter upplevelsen.   
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2.4.1.3 Konsumentens motivation 

Motivation betyder individens drivande kraft att uppfylla sitt behov (Blackwell et al. 

2006). Motivation är det som får konsumenter att bete på ett visst sätt. För att ett 

behov ska leda till ett uppköp behövs motivation. Med konsumentmotivation menas då 

konsumenternas tillfredsställelse av psykologiska och fysiska behov genom att 

konsumera tjänster och produkter (Blackwell et al. 2006).  

Motivation uppstår när en människa önskar uppfylla ett visst behov. Då behovet 

uppstår gör människan allt för att uppfylla eller minska behovet (Solomon 2004). 

Motivationen är alltså drivkraften som får konsumenter att agera på ett visst sätt. 

Motivationsfaktorer varierar i olika situationer och de är subjektiva. Konsumenter kan 

alltså ha väldigt olika motivationer för att köpa en viss produkt eller tjänst. (Solomon 

2004) 

2.4.2 Under konsumtion 

Kundupplevelsens konsumtionsskede och dess längd varierar mycket beroende på 

produkten eller tjänsten, men denna fas har visats störst intresse i 

marknadsföringslitteraturen (Lemon & Verhoef 2016).  Denna fas omfattar alla 

aktiviteter och interaktionen mellan kunden och ett varumärke under köpprocessen 

(Lemon & Verhoef 2016). Den kan innehålla aktiviteter så som valet, betalning, 

prövning, beställning och så vidare. Det som händer under själva kundupplevelsen är 

händelser som berör människans olika sinnen; smak, känsla, syn, ljud och beröring. 

Känslan av att vara nöjd eller missnöjd skapas också under kundupplevelsen. En 

golfrunda är på det sättet en unik upplevelse, för att dess längd möjliggör att kunden 

går igenom en bred skala av emotioner under en enskild upplevelse. Efter ett bra slag är 

spelaren oftast väldigt glad, nöjd och stolt men efter ett misslyckat slag kan det vara 

svårt att kontrollera besvikelsen och de negativa emotionerna.  

2.4.2.1 Upplevelserummet 

Upplevelserummet är ett koncept definierat av Mossberg (2003). Upplevelserummet 

innefattar den fysiska omgivningen där upplevelsen äger plats med kunden och de 

anställda i ett tjänsteföretag. Mossberg definierar upplevelserummet som ”den faktiska 

fysiska anläggningen som tjänsten produceras inom. Den består av faktorer som 

påverkar kundernas och de anställdas tillfredsställelse och beteende” (Mossberg 

2003:110). Den fysiska omgivningen består av atmosfären så som ljud, doft och 

temperatur, funktionalitet så som möbler och layout. Utöver dessa hör dekoration, 
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skyltar, reaktioner och känslor också till upplevelserummet. Upplevelserummet i golf 

omfattar hela golfklubben och dess omgivning, samt online aktiviteter relaterade till 

spelupplevelsen (bokande av speltid och informationssökning). Det har i forskning 

visats att i en trivsam och attraktiv miljö gör kunderna flera köp. Dessutom trivs de 

anställda bättre. (Mossberg 2003) 

 

 

Figur 2 Kundens interaktion med upplevelserummet (Mossberg 2003:110) 

 

Alla element i upplevelserummet påverkar kundens upplevelse och den holistiska 

uppfattningen av det som händer (se figur 2). Kundens upplevelse påverkas av den 

fysiska omgivningen, personalen och andra kunder. Uppfattningen varierar mellan 

olika individer och alla tidigare upplevelser, värderingar, trivseln, humöret och den 

egna prestationen, som tillsammans bygger den totala upplevelsen (Mossberg 2003). 

Förutom interna individuella faktorer, påverkas kunden också av andra kunder och 

inverkan kan vara antingen positiv, negativ eller både och. Negativa faktorer skapade 

av andra kunder är till exempel rusning och störande beteende. Positiva faktorer så 

som trevligt beteende kan ha en positiv inverkan på hela upplevelsen och 

tjänstekvaliteten (Grove & Fisk 1997). I en golfupplevelse spelar den sociala 

gemenskapen en stor roll och medspelarna har en stor inverkan på atmosfären och den 

känslomässiga sidan av en golfrunda. 

2.4.3 Efter konsumtion 

Den tredje huvudsakliga fasen i en kundresa är kundupplevelsen efter konsumtion. 

Vanligen består efterköpsstadiet av en utvärdering av det som upplevts eller köpts och 



 

 

21 

en analys på hur förväntningarna har uppfyllts. Efterköpsstadiet kan också innehålla 

själva konsumtion av en produkt, interaktion mellan företagets kundtjänst och 

egentligen alla aktiviteter i kundens liv som är relaterade till detsamma varumärket 

eller tjänsteproducenten (Lemon & Verhoef 2016). Själva produkten eller tjänsten har 

en stor roll i denna fas för att konsumtionsupplevelsen, beslutet att behålla eller 

returnera produkten samt allt engagemang av kunden utgörs efter konsumtionen 

(Lemon & Verhoef 2016). Detta påverkar kundlojaliteten och företag måste satsa på 

denna fas, för att hålla sina kunder nöjda och för att de ska komma tillbaka. 

2.4.3.1 Utvärdering av tjänsten 

Konsumentens tillfredsställelse efter en upplevelse bestäms efter upplevelsen och 

förväntningar spelar en stor roll i detta. Ifall kundens förväntningar har uppfyllts är det 

sannolikt att kunden är nöjd med upplevelsen. Ifall förväntningarna inte har uppfyllts, 

känner konsumenten sig vanligen inte tillfredsställd. Emotioner är mycket 

ihopkopplade med tillfredsställelse. Tillfredställelsen består oftast av olika emotionella 

kombinationer som konsumenten upplevt under konsumtionsfasen (Soscia 2013). Efter 

upplevelsen har kunden antingen positiva eller negativa emotioner av upplevelsen. En 

evaluering av dessa emotioner påverkar hur man slutligen har upplevt platsen, 

tjänsterna och de andra människorna (Mossberg 2003). Detta påverkar också hur 

kunden berättar om upplevelsen till andra människor och antingen rekommenderar 

eller inte rekommenderar upplevelsen för de andra (Mossberg 2003).  Därför är det 

mycket viktigt att ta i beaktande de missnöjda kunderna. En missnöjd kund kan klaga 

till vänner men också till myndigheter. Han kan också sluta att konsumera i framtiden 

eller sprida negativ word-of-mouth via sociala media. En nöjd konsument kan å andra 

sidan sprida positiv word-of-mouth och rekommendera tjänsten till andra. En nöjd 

konsument kommer sannerligen att köpa på nytt i framtiden och fortsätta konsumera 

eller även öka sin konsumtion. (Blackwell et al. 2006) 

2.4.3.2 Word-of-mouth 

När konsumenten har konsumerat en tjänst kan han sprida positiv eller negativ word-

of-mouth. Det betyder att konsumenten överför information angående tjänsten, 

produkten eller kundupplevelsen till andra konsumenter. Informationen som sprids är 

skapad genom egna upplevelser och det är något som konsumenten själv upplevt som 

negativ eller positiv (Solomon 2004). Word-of-mouth kan spridas verbalt, men också 

på Internet. Tack vare internet har spridningen av word-of-mouth blivit snabbare och 

lättare. En rekommendation av en lokal tjänst kan lätt spridas till andra sidan världen. 
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Word-of-mouth har därför blivit ett av de mest inflytelserika sätten att kommunicera 

på marknaden (Mossberg 2003). Word-of-mouth anses av konsumenter att vara 

pålitligare jämfört med traditionell reklam, eftersom det är konsumenter som sprider 

WOM. (Lovelock & Wirtz 2011) 

2.5 Emotioner 

Emotioner är mentala tillstånd som väcks i en människas tankar. Emotioner påverkar 

konsumenters beteende och har en central roll med tanke på marknadsföring. 

Emotioner är också kopplade till upplevelsen för att de påverkar hur kunden tänker om 

upplevelsen. Olika emotioner leder ofta till åtgärder, eftersom konsumenten vill stärka 

eller hålla kvar emotionen (Bagozzi, Gopinath & Nyer 1999).  Emotioner skiljer sig från 

attityder för att emotioner inte nödvändigtvis är konstanta och de vanligen uppstår 

under konsumtionstillfället (Ding & Tseng 2015). Emotioner är intensivare än attityder 

och de uppstår som en respons till något specifikt (Bagozzi et al. 1999). Emotioner kan 

variera snabbt och konsumenterna har olika emotioner när de konsumerar ett 

varumärke i olika situationer.  

Hur en kund känner sig i olika situationer är en kombination av karaktär, emotioner 

och humör (Shaw 2007). Karaktär är något som är inbyggt i människor och som är en 

del av vem vi är. Några kan naturligt vara väldigt utåtriktade, lyckliga och glada medan 

andra är mera inåtvända och kanske även ledsna. Humör betyder en längre känsla som 

inte kommer och går förbi utan hålls för en längre tid (Shaw 2007). Till exempel, efter 

en lyckad prestation känner man sig bra för en dag och är på bra humör. Det känns att 

man lyckas och man är ”en lätt kund” så att säga. Likadant blir det dagar när man är på 

dåligt humör och allt kan kännas svårt. Det som skiljer humör från emotioner är dess 

längd. Emotioner är känslor som förekommer snabbt och går över snabbt. En kan 

känna sig frustrerad för att köa till kassan, men när situationen är över, försvinner 

emotionen. (Shaw 2007). Figur 3 nedan illustrerar kundens emotionella tillstånd och 

hur de olika faktorerna hänger ihop.  
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Figur 3 En illustration av kundens emotioner (Shaw, 2007:24, egen översättning) 

 

Enligt Soscia (2013) kan emotioner karakteriseras av sju olika kännetecken. För det 

första (1) innebär emotioner en närvaro av specifika känslor. För det andra (2) är 

emotioner väldigt spontana och de hjälper individer att reagera i olika situationer utan 

att behöva en lång tid för att behandla den. (3) Emotioner pågår en väldigt kort tid, 

längre emotioner kallas för humör. (4) Emotioner orsakar ansiktsuttryck så som 

rodnande. (5) Emotioner är ofta ihopkopplade med specifika händelser och inte 

generella situationer. Till exempel, individen känner inte sig frustrerad varje gång han 

är i restaurang, men ifall maten inte kommer i tid, blir han frustrerad. Dessutom (6) 

har emotioner ett kognitivt ursprung; varje emotion uppstår inte på grund av en 

händelse, utan som ett resultat från individens egen evaluering av händelsen. 

Konsumenter blir till exempel arga på grund av att de tycker själva att de har blivit 

missförstådda. För det sista (7) triggar emotioner att agera; ett resultat av negativa, 

impulsiva emotioner brukar vara besvär och negativ word-of-mouth. (Soscia 2013)  

Målet med konsumenterna är att söka positiva emotioner så som glädje, spänning och 

nöje, när de konsumerar ett varumärke (Ding & Tseng 2015). Dessa emotioner kallas 

för hedonistiska emotioner. Emotioner är direkt kopplade till kundbelåtenhet som 

hänger ihop med tillfredställelse. Tillfredställelse enligt marknadsföringslitteratur 

(Bagozzi et al. 1999, Ding & Tseng 2015) uppstår när det riktiga utförandet av en 

produkt eller tjänst överträffar kundens förväntningar om utförandet. Vad företaget 

enligt Ding och Tseng (2015) kan erbjuda för att kunderna ska bli nöjda är en atmosfär 

där kunden kan känna sig lycklig.  
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Emotioner kan beskrivas som snabba reaktioner till händelser som kunden utsätts för 

(Gossens 2000). Emotioner uppstår när en individ utvärderar en situation och reagerar 

därefter på ett emotionellt sätt. Emotioner orsakar olika åtgärder och emotioner kan 

också beskrivas som en kedja av händelser som individen beträffar (Gossens 2000). På 

golfbanan går spelaren genom en bred skala av olika emotioner. Emotioner triggas av 

förväntningar och den egna prestationen. Efter ett lyckat slag känner spelaren 

naturligtvis positiva emotioner och efter ett misslyckat slag tvärtom. Emotioner har en 

stor inverkan inte bara på hur kunden evaluerar spelupplevelsen, utan också på hurdan 

atmosfär spelaren sprider omkring sig, ofta kopplad till behandlandet av negativa 

emotioner. 

Förutom den känslomässiga sidan, har emotioner också en kognitiv påverkan (Gossens 

2000). Den innebär individuella mål, personlig tillväxt, planer och tro (Gossens 2000). 

De kognitiva emotionerna ökar motivationen och styr människans beslutsfattande. 

Exempelvis kan en lyckad golfrunda skapa emotioner så som lycka, samhörighet, 

stolthet och ett ökat självförtroende. Detta ökar motivationen för att komma tillbaka 

och skapa flera likadana emotioner på grund av dess hedonistiska karaktär. En 

misslyckad golfrunda kan på samma sätt skapa starka negativa emotioner så som att 

man inte är tillräckligt bra eller att man skäms för att man inte spelar lika bra som de 

andra i gruppen. Hurdana emotioner spelaren går igenom under rundan påverkar 

trivseln för själva spelaren, och beroende på hur spelaren hanterar de olika 

emotionerna påverkas trivseln i hela gruppen. 

Emotioner är väldigt känsliga mot personliga och kontextuella faktorer (Soscia 2013). 

Till exempel, en konsument kan ha väldigt starka känslor i en situation när den händer 

för första gången. Efter den första gången är den emotionen ”bekant” för konsumenten. 

Därmed känner konsumenten nödvändigtvis inte likadant fast han skulle hamna i en 

identisk situation (Soscia 2013). Emotioner är också väldigt komplexa för de upplevs 

sällan en åt gången. De flesta individer känner kombinationer av olika emotioner vilket 

gör att det kan vara svårt att identifiera enskilda emotioner (Soscia 2013).    

2.6 Kundupplevelse i golf 

Det här stycket sammanfattar teorin presenterad hittills i det här kapitlet och strävar 

till att skapa en helhetsbild för teorin om kundupplevelse i golf. Teorin sammanfattas i 

modell 3 nedan som fungerar som bas för den empiriska undersökningen.   
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De tre centrala teman för den här undersökningen var golf som tjänsteupplevelse, 

kundupplevelse och emotioner. Efter en undersökning av konsumentlitteratur har jag 

byggt upp en modell som beskriver kundupplevelse i golf. Denna modell har använts 

som en basis för intervjuguiden och som en basis för hur en kundresa i golf skulle 

kunna se ut. Kundresan i denna avhandling är dock analyserad från kundens synvinkel, 

så när en golfupplevelse för en kund börjar definieras av kunden. Därför kan vi inte 

konstatera att en kunds golfupplevelse skulle börja i en viss kontaktpunkt, utan den 

kan börja när kunden bestämmer att åka till golfbanan. Likadant kan den börja när 

kunden slutar den föregående upplevelsen eller när han bokar en teetid. Vad som 

definierar en kundresa för en golfspelare är väldigt unikt och därför diskuterar vi bara 

kundresans olika faser; före, under och efter en golfupplevelse. När en golfupplevelse 

slutar bestäms också av kunden. Vilka aktiviteter som ingår i en golfupplevelse får vi 

veta först efter den empiriska undersökningen, men för att bygga en referensram 

fungerar figur 4 som en bas. Efter den empiriska undersökningen kommer denna 

modell att utvecklas vidare på basis av resultaten. En ny modell presenteras i kapitel 4. 

 

Figur 4 Teoretisk modell av golfupplevelsen 

 

För att kunna undersöka en golfupplevelse som en helhet har den delats in i tre olika 

stadier: före, under och efter en golfupplevelse. Före upplevelsen är det spelarens 

behov och förväntningar till den kommande upplevelsen som definierar hur kunden 
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ställer sig. De personliga motiven att spela golf och vad spelaren förväntar sig av 

golfupplevelsen uppstår före den själva upplevelsen. Den innebär också personliga 

målsättningar; vad spelaren vill uppnå med att spela golf den här gången.  

Under golfupplevelsen består upplevelsen av spelarens emotioner, upplevelserummet, 

den egna prestationen och speltakten. Upplevelserummet omfattar hela omgivningen 

inkluderande gruppen man spelar i, personalen i klubben, andra kunder i golfklubben 

och så vidare. Vädret och temperaturen hör också till upplevelserummet. Egen 

prestation och speltakt är faktorer som kom upp i tidigare forskning om golfspelarnas 

belåtenhetsfaktorer (Yates 2002, Adler 2013). Enligt både Yates (2002) och Adler 

(2013) är speltakten en av de viktigaste värdedefinierande faktorer under en golfrunda. 

För att ha en bra golfupplevelse borde spelarens spel vara oavbrutet under hela rundan 

utan att spelaren en ända gång behöver vänta på sitt nästa slag. Den andra viktiga 

faktorn i en golfupplevelse enligt både Yates (2002) och Adler (2013) är den egna 

prestationen. Ifall spelaren lyckas och får en känsla av personlig framgång är det 

mycket sannolikt att golfupplevelsen blir positiv, även om några andra delar i 

upplevelsen inte skulle uppfylla alla förväntningar.  

Efter golfupplevelsen utvärderar kunden det som han har upplevt och bestämmer ifall 

han känner sig nöjd eller inte. Utvärderingen är ihopkopplad med förväntningarna och 

ifall de har blivit uppfyllda eller inte. När en spelare då känner sig nöjd eller missnöjd 

kan det hända att han rekommenderar eller inte rekommenderar tjänsten för sina 

kompisar. Detta kallas för word-of-mouth. Word-of-mouth spelar en viktig roll när 

man sedan planerar på den nästa golfupplevelsen; var ska den upplevas och med vem. 

Även om golf ofta upplevs i grupper av fyra spelare, är golfupplevelsen väldigt 

individuell och unik för varje spelare. Emotioner är personliga och styr människans 

beteende före, under och efter en golfrunda. Emotioner påverkar tillfredsställelse och 

definierar ifall kunden efter upplevelsen känner sig nöjd eller inte. Som Shaw (2007) 

konstaterar, driver emotioner värde. Därför fungerar emotioner som en bas för 

modellen. Emotioner finns som en bakgrund genom hela upplevelsen men dess 

intensitet och karaktär varierar under upplevelsen.  

Efter att ha byggt upp en referensram och modell för kundupplevelsen i golf följer det 

tredje kapitlet där undersökningens metod och genomförande, samt validitet och 

reliabilitet diskuteras.  
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3 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

 

Syftet med den här avhandlingen är att analysera kundupplevelsen i golf och 

undersöka hurdana emotioner som väcks hos golfaren i olika situationer på 

golfbanan. Med hjälp av den empiriska undersökningen kartläggs olika erfarenheter 

och vilka faktorer som gör golfaren antingen nöjd eller missnöjd.  

Detta kapitel är en introduktion till den empiriska delen av avhandlingen. I detta 

kapitel presenteras valet av forskningsmetoden samt en kort introduktion till 

kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder och skillnaden mellan dessa två. 

Utöver detta presenteras urvalet av informanterna och deras bakgrund i detta kapitel. 

Informanterna har valts på basis av deras egenskaper som också beskrivs i detta 

kapitel. Till slut diskuteras undersökningens kvalitet och reliabilitet. 

3.1 Val av forskningsansats 

Det finns två huvudsakliga forskningsansatser; induktiv och deduktiv (Eriksson & 

Kovalainen 2008). Med en deduktiv forskningsansats menas att forskaren utgår från 

teorin och testar den genom en empirisk undersökning. Efter att ha bildat en teoretisk 

referensram går forskaren ut med några hypoteser som testas med en empirisk 

undersökning. Den induktiva forskningsansatsen utgår däremot från den empiriska 

undersökningen och teorin formas på basis av resultaten (Eriksson & Kovalainen 

2008). Skillnaden mellan de två forskningsansatserna är hur slutsatserna dras. I den 

här avhandlingen har jag valt att använda en deduktiv forskningsansats, vilket betyder 

att jag först har bekantat mig med den existerande teorin och det som är relevant för 

min avhandling och sedan genomfört en empirisk undersökning för att testa ifall den 

existerande teorin går att koppla ihop med resultaten. Den deduktiva 

forskningsansatsen är vanligen använd tillsammans med kvalitativa 

undersökningsmetoder (Eriksson & Kovalainen 2008).  

3.2 Val av forskningsmetod 

Det finns två olika typer av marknadsundersökningar; kvalitativa och kvantitativa. Den 

kvalitativa undersökningsmetoden är en motsats till den kvantitativa, som är 

dominerande gällande undersökningar (Patton 2002). Valet av forskningsmetod skall 

basera sig på forskningsfrågan och möjliggöra att undersökningens syfte kan uppfyllas 

(Patton 2002).  
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Med en kvalitativ undersökning söker man förståelse, tolkning och förklaring till ett 

fenomen, medan en kvantitativ undersökning förklarar, testar hypoteser och skapar 

analyser på basis av siffror. Kvalitativa data fokuserar på allt icke-numeriskt och 

fokusen ligger på ord och själva forskarens analys. Med en kvalitativ undersökning är 

inte antalet respondenter avgörande utan resultaten består av djupa 

intervjuer/observationer/andra datainsamlingsmetoder från informationsrika 

respondenter. Därför är urvalet inte slumpmässigt, utan det kan till exempel vara 

meningsfullt.  (Saunders et al. 2007) 

Den här undersökningen är en kvalitativ undersökning, eftersom jag är intresserad av 

att förstå, tolka och förklara kundupplevelsen i golf. I en kvalitativ undersökning är 

materialet som analyseras ofta intervjuer eller observationer (Sauders et al. 2007). Ifall 

undersökningens syfte kräver att man skall förstå orsaker bakom olika beslut som 

respondentgruppen gjort, är det nödvändigt att använda sig av kvalitativa intervjuer 

(Saunders et al. 2007). Mitt syfte med denna avhandling innebär att jag förstår 

kundupplevelsen. Detta syfte kan uppnås genom att använda kvalitativa djupintervjuer. 

Golf som kundupplevelse kan inte förklaras med siffror och därmed anser jag att det är 

motiverat att använda en kvalitativ forskningsmetod i denna avhandling. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika datainsamlingsmetoder för en kvalitativ undersökning. En sådan 

undersökning kan genomföras med till exempel intervjuer eller observationer (Sauders 

et al. 2007). Kvalitativa data karakteriseras av att det är tolkat eller beskrivet på basen 

av text, audio, visuellt– eller verbalt material (Eriksson & Kovalainen 2008). I den här 

avhandlingen har jag valt att använda kvalitativa intervjuer. Intervjudata samlas in av 

mig, så det kallas för primära data (Eriksson & Kovalainen 2008). Sekundära data 

betyder då en existerande data som till exempel data samlat från biblioteksarkiv 

(Eriksson & Kovalainen 2008).  

Den här undersökningen genomförs som en explorativ studie. I en explorativ studie är 

djupintervjuer väldigt hjälpsamma för att förstå vad som händer och i att söka nya 

insikter (Saunders et al. 2007). Jag anser att genom kvalitativa intervjuer skapar jag en 

bra uppfattning om golfspelarens behov och beteende och en kvalitativ undersökning 

möjliggör att jag kan förstå fenomenet golfupplevelse. Den kvalitativa undersökningen 

presenteras noggrant nedan. 



 

 

29 

Intervjuerna genomförs med hjälp av en intervjuguide. Den här studien genomförs 

med semi-strukturerade öppna intervjuer. Denna typens intervju låter intervjuaren 

fråga både vad och hur frågor. Semi-strukturerade intervjuer är informella och 

respondenter fritt kan välja hur de svarar på frågorna. Dessutom får intervjuaren fråga 

frågorna i den ordningen och formen som han föredrar. Detta möjliggör att karaktären 

av intervjun kan anpassas enligt respondenten. (Saunders et al. 2007, Eriksson & 

Kovalainen 2008) 

3.4 Val av informanter 

Med en kvantitativ undersökning används ofta ett slumpmässigt eller statistiskt urval 

(Patton 2002). Med statistiskt urval väljer forskaren ett sampel ur hela populationen. 

Med de här urvalsmetoderna kan resultaten generaliseras till en större population 

(Patton 2002).  

Inom kvalitativ forskning används ofta ett meningsfullt urval (Patton 2002). Urvalet 

skall vara meningsfullt och i enlighet med undersökningens syfte. Med ett meningsfullt 

urval är idén att forskaren undersöker det sampel som han valt på en djup nivå. 

Informanterna måste väljas noggrant för att de ska vara informationsrika och ha 

tillräckligt att ge för undersökningen (Patton 2002). Respondenterna för den här 

undersökningen är bekanta för forskaren för att intervjutillfället ska kännas så naturligt 

som möjligt. Med tanke på undersökningens syfte är det viktigt att respondenterna 

öppet och ärligt ska berätta om sina erfarenheter. Med en bekant intervjuare är det 

lättare för respondenter att prata om sina känslor och tankar. 

Målet med min undersökning är att studera golfupplevelse, så det är viktigt att 

informanterna är bekanta och har upplevelser om golf. Jag har valt informanter från 

två olika grupper: golfspelare och golfbanans personal. Jag är själv också en aktiv 

golfspelare vilket underlättar att jag kan välja informanter som är bekanta för mig. 

Informanterna för den här undersökningen bor i huvudstadsregionen för att personliga 

intervjuer kunde förverkligas och inga telefonintervjuer behövdes. 

Informanterna som representerar golfbanans synvinkel är personal från Pickala Golf 

och en golfklubb i Esbo. Dessa informanter var också bekanta för mig och jag visste att 

de var lämpliga informanter med tanke på mitt syfte. De har mycket erfarenheter av 

olika golfspelare och har därmed en bred syn av golfupplevelsen. De golfspelande 

informanterna var alla bekanta med golf men med väldigt olika bakgrund. Tre av de 

fem golfspelande informanterna är aktiva spelare med lång historia med golf samt ett 
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lågt handicap. Två av de golfspelande informanterna är nybörjare, varav en är väldigt 

entusiastisk gentemot golf och den andra känner att golf är en besvärlig gren för 

nybörjare. Alla informanter presenteras under nästa rubrik.  

3.4.1 Informanter 

Jag har valt att introducera informanterna kortfattat under den här rubriken. 

Informanterna presenteras med deras förnamn och med de egenskaperna som har 

påverkat att de har blivit valda som informanter.  

Informant Nicolas är en man på 24 år. Han har spelat golf i 15 år och spelar 50–60 

rundor per år. Han är en väldig aktiv och kunnig spelare med ett handicap 6,8. Han 

spelar mest i Pickala Golf med hans flickvän och andra vänner.  

Informant Sirpa är en 52-årig kvinna. Hon har spelat golf i över 30 år och spelar 

ungefär 30 rundor per år. Hon har ett handicap 18,1. Hon spelar oftast i Vierumäki Golf 

med hennes man Petri, som också är en informant för den här undersökningen.  

Informant Petri är 53 år och har spelat golf i över 30 år. Likadant med Sirpa, spelar han 

cirka 30 rundor per år och med ett handicap på 8,8. Han spelar oftast i Vierumäki med 

Sirpa.  

Informant Alexandra är en 24-årig kvinna. Hon har nyligen börjat spela golf och spelar 

ungefär 10 rundar per år. Hon har börjat spela eftersom hennes pojkvän spelar och hon 

vill spendera tid med honom. Hon känner att det är besvärligt för nybörjare att spela 

golf och hon har en tveksam inställning gentemot golf. 

Informant Anna är en 24-årig kvinna. Hon började spela golf för ett år sedan och har 

ett handicap på 54. Hon spelar med sin pojkvän och familjen några gånger per år. Hon 

är väldigt entusiastisk gentemot golf och att bli en bättre spelare.  

Informant Anniina är en 24-årig kvinna. Hon har spelat golf i 10 år och har tävlat på 

nationell nivå. Hon spelar med sina vänner och familj i Hjortlandet och tävlar även 

ibland. Hon är en väldigt entusiastisk spelare med mycket erfarenhet av spelandet. 

Expert 1 är Head caddiemaster på en golfklubb i Esbo. Hon spelar inte själv golf och 

har jobbat ett år som caddiemaster i direkt kontakt med kunder. Hon har mycket 

erfarenheter av olika situationer med golfspelare. Hon ville inte förekomma med sitt 

eget namn så hon kallas expert 1. 
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Expert Kia har jobbat som caddiemaster i fyra år på Pickala Golf. Hon jobbar inte mera 

där, men har fått en väldig bred syn på golfupplevelser under sin tid på Pickala. 

Likadant med expert 1 har Kia också varit i direkt kontakt med spelaren i många år.  

En översikt av informanterna finns nedan i Tabell 1. Fyra av de sex golfande 

informanterna är erfarna och kunniga spelare och två är nybörjare. Detta möjliggör att 

golfupplevelsen undersöks från många olika skicklighetsnivåer. Informanterna 

representerar en åldersfördelning mellan 24 och 53.  

 

Typ Namn Handicap Spelår Rundor/år 

Informant, Man Nicolas, 24 6,8 15 50–60 

Informant, Kvinna Sirpa, 52 18,1 30 30 

Informant, Man Petri, 53 8,8 30 30 

Informant, Kvinna Alexandra, 24 54 1 5 

Informant, Kvinna Anna, 24 54 1 10 

Informant, Kvinna Anniina, 24 2,5 10 50 

 

Tabell 1  En översikt av de golfande informanterna 

 

 

3.5 Undersökningens praktiska genomförande 

Själva undersökningen och intervjuerna gjordes i augusti 2017. På basis av den 

teoretiska referensramen planerade jag två intervjuguider med cirka 10 olika frågor. 

Den första intervjuguiden var planerad för de golfspelande informanterna och den 

andra för experterna. Båda intervjuguider är planerade så att de hjälper mig att svara 

på forskningsfrågan så fullständigt som möjligt. Under alla intervjuer diskuterade vi 

ämnen utanför intervjuguiden, eftersom målet var att göra intervjutillfället till en 

diskussion där respondenterna fritt kunde uttrycka sina tankar och åsikter.   
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Alla intervjuer genomfördes personligt, så att endast jag och informanten var 

närvarande. Tiden för intervjun var bestämd på förhand och alla intervjuer spelades in 

för en transkribering. Jag gjorde också anteckningar under intervjun. Intervjuerna 

genomfördes i caféer runt huvudstadsregionen, informanternas hem, informanternas 

jobb och en i golfklubbens restaurang. Respondenterna var medvetna om intervjuns 

ämne på förhand, men de hade inte tillgång till teorin eller intervjuguiden före 

intervjun. Orsaken till detta var att undvika oärliga svar och att maximera studiens 

reliabilitet. Resultaten skulle baseras på spontana åsikter, erfarenheter och historier, i 

stället för något som respondenterna skulle ha lärt sig utantill. 

3.6 Analys av data 

Silverman (2006) rekommenderar att för att få det mesta ut av intervjuer, ska de 

lyssnas igenom många gånger. Jag lyssnade därför igenom intervjuerna många gånger 

för att få en bra helhetsbild av det viktigaste. Efter en noggrann transkribering av 

intervjuerna kategoriserades resultaten enligt olika teman genom att klassificera och 

jämföra resultaten.  

Efter intervjuerna började tolkningen av det insamlade materialet. Det innebär att jag 

analyserade data genom att söka samband och skillnader mellan resultaten och teorin. 

I kapitel 4 presenteras resultaten och analysen från den empiriska undersökningen. 

Analysen av de erhållna resultaten gjordes enligt Silverman (2006) och Saunders et al. 

(2007). Resultaten kategoriserades och delades in i olika grupper beroende på dess 

karaktär. Dessutom analyserades data med hjälp av den teoretiska modellen.  

3.7 Undersökningens kvalitet 

Med validitet menas hur bra undersökningen mäter det som forskaren planerar att 

undersöka (Saunders et al. 2007). Med reliabilitet menas att undersökningens resultat 

borde bli motsvarande ifall samma undersökning skulle genomföras av någon annan 

forskare (Wallendorf & Belk 1989). Utöver detta, borde undersökningen tolkas och 

rapporteras på ett transparent sätt som möjliggör att konklusioner kan argumenteras 

för med hjälp av data (Saunders et al. 2007). Detta betyder att undersökningens 

resultat inte borde påverkas av forskarens egna åsikter, attityder eller intressen. För att 

genomföra en likadan undersökning, krävs att forskaren är bekant med golf. Detta ökar 

förståelsen av golfupplevelsen och informanternas svar, samt analysen. Utanför detta, 

är undersökningen möjlig att upprepas med samma resultat av en annan forskare. 
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Undersökningens genomförande är noggrant beskriven i det här kapitlet för att 

möjliggöra detta.  

Undersökningens syfte är att analysera kundupplevelsen i golf och undersöka hurdana 

emotioner som väcks hos golfaren i olika situationer på golfbanan. För att uppfylla 

detta syfte, har kvalitativa semi-strukturerade intervjuer använts som 

datainsamlingsmetod. Dessa intervjuer är lämpliga med tanke på undersökningens 

syfte, för att de hjälper forskaren att få en djup förståelse för ämnet. En lämplig 

datainsamlingsmetod ökar studiens validitet genom att svara på forskningsfrågan 

(Patton 2002). Likaså ökar en välplanerad intervjuguide med relevanta frågor studiens 

validitet (Patton 2002).  

Undersökningens urval har beskrivits och motiverats för. För att informanterna ska 

lämpa sig till undersökningen, ska de vara bekanta med golf och ha upplevelser om 

golf. Informanter utan bakgrund till golf skulle inte ha varit kunniga nog att beskriva 

sina golfupplevelser och därmed inte lämpliga för undersökningen.  

I nästa kapitel presenteras undersökningens resultat. Dessutom analyseras resultaten 

med hjälp av den teoretiska referensramen. Till slut presenteras också en utvecklad 

modell av kundupplevelsen i golf.    
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 

Syftet med den här avhandlingen är att analysera kundupplevelsen i golf och undersöka 

hurdana emotioner som väcks hos golfaren i olika situationer på golfbanan. I detta 

kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras. Resultaten är delade i tre 

underrubriker: först presenteras informanternas resultat och sedan experternas 

resultat. Till slut slås båda resultaten ihop till en sammanfattning.  

4.1 Presentation av informanternas resultat 

Den här delen innebär en genomgång av de spelande respondenternas resultat. 

Resultaten gås igenom med hjälp av olika delrubriker som knyter ihop resultaten 

gällande olika teman i en golfupplevelse.  

4.1.1 Golf som intresse 

Största delen av informanterna (4/6) spelar mycket golf och golf är deras favorit 

fritidsaktivitet. Golf spelas med vänner, familj och bekanta men också med främlingar. 

Golf är ett bra och bekvämt sätt att umgås med andra och ses med vänner som inte 

annars skulle ha tid att ses. Förutom det är golf ett bra sätt att bekanta sig med nya 

människor, kollegor eller även kunder. Under en golfrunda som tar cirka fyra timmar 

hinner man bra bekanta sig med nya människor. Både Petri och Sirpa ansåg även att 

golf är ett väldigt bra sätt att spendera tid med sina barn, som redan har flyttat bort 

hemifrån och som de inte annars ser så ofta. De spenderar ofta söndagar med hela 

familjen på golfbanan och äter i klubbrestaurangen efter rundan. Respondent Anna och 

Nicolas berättade att de ofta spelar med sina sambon och att de kanske inte skulle spela 

lika mycket eller alls, ifall deras sambon inte skulle spela.  

Under en golfrunda hinner informanterna träffas med vänner samtidigt när de 

spenderar tid ute i den friska luften och motionerar. Petri ansåg att för honom är golf 

den viktigaste sportgrenen som gynnar hans hälsa. Nicolas och Anniina ansåg att 

utöver den sociala aspekten erbjuder golf möjligheten att både utmana och utveckla sig 

själv, samt att tävla mot andra. Nicolas berättade att golf för honom innebär också 

resande. Han är väldigt ivrig att spela på nya banor och se fina klubbar utomlands och 

att utforska nya platser i världen via golf. Också Anniina höll med det här och ansåg att 

för henne en bra källa av motivation att spela på nya banor och att träffa nya 

människor.  



 

 

35 

Alla informanter pratade väldigt positivt om golf. Några spelar mera än andra och för 

andra betyder golf även en livsstil som väldigt långt präglar hur de spenderar 

sommaren och fritiden överhuvudtaget. De (4/6 informanterna) följer med vad som 

händer i golfvärlden, vem som vinner de största turneringarna, läser golftidningar, 

besöker golfevenemang, kollar på golfrelaterade Youtube-videon och så vidare. Golf är 

en väldig stor del av deras liv och därför är golf som en upplevelse, något som de 

känner helt och hållet och har mycket åsikter om. För dem är golf då något mera än 

bara ett sätt att konditionera och spendera tid ute i den friska luften.   

4.1.2 Motivationer och förväntningar 

Tre av de sex respondenterna ansåg att de spelar golf för att utveckla sig själv och att bli 

bättre spelare. De strävar efter personlig framgång, främst i form av ett bra resultat. 

Fyra av sex respondenter ansåg att den viktigaste förväntningen de har inför en 

golfrunda är att de spelar ett bra resultat. De vill utmana sig själv och är fascinerade av 

idén att varje golfrunda eller även varje hål är en ny möjlighet att lyckas. Många 

respondenter ansåg att de är beroende av en känsla av den personliga framgången som 

kan nås via golf; att gå ner i handicap eller att spela det bästa resultatet. Och efter varje 

golfrunda finns det något som man till nästa gång kan förbättra och försöka på igen. 

För Petri var det förutom dessa saker även viktigt att golf kan spelas när det passar för 

honom. I golf har man inte några bestämda tider i veckan utan man kan gå och spela 

bara man har bokat en tid som kan vara när som helst, så länge det är ljust och relativt 

varmt ute.  

De respondenterna som inte var främst intresserade av resultat, förväntade sig att ska 

ha en trevlig stund och att de får spendera några timmar ute i naturen i bra väder. 

Motivation var framförallt en avslappnad fritid utomhus i bra sällskap. Stämningen i 

gruppen ska vara bra och avspänd och de önskar att de är på bra humör genom 

golfrundan och känner sig bra efter rundan. Respondent Anna ansåg att hon tycker om 

att spela golf för att det inte finns någon likadan sportgren som skulle utmana henne på 

ett likadant sätt. Hon berättade att hennes tålamod har förbättrats genom golf och att 

hon vid denna ålder känner sig tillräckligt mogen att lära sig golf och har tålamodet att 

bli bättre. Många respondenter nämnde också att golf är ett bra sätt att uppehålla 

kondition och en orsak för att spela golf är att det gynnar ens hälsa. 

Respondenterna med en lång bakgrund inom golf hade väldigt resultatorienterade 

förväntningar. De förväntar mycket av sig själv och att de ska spela åtminstone på sin 
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egen nivå, kanske även bättre än normalt. Många respondenter berättade också att de 

har svårigheter att njuta av spelandet om de inte spelar på sin egen nivå. Respondent 

Anna var den enda som ansåg att hennes förväntningar mot spelet är låga och att hon 

hellre blir positivt överraskad än besviken. Andra förväntningar inför en golfrunda var 

att inte behöva vänta under rundan, en bana i gott skick och att till exempel en kiosk då 

man kommit halvvägs skulle vara öppen. Respondent Alexandra nämnde även att hon 

brukar vara nervös före hon åker till en golfbana, eftersom hon inte vet hur hennes spel 

kommer att gå.  

4.1.3 Faktorer som påverkar golfupplevelsen 

De flesta respondenterna ansåg att en golfupplevelse består av många olika faktorer. 

Den innebär att man spelar en golfrunda, men också att man förbereder sig inför 

rundan, äter i klubben, köper något från klubbens butik och så vidare. De ansåg att alla 

tjänster är viktiga; en golfupplevelse byggs upp av olika små detaljer så som god 

service, en fin golfbana i bra skick, en god restaurang med god mat, bra 

träningsomgivning, tydliga skyltar som visar var alla olika ställen finns, och så vidare. 

Många av detaljerna är sådant som respondenterna ansåg att ifall det inte finns, kan 

upplevelsen bli en liten besvikelse. Till exempel Nicolas berättade en historia när han 

hade besökt en ny golfklubb i Hirvihaara Golf i Mäntsälä. Han hade haft svårt att hitta 

den första teeboxen och hamnat gå runt hela områden. Detta hade lett till att Nicolas 

hade känt sig frustrerad redan före golfrundan och fått en dålig stämning av klubben. 

Han sade att han inte skulle rekommendera denna klubb till hans vänner och att han 

inte skulle besöka Hirvihaara på nytt.   

Endast en av de sex respondenterna ansåg att för henne är en golfupplevelse bara det 

som händer under själva rundan. Respondent Anniina var inte alls intresserad av andra 

tjänster förutom golfbanan, och brydde sig inte fast det inte skulle ha funnits en 

restaurang eller ett klubbhus. För henne var det viktigaste i en golfupplevelse att 

golfbanan är i väldigt bra skick så att man kan njuta av spelandet. Hon ansåg också att 

banan ska ha en bra och varierande design med olika hål och att hon njuter mycket av 

att få spela på nya banor. Banor med en bra design blir kvar i hennes minne och hon 

kommer tillbaka och rekommenderar dessa till sina kompisar. Däremot ansåg Anna att 

nya banor är för komplicerade för henne och att hon föredrar att spela på bekanta 

banor då hon vet vart hon ska gå och vart hon ska slå.  



 

 

37 

De flesta respondenterna ansåg att det allra viktigaste i en golfupplevelse är att 

golfbanan är i bra skick. Till exempel ansåg respondent Petri att den största delen av en 

golfupplevelse händer på banan så det viktigaste är att banan är i bra skick. Alla 

respondenter som är aktiva spelare, ansåg att ifall banan inte är i bra skick, är det 

väldigt svårt att skapa en bra golfupplevelse. De respondenterna som inte spelar aktivt 

(Anna och Alexandra) ansåg att för dem har banans skick inte en stor betydelse, utan 

för dem är bra sällskap den viktigaste faktorn. De vill ha en trevlig stund med sina 

vänner och familj och bryr sig inte lika mycket om hur spelet går. Dock ansåg 

Alexandra att för henne är det viktigt att hon ska utvecklas i spelet och bli bättre, men 

att hon ändå kan ha trevlig stund fast hon inte skulle spela så bra. Både Alexandra och 

Anna ansåg också att för dem är det viktigt att kunna äta efter golfrundan i 

klubbrestaurangen och att det är en viktig del av golfupplevelsen. Alexandra känner 

oftast sig nöjd efter rundan och njuter av att kunna belöna sig själv med en dryck från 

klubbrestaurangen.  

Fyra av sex respondenter ansåg att långsam speltakt är en avgörande faktor för dem. 

De blir lätt frustrerade ifall de hamnar vänta mycket under golfrundan och tycker att 

golf inte borde innebära så mycket väntande. Anniina ansåg att för henne orsakar en 

långsam speltakt problem, ifall gruppen framför inte släpper henne förbi fast hon 

skulle vara en snabbare spelare. Hon var av den åsikten att en golfrunda inte alltid 

borde ta fyra timmar, utan det borde vara möjligt att spela en golfrunda på tre timmar. 

Hon ansåg också att för henne är det väldigt svårt att få en bra golfupplevelse om hon 

hamnar vänta mycket under rundan. Också Nicolas och Sirpa var av den åsikten och 

Sirpa ansåg även att väntandet är mera irriterande för henne än att hon själv skulle 

spela dåligt. Hon berättade att de flesta dåliga golfupplevelsen har blivit dåliga endast 

på grund av väntandet. Respondenter Anna och Alexandra ansåg däremot att de ofta 

blir ångestfulla om andra hamnar vänta på dem då de som nybörjare slår flera slag än 

de andra. Anna ansåg att hennes spel brukar gå sämre ifall andra väntar bakom, vilket 

har en negativ inverkan på hennes golfupplevelse. Det som skulle hjälpa henne är att 

andra spelare skulle vara mera förstående mot nybörjare istället för att genast bli 

frustrerade och vifta att de vill gå förbi. 

4.1.4 Upplevelserummet 

För många respondenter var omgivningen viktig med tanke på en lyckad 

golfupplevelse. Nicolas ansåg att golfupplevelsen består av omgivning och kvalitet på 

tjänster. Han berättade att han ofta blir besviken av kvaliteten på klubbrestaurangen 
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och skulle önska att golfklubbar skulle förbättra deras tjänster. Han ansåg också att ifall 

tjänsterna i en golfklubb är väl uppfyllda och golfklubben är i en fin miljö, blir han 

nöjd. Alexandra var av en likadan åsikt och ansåg att då golf är en elitisk och dyr 

sportgren, är det en förutsättning att miljön ska vara vacker och fin.  

Respondent Sirpa ansåg att för henne spelar miljön i en golfklubb en väldig stor roll. 

Hon vill att när hon anländer till en golfklubb ska miljön vara fin, prydlig och naturen 

ska vara skött så att gräset är klippt och det finns blommor och andra vackra detaljer. 

Respondent Anna ansåg även att ifall miljön skulle vara lyxig, skulle det inte ha någon 

positiv inverkan på henne, men för henne räcker det att miljön är prydlig. Petri var av 

en annorlunda åsikt och berättade att för honom är det viktigt att golfmiljön är visuellt 

vacker och att det ser lockande ut när han anländer till klubben. Också de andra 

respondenterna nämnde att omgivningen ska vara fin och se lockande ut, men för 

nybörjarna var det viktigare att det finns en bra range att öva på. Det som var viktig i en 

golfmiljö för alla respondenter var att det finns tydliga skyltar och anvisningar vart man 

ska gå.  

Angående klubbhuset hade respondenterna varierande åsikter. Några tyckte att 

klubbhusen i de flesta golfklubbarna är fina, traditionella och vackra. Anniina brydde 

sig inte alls om klubbhuset och ansåg även att hon inte skulle behöva ett klubbhus utan 

det skulle räcka med själva banan för henne. Alla respondenter var nöjda med de 

nuvarande klubbhusen i olika klubbar och hade haft positiva upplevelser. Det som både 

Anniina och Petri ansåg borde utvecklas var parkeringsplatsen. De var av åsikten att 

många klubbar inte har en tillräcklig stor parkeringsplats som ligger nära klubbhuset. 

Alla respondenter ansåg att servicekvaliteten i golfklubbar är på en hög nivå i Finland 

och att de inte skulle kräva något mera. Sirpa ansåg att hon alltid har känt sig 

välkommen till en ny golfklubb och att caddiemastern i olika klubbar är professionella 

och redo att betjäna kunder. Petri ansåg att servicekvaliteten oftast är bra i Finland, 

men att det inte riktigt finns en golfklubbskultur i Finland. Han skulle vilja att 

golfklubbarna skulle erbjuda något mera än bara en golfrunda. Det skulle vara till 

exempel olika specialkvällar, möjlighet att spela någon annan sportgren eller att ha en 

väldigt bra restaurang som skulle locka andra människor än bara golfspelare. Petri 

föreslår att golfklubbar skulle kunna utveckla sina tjänster mera på basis av vad 

medlemmarna önskar, för att stå ut i jämförelse med andra klubbar.  
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Nicolas var också väldigt nöjd med servicekvaliteten i golfklubbar. Han berättade att 

han är väldigt nöjd eftersom i många golfklubbar finns det rabatt för studerande och att 

han får ta sin hund med till många golfklubbar, vilket inte tidigare har varit möjligt. 

Detta har lett till att det har blivit lättare för honom att spela golf när hunden inte 

hamnar vara ensam hemma och att han föredrar sådana golfklubbar som tillåter 

hundar. För Nicolas är det inte en självklarhet men han uppskattar det. Han känner att 

ifall golfklubben visar sig vara flexibel mot kundens behov förbättrar det hans 

golfupplevelse. 

Alexandra ansåg att allt som säljs i golfklubbar känns dyrt. Hon upplever att hon inte 

vill köpa något från golfklubben eftersom det känns att hon skulle få samma produkt 

billigare från någon annan butik eller restaurang. För henne skulle det vara viktigt att 

prisnivån på golfklubbar skulle vara förmånligare och att hela grenen inte skulle vara 

lika dyr som den är idag. Anniina är av samma åsikt och avsåg att hon är irriterad av 

den elitistiska imagen som golf har. Hon anser att golf inte är den dyraste hobbyn, men 

att golfspelare får det se ut som golf skulle vara väldigt dyrt. Hon föreslog att unga 

spelare borde marknadsföra grenen mera som ett sätt att spendera fritid ute i frisk luft 

med kompisar, i stället för en elitisk sportgren för pensionärer som har obegränsade 

resurser i form av tid och pengar.  

4.1.5 Emotioner  

Alla respondenter ansåg att de känner väldigt olika emotioner under en golfupplevelse. 

Emotionerna varierar brett mellan glädje, framgång och lycka till vrede, besvikelse och 

misslyckande. Typiskt var att informanterna har starka känslor av glädje när de lyckas 

göra en birdie, spela en bra halv runda eller är nöjda med hela rundan. Glädje kan 

upplevas också ifall någon annan i gruppen lyckas eller ifall man har en väldigt trevlig 

stund med bra stämning i gruppen. Likadant är de negativa emotionerna ofta starka 

och väldigt kortvariga. Petri ansåg att efter ett misslyckat slag känner han en stor 

besvikelse och frustration, men efter ett bättre slag är de negativa emotionerna redan 

borta. Sällan har han känt sig besviken eller frustrerad under hela golfrundan eller efter 

den.  

Flera respondenter ansåg att även om emotionerna varierar mycket, är det ofta en 

dominerande emotion av antingen glädje eller besvikelse, som stannar även efter 

golfrundan. Ifall hela golfupplevelsen skulle ha misslyckats från början till slut, skulle 

de flesta respondenter inte komma tillbaka till denna golfklubb. Många respondenter 
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ansåg att även om de själv skulle spela dåligt och känna sig besvikna under rundan, 

skulle de ändå ha en bättre känsla efter rundan eftersom de känner sig duktiga och 

nöjda av att ha gått hela banan och gjort något som gynnar hälsan. Till exempel Sirpa 

ansåg att hon nästan alltid känner sig bra efter en golfrunda fast hon skulle ha spelat 

dåligt, eftersom hon njuter så mycket av golf. Alexandra berättade att alltid efter en 

golfrunda känner hon att hon skulle vilja komma tillbaka snart för att bli bättre och 

bättre.  

Många respondenter ansåg att det är viktigt att kontrollera sina emotioner. Ifall 

emotionerna varierar mycket och går upp och ner, har detta en negativ inverkan på 

spelandet. Anna ansåg att ifall hon inte lyckas kontrollera sina emotioner, orkar hon 

sällan koncentrera sig hela rundan. Hon ansåg också att hon tycker att emotionerna är 

likadana för både nybörjare och de som har spelat länge.  

4.1.6 Word-of-mouth 

Många respondenter berättade att de ofta rekommenderar eller inte rekommenderar 

olika golfbanor för andra golfspelare. Till exempel ansåg Nicolas att han alltid brukar 

berätta för andra efter att ha besökt en gästbana ifall den har varit i bra skick. Speciellt 

ifall banan har varit i ett märkbart bättre skick än vad han förväntat sig, berättar han 

det gärna för andra spelare att det lönar sig att besöka den banan. Likadant berättar 

han ifall någon bana har varit i sämre skick än vad han förväntat sig. Som ett exempel 

nämnde han Vierumäki golf som en bana som den här sommaren har varit i ett väldigt 

dåligt skick. Av samma åsikt var också Petri, Anniina och Sirpa. De ansåg alla att de 

brukar rekommendera banor i gott skick för andra spelare.  

Med tanke på andra faktorer än banans skick ansåg Sirpa att hon har rekommenderat 

en golfklubb bara på basis av klubbens tjänster. Hon har fått många positiva 

upplevelser från Nordcenter Golf i Raseborg och rekommenderar gärna denna klubb 

till hennes bekanta. De andra respondenterna hade inte likadana erfarenheter och den 

största orsaken för dem i att sprida word-of-mouth var banans skick.  

4.1.7 Förbättringsförslag på golfupplevelsen 

De största förbättringsförslagen som många respondenter nämnde var att utveckla 

grenen i en riktning till att golf är snabbare och lättare att spela. Både Sirpa och Nicolas 

ansåg att övervakning på golfbanor borde ökas och att övervakaren skulle agera på 

långsamt spelande. Dessutom föreslår Nicolas att det skulle finnas så kallade prime 
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time –tider för snabba spelare så att de skulle ha den möjligheten att spela i sin egen 

takt, utan att hamna vänta. Anniina hade likadana åsikter och föreslog att det borde 

finnas klockor på banorna som tydligt skulle visa för spelare om de spelar för långsamt.  

Långsamt spelande var ett ämne som också berörde de respondenter som nyligen hade 

börjat spela. Både Anna och Alexandra nämnde att de har blivit stressade för att andra 

spelare har hamnat vänta på dem. De slår flera slag vilket tar en längre tid jämfört med 

de mera kunnig spelarna. Alexandra ansåg att hon ofta känner sig dålig eftersom de 

bättre spelarna kommer bakom och ser otåliga ut. Hon föreslår att golfkulturen borde 

utvecklas i en riktning där det skulle vara mera acceptabelt att vara en nybörjare.  

Utöver långsamt spelande hade respondenterna idéer för att utveckla grenen. Anniina 

tog upp att golf anses vara en elitistisk sportgren fast det inte är dyrt att spela. Hon 

skulle önska att de gamla traditionerna med att äga en golfaktie och vara tvungen att 

klä sig på ett visst sätt skulle lämnas bort och att golf skulle bli mera modernt.  

Många respondenter ansåg att det nuvarande systemet med medlemskap och spelrätt 

är väldigt komplicerat och att det borde vara möjligt att spela golf utan att vara medlem 

i en klubb. Golf borde vara möjligt att spela för alla, men samtidigt ansåg 

respondenterna ändå att det är bra att det finns en green card –system för att försäkra 

att spelarna är tillräckligt kunniga. Sirpa och Anniina ansåg att det borde vara lättare 

att skaffa ett green card. Till exempel föreslog Anniina att Finlands Golfförbund borde 

satsa mera på marknadsföring tillsammans med berömda och populära människor. På 

det sättet skulle golf ses som mera aktuellt och trendigt, istället för ett spel med gamla 

ologiska regler. Nästan alla respondenter nämnde att golf borde vara en gren som 

skulle spelas i skolor för att få flera unga att börja spela. Petri föreslog att ett alternativ 

för att locka flera barn att spela skulle vara att lansera så kallade familjespelrätter, 

vilket skulle möjliggöra spelande för hela familjen.  

Alexandra ansåg att för henne är ett av de största hinder i golf att måste betala en 

medlemsavgift för att kunna spela. I början av en golfsäsong vet hon oftast inte hur 

mycket och hur ofta hon kommer att spela och att då betala 60–120 euro för 

medlemskap känns inte relevant för henne. Därför spelar hon mest på sådana banor 

som inte kräver att man ska vara medlem, vilket begränsar antalet golfbanor till en 

liten grupp. De flesta golfklubbarna kräver att man ska vara medlem i någon finsk 

golfklubb, vilket Alexandra anser att är besvärligt. För att göra golf lättare för 



 

 

42 

nybörjare, skulle hon rekommendera att göra det möjligt för alla och inte bara för dem 

som har ett medlemskap.  

Många respondenter ansåg att golf borde marknadsföras mera. Golf är traditionellt en 

gren som spelas bland äldre och pensionerade människor men den kunde vara något 

för unga också. Anniina, Anna och Sirpa ansåg att Finlands Golfförbund borde 

marknadsföra grenen mera och marknadsföra lätta och korta green card kurser så att 

det skulle vara lätt och enkelt att börja spela. Anna ansåg också att i marknadsföring 

kunde det understrykas att golf är ett spel där spelare på helt olika skicklighetsnivåer 

kan spela tillsammans. I golf spelar man mot sig själv vilket gör att de erfarna spelarna 

bra kan spela med nybörjare. Enligt henne är det en av de största styrkorna i golf, vilket 

borde utnyttjas mera i marknadsföring av grenen.  

Båda nybörjarna Anna och Alexandra tyckte att golfklubbarna anpassar deras tjänster 

till erfarna och kunniga spelare. Det finns handicap begränsningar i många golfklubbar, 

många nybörjare får inte spela tillsammans i samma grupp, de långsammare spelarna 

är ett kollektivt problem för hela grenen och listan fortsätter. Varför är det samtidigt 

viktigt för golfklubbar och Finlands Golfförbund att locka nybörjare till att börja spela 

när alla tydligen inte är välkomna till alla klubbar? Alexandra ifrågasätter det här och 

anser att om Finlands Golfförbund faktiskt vill locka flera till att spela, borde hela 

kulturen kring nybörjare förändras mot en mera acceptabel riktning. Anna är av en 

likadan åsikt och anser att nybörjarna inte borde vara rädda att de bättre spelarna blir 

störda över att hamna vänta eller av att nybörjarna slår flera slag än de andra.  

Resultat av de golfande informanterna sammanfattas i Tabell 2 nedan. I tabellen finns 

olika dimensioner av golfupplevelsen, intervjufrågor med anknytning till 

golfupplevelsen och relevanta citat från respondenterna. Tabellen sammanfattar de 

anhållna resultaten och visar hur resultaten är ihopkopplade med den teoretiska 

modellen presenterad i kapitel 2. Resultaten som finns i tabellen är också förklarade i 

texten ovanför och tabellen fungerar som en slutsats och sammanfattning till resultaten 

erhållna från de golfande informanterna.  



 

 

43 

 

Tabell 2 Analys av golfupplevelsen – de golfande informanterna 
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4.2 Presentation av experternas resultat 

I den här delen presenteras resultat som har samlats från intervjuer med de två 

experterna. Som experter i den här avhandlingen fungerade Caddiemaster Kia och 

Caddiemaster som inte ville uppträda med sitt namn. Hon kallas för expert 1. Fokus i 

intervjuerna med experterna låg på att analysera golfupplevelsen och golfare som 

kunder. Presentationen av den här delen av resultaten har även delats in i olika 

underrubriker. 

4.2.1 Golfspelare som kunder 

Båda experter Kia och expert 1 beskrev golfspelare som artiga, sociala och vänliga. 

Golfspelare vet vad de vill ha och hur de vill bli betjänade. De förväntar sig att 

caddiemastern är kunnig och betjänar kunder i en snabb takt. De tycker inte om att 

vänta på att bli betjänade och de är färdiga att betala för hög kvalitet på tjänsterna. Det 

som enligt Kia gör golfspelare till en unik grupp av kunder är att de har specifika 

preferenser gällande tee-tider, spelgrupper och till exempel väder och de förväntar sig 

att caddiemastern ska uppfylla alla deras önskemål.  

Båda experterna ansåg att de kan identifiera olika typer av golfspelare. Kia ansåg att det 

finns åtminstone fem olika grupper av spelare. Dessa olika grupper kallade hon för 

pensionärer, stamkunder, businessgolfare, kompisgrupper och tävlare. Pensionärer är 

äldre människor som har mycket tid att spendera på klubben och som oftast äger en 

golfaktie och är väldigt lojala mot hemmabanan. De deltar aktivt i veckotävlingar och 

har ofta en egen avdelning i klubben som de reser utomlands med. Dessutom 

sysselsätter de sig också med andra aktiviteter än golf, till exempel jagande eller tennis. 

Stamkunder, likadant med pensionärer, är lojala mot hemmabanan och spelar samma 

bana väldigt ofta. Stamkunderna går ut på banan fastän det skulle regna eller åska, 

eftersom de njuter så mycket av spelandet.  Businessgolfare är män eller kvinnor som 

har bråttom och tid att spela endast nio hål och oftast på morgonen. De har egna 

tävlingar som Audi Businessaamu, men deltar inte annars i tävlingar. Med 

kompisgrupper menade Kia ofta yngre spelare som spelar tillsammans med sina 

kompisar och de kan ofta vara fler än fyra. De bokar teetider i rad och har ofta några 

egna tävlingar. De samlas för att spela i Pickala och de ordnar evenemang för sina 

kompisar ett par gånger per år. Dessutom ansåg Kia att antalet kompisgrupper och 

unga vuxna har ökat på grund av att det finns olika spelpaket för juniorer och 
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studerande. Den femte gruppen av golfspelare beskrev Kia som tävlare. De är oftast 

antingen juniorer eller unga vuxna, som vill tävla i scratch-tävlingar. De spenderar 

mycket tid på golfklubben och känner ofta personalen.  

Även expert 1 ansåg att det går att identifiera olika typer av golfspelare. Hon 

klassificerade spelarna på basis av deras ålder. Hon ansåg att de typiska spelgrupperna 

är pensionärer, unga spelare och familjer. I hennes klubb var dock största delen av 

spelarna pensionärer eftersom hennes klubb är relativt dyr, och hon anser att de unga 

inte är färdiga att betala så mycket för spelandet så länge det finns alternativa klubbar 

med billigare avgifter.   

Kia ansåg att golfspelare skiljer sig från typiska finska kunder eftersom de ger mycket 

feedback. De säger ifall något inte har gått bra men likadant ger de positivt feedback 

ifall de är nöjda. De typiska ämnena för feedback i Pickala var att banan var i gott skick 

eller att rundan hade tagit för lång tid. Kia summerar att hon som caddiemaster var 

som ett ansikte utåt för golfklubben, så det var förståeligt att caddiemastern får höra 

vad som gör spelaren nöjd eller missnöjd. 

4.2.2 Golfspelarens behov och motivation 

Golfspelarens behov består av praktiska behov så som tidsbokning, betalning och 

anmälning. Golfspelare vet oftast vad de ska göra och vad de behöver från 

caddiemastern. Utöver de praktiska behoven har spelare också emotionella behov. 

Både Kia och expert 1 ansåg att golfspelare kräver och behöver bra och snabb 

kundtjänst. Expert Kia ansåg att det är omöjligt att tillfredsställa alla kunders behov. 

Några uppskattar att banan ska vara i bra och svårt skick medan de andra vill att banan 

ska vara lätt att spela och till exempel greener inte ska vara för snabba. Det som många 

spelare enligt Kia ger feedback om är vädret. Spelare förväntar sig att caddiemastern 

ska veta hurdant väder det kommer att bli. Ifall väderprognosen inte stämmer är det 

caddiemastern som får ta emot den negativa feedbacken. Som en konklusion kan det 

konstateras att golfspelare är en noggrann, vänlig men krävande grupp av kunder med 

höga förväntningar.  

4.2.3 Faktorer som påverkar golfupplevelsen 

Både Kia och expert 1 anser att den viktigaste faktorn i en golfupplevelse är att banan är 

i gott skick. Majoriteten av den positiva feedbacken experterna fått via sina jobb är att 

spelaren har varit nöjd med banan. Också banas design är ett vanligt tema som 
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golfspelaren ger feedback om. Golfbanan är den största konkreta tjänsten av 

upplevelsen som kunden upplever och golfklubben erbjuder. Det som var intressant 

med detta resultat är att fast experterna jobbar på en golfklubb konstaterar de ändå att 

den viktigaste faktorn är något som inte påverkas av tjänstekvalitet.   

Andra faktorer som enligt experterna påverkar kundupplevelsen är tjänstekvalitet, 

restaurang, pro shop och olika evenemang. Kia anser att speciellt tjänstekvaliteten är 

något som kunden förväntar sig och ifall kvaliteten på kundtjänst är låg är det svårare 

för kunden att få en bra golfupplevelse. Både Kia och Expert 1 ansåg att klubbens 

stämning är viktig. Ifall medlemmar eller gästspelare inte känner sig välkomna finns 

det många möjligheter för spelare att byta klubb. Därför är det ytterst viktigt enligt 

båda experterna att betjäna kunder på en hög nivå och skapa en klubbgemenskap där 

spelarna känner sig bra och trivs.  

Expert Kia ansåg att ett av de största problemen i Pickala är långsamt spelande. Hon 

hade mycket personliga erfarenheter av negativ feedback från kunder som hade haft en 

dålig golfupplevelse eftersom de hade hamnat vänta. Kia ansåg att eftersom det i 

hennes klubb Pickala inte finns så många nybörjare har hon inte hört något negativt 

om att speltakten skulle ha varit för snabb. Båda experterna ansåg att speltakten är en 

viktig faktor för golfspelare med tanke på golfupplevelsen.  

Både Kia och Expert 1 ansåg att golfspelarens fysiska egenskaper (ålder, kondition, 

spelnivå, kön) har en inverkan på golfupplevelsen. Kia ansåg att speciellt för äldre 

människor med fysiska begränsningar kan golfupplevelse vara mycket olik jämfört med 

en ung frisk spelare. För de äldre är det viktigare att spendera tid ute i naturen och de 

använder också ofta golfbilar. De har inte bråttom utan de har tid att spela i lugn och 

rå. Med tanke på friska, unga och kunniga spelare ansåg Kia att spelupplevelsen är 

mera resultatorienterad och det är viktigt att man klarar av banan på högst fyra 

timmar.  

Expert 1 ansåg att f spelupplevelsen är olika för kvinnor eftersom de spelar från olika 

tee och går oftast ensam på banan ifall alla de andra i gruppen är män. Det händer 

enligt expert 1 ofta att de andra spelarna inte väntar på den ena kvinnan som slår ut 

sist, utan de börjar gå genast efter att alla som spelar från gula har slagit ut. Expert 1 

ansåg att det finns ett hinder för kvinnor att gå med i en grupp av tre män och att de 

kvinnliga spelarna ofta efterfrågar teetider där det redan skulle finnas åtminstone en 

kvinna. Detta är förstås problematisk och Expert 1 föreslår att män och kvinnor oftare 
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kunde slå ut från samma teebox, men att kvinnorna då skulle få mera handicap eller ha 

ett eget par för det hålet.  

4.2.4 Förbättringsförslag på golfupplevelsen 

Expert Kia ansåg att golfupplevelsen kunde förbättras med små detaljer. Green fee 

skulle till exempel kunna innehålla bollar och peggar. Golfklubben skulle kunna 

erbjuda mera tjänster än bara golf och stämningen i klubben kunde förbättras. Varför 

betalar spelaren endast för att spela? Varför kan inte andra tjänster så som mat, 

utrustning eller en golfbil vara inkluderade i green fee –priset? Kia ansåg att de små 

positiva sakerna som spelarna inte förväntar sig att få, skulle skapa en 

konkurrensfördel och en positiv image för golfklubben och leda till flera medlemmar 

för den klubben.  

Expert Kia berättar att hon ibland får feedback av kunder om att de känner sig jämlika 

med andra kunder. I Pickala Golf finns medlemmar som äger en aktie av golfklubben, 

medlemmar som har hyrt ett spelrätt och medlemmar som spelar med green fee. Det 

finns förmåner för aktieägare; de får ta gästspelare till Pickala för rabattpris och de får 

boka teetider i förtid. Detta har enligt Kia orsakat att de medlemmarna som inte äger 

en aktie har känt sig ”sämre” jämfört med aktieägarna. Kia ansåg att det måste finnas 

några förmåner för aktieägare eftersom ingen annars skulle göra det. Ifall 

uppbyggnaden av ett golfbolag inte förändras, kommer detta problem alltid finnas med 

aktieägare och de som hyr en spelrätt.  

Båda experterna nämner att de har fått negativ feedback av långsam speltakt. Kia 

föreslår att övervakningen borde ökas och att standarden på en golfrunda som tar fyra 

timmar borde förändras. Hon ifrågasätter varför det inte kunde vara standard att en 

golfrunda skulle ta tre timmar istället för fyra. Övervakning är dock också svårt att 

genomföra eftersom en del spelare blir missnöjda av att bli påskyndade.  

Båda experterna ansåg att golf borde vara lättare för nybörjare att börja spela. Att börja 

golf borde vara billigare och enklare. Expert 1 föreslår att golf borde vara en gren som 

skulle spelas i skolorna så att unga skulle bli intresserade av grenen. Expert 1 ansåg att i 

hennes klubb är största delen (700/1000) av medlemmar pensionerade spelare. Om 20 

år kommer de troligen inte att spela längre och ifall denna golfklubb inte lyckas locka 

unga spelare till att bli medlemmar, kommer hela klubben att försvinna. Hon ansåg då 

att det skulle vara väldigt viktigt att möjliggöra att unga människor skulle kunna börja 

spela oregelbundet utan att hamna betala olika anslutningsavgifter eller köpa en aktie.  
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Gällande priset på att spela golf, är båda experterna av den åsikten att golf borde bli 

billigare. Expert 1 ansåg att det är ett hinder för många som skulle vilja börja spela golf 

att det är så dyrt. Man måste investera stora summor i golf fast man bara skulle spela 

då och då. Expert 1 föreslår att det borde finnas olika spelpaket för de som vill spela 

oregelbundet. Till exempel att paketet skulle innebära utrustning skulle göra det lättare 

att spela utan att äga allt som behövs. Kia var av en likadan åsikt och ansåg att det finns 

stora möjligheter med golf i att göra det till en gren som flera människor skulle njuta 

av. Det kräver dock engagemang från både golfklubbor och Finlands Golfförbund.  

4.3 Analys och tolkningar 

Sammanlagt åtta djupintervjuer genomfördes med informanter som representerade 

både golfspelare och experter från golfklubbar. På basis av den teoretiska 

referensramen och undersökningens resultat har jag gjort tolkningar och analyser som 

jag nedan presenterar.  

Golf som ett intresse visade sig vara unikt, dyrt och utmanande. Golf spelas för att 

spendera tid med vänner och familj samtidigt som man motionerar och njuter av frisk 

luft. Dessutom spelas golf för att utmana och utveckla sig själv och för att uppleva 

personlig framgång. Som Lee och McLean (2006) konstaterade, är de viktigaste 

orsakerna för att spela golf tillfredsställning, personlig prestation och välmående. 

Välmående innebär både motionering och mentalt välmående som nås genom att 

spendera tid med nära och kära. Golf för många respondenter var en gemensam hobby 

som binder familjen och erbjuder en möjlighet att umgås med vänner och familj i 

många timmar.  

Det kan konstateras att de viktigaste motivationerna att spela golf är att motionera, 

spendera tid med vänner och familj samt att utmana sig själv. Det är något som 

golfspelaren före en golfupplevelse förväntar att uppleva och något som 

serviceleverantören borde erbjuda. Som Arnould och Price (1993) konstaterar, är 

förväntningarna mycket subjektiva och beror på personliga faktorer, som tidigare 

upplevelser och emotioner. Dock kan några likheter för alla respondenter identifieras. 

Alla respondenterna nämnde att de förväntar sig något av sig själv med tanke på spelet. 

Några förväntade att de spelar väldigt bra medan andra förväntade att de ska lyckas 

med några slag. Som Arnould och Price (1993) konstaterar, bestäms tillfredställelsen av 

personlig prestation och förverkligandet av förväntningar.  
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En golfupplevelse visade sig bestå av olika kontaktpunkter. Några av dem sker mellan 

kunden och företaget: att boka teetid, betala green fee och anmäla sig, att äta i 

klubbrestaurangen och att delta i olika evenemang. Resten av golfupplevelsen består av 

kontaktpunkter som klubben kan påverka, men som inte händer i direkt kontakt med 

golfklubben: golfrundan, användning av omklädningsrummen, rangen, användning av 

parkeringsplatsen. Golfupplevelsen är en helhet som består av allt ovannämnt. Det 

viktiga var att som enligt den kunddominanta logiken (Heinonen et al. 2010) visade sig 

en golfupplevelse att bestå av olika faktorer beroende på spelarens egenskaper. Både 

förväntningar och själva upplevelsen är olik beroende på spelarens karaktär och 

bakgrund med golf.  

Respondenterna hade olika förväntningar och några visade sig vara viktigare än andra. 

Viktiga och avgörande faktorer enligt respondenterna var: golfbanans skick, speltakten 

och den egna prestationen. Det viktigaste är att golfklubben ska möjliggöra bra 

golfupplevelser genom att ta hand om banan och omgivningen. Resten av 

golfupplevelsen skapas av kunden och styrs inte av företaget. Upplevelsen är alltså det 

som kunden helt enkelt upplever på banan, med ingen kontakt till företaget. Som 

Hirschman och Holbrook (1982) konstaterar, söker kunden hedonistiska känslor. En 

golfupplevelse kan skapa hedonistiska känslor utan att företaget överhuvudtaget är i 

kontakt med kunden. Det är alltså möjligt för kunden att skapa en lyckad 

golfupplevelse totalt utan företaget, det enda som golfklubben då behöver göra är att 

möjliggöra upplevelsen. Tjänstekvaliteten på golfklubben visade sig inte vara den mest 

avgörande faktorn för respondenterna, utan det är mera miljön och omgivningen som 

möjliggör golfupplevelsen.  

Speltakten visade sig vara ett av de största problemen i golf. För de bättre spelarna var 

problemet att deras golfupplevelse blir störd ifall de hamnar vänta mycket under 

golfrundan. För nybörjare var problemet däremot att de andra spelarna hamnar vänta 

och detta får nybörjarna att känna sig dåliga. Enligt Yates (2002) är långsam speltakt 

det största problemet i golf, men för vem? Är det största problemet en för långsam eller 

för snabb speltakt? Hur skulle en golfklubb kunna ta alla olika spelgrupper i beaktande 

och erbjuda en smidig golfupplevelse för alla? Det är en väldig svår fråga som min 

undersökning inte hittade ett direkt svar till. Förslag från spelare var att sätta olika 

teetider för nybörjarna och för erfarna ”speedgolfare”. Det skulle dock styra friheten att 

gå och spela när som helst, vilket också var viktigt för många respondenter. Beroende 
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på synvinkeln är speltakten ett problem som berör nästan alla golfspelare på ett eller 

annat sätt. 

Det som framför allt var viktigt för golfspelare på en golfbana var att den ska vara i bra 

skick. Det var också något som Adler (2013) konstaterade på basis av en undersökning 

att är det viktigaste. Både respondenterna och informanterna konstaterade att banans 

skick är något som har en direkt inverkan på deras golfupplevelse. Andra faktorer i 

upplevelserummet visade sig inte vara lika avgörande, men många respondenter 

konstaterade dock att de njuter och förväntar sig en vacker omgivning. Mossberg 

(2003) konstaterade att kundens upplevelse består av andra kunder, omgivningen och 

upplevelserummet. Många respondenter berättade att stämningen i gruppen har en 

inverkan på deras upplevelse och att de helst spelar med bekanta. Generellt ansågs 

golfspelare som trevliga och respondenterna inte hade några negativa upplevelser av att 

deras golfupplevelse skulle ha blivit förstörd på grund av andra spelare. Omgivningen 

visade sig spela en viktig roll med tanke på helhetsupplevelsen och speciellt små 

detaljer fick respondenternas uppmärksamhet.  

Enligt Shaw (2007) är det kundens karaktär, humör och emotioner som definierar hur 

kunden känner sig. Respondenterna ansåg att humöret varierar under golfrundan 

beroende på hur spelet går. Under en stund kan de känna sig frustrerade och arga, men 

efter tio minuter kan de vara väldigt nöjda. Generellt ansåg respondenterna att 

emotionerna under golfrundan kommer och går men känslan efter rundan oftast ändå 

är positiv. Det kan konstateras att emotioner under rundan varierar beroende på den 

egna prestationen, men känslan efter en golfupplevelse brukar vara positiv.  

På basis av resultaten och analysen kan det konstateras att de viktigaste faktorerna i en 

golfupplevelse är: 

• Spelarens karaktär, bakgrund och tidigare golfupplevelser 

• Motivation och förväntningar 

• Upplevelserummet (andra spelare, tjänstekvalitet, omgivning) 

• Egen prestation på banan 

• Speltakt 

• Emotioner under golfupplevelsen 
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Nedan presenteras den utvecklade modellen av kundupplevelse i golf. Det som jag valt 

att tillägga i modellen är en komponent som förklarar hur spelarens egenskaper 

påverkar golfupplevelsen. Spelarens bakgrund (nybörjare, tävlare, golfentusiastisk, en 

pensionerad spelare och så vidare) har en inverkan på spelarens behov, motivation och 

den kommande upplevelsen och vad en spelare kräver av golfupplevelsen. Spelarens 

karaktär påverkar också den emotionella sidan; hur spelaren reagerar i olika 

situationer och hur han känner sig efter olika händelser. Dessutom har de tidigare 

golfupplevelserna en inverkan på hur spelaren går till väga och vad spelaren förväntar 

sig av golfupplevelsen. Om en golfare till exempel inte alls har tidigare upplevelser i 

golf, krävs det mycket mera rådgivning om hur man agerar på banan.  

 

 

Figur 5 Kundupplevelse i golf – en utvecklad modell 

 

Det som gör en golfspelare nöjd är en bra golfupplevelse som uppfyller golfarens 

förväntningar, erbjuder faciliteter av god kvalitet som en golfbana i bra skick och fin 

omgivning, ett oavbrutet spel och några personliga framgångar som triggar positiva 

emotioner. Varje spelare har sina egna motivationsfaktorer, förväntningar och 

emotioner men det gemensamma är deras roll i golfupplevelsen, vilket betyder att 
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golfspelaren själv skapar upplevelsen för sig. Spelarna finns med olika bakgrund, 

spelnivå, kön, ålder och behov att spela. Det viktigaste är att de som spelar golf, spelar 

golf för att de njuter av det, vilket golfbanor och Finlands Golfförbund borde betona när 

de utvecklar grenen. Hur kan man göra golf till en gren som bättre tar nybörjare i 

beaktande?  

Det som kom fram i denna undersökning är att olika spelare har olika behov och att alla 

spelare inte kan betjänas på samma sätt. Några behöver mera rådgivning än andra och 

några behöver flera tjänster än andra. Hur kan man erbjuda en golfupplevelse som 

skulle vara anpassad till alla olika spelare? Borde det finnas olika banor med olika 

målgrupper riktade till nybörjare, pensionärer, professionella spelare och så vidare? Är 

det optimalt med tanke på kundbelåtenhet och kundupplevelsen att alla golfspelare 

med olika bakgrund spelar på samma banor? Det är något som golfklubbarna och 

Finlands Golfförbund på basis av denna avhandling skulle kunna fundera på. Som 

denna avhandling visar sig, finns det mycket utrymme för utveckling i golf. Regler, 

vanor och traditioner kan och borde på basis av resultaten förändras och utvecklas i en 

riktning där det skulle vara lättare för nybörjare att börja med golf utan att binda sig till 

en hel säsong. Det skulle kunna göras med olika spelpaket, test greenfee och att helt 

enkelt släppa spelare utan green card till banan. Då måste dock andra spelare tas i 

beaktande, så att någon som aldrig har prövat golf tidigare inte hamnar i samma grupp 

med en erfaren speedgolfare som endast vill spela rundan så snabbt som möjligt.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att en kundupplevelse i golf visade sig vara mera 

individuell och mångdimensionell än vad teorin av en kundupplevelse beskriver. 

Spelarens bakgrund, tidigare upplevelser och karaktär spelar en stor roll med tanke på 

spelarens golfupplevelse. Spelarens behov, förväntningar och helt enkelt uppbyggnad 

av en golfupplevelse påverkas kraftigt av spelarens egenskaper. Det är något som 

tjänsteproducenterna i golfbranschen inte har lyckats utnyttja och något som lämnar 

en del av spelarnas förväntningar ouppfyllda. Det är den individuella spelarens 

upplevelse som golfklubbarna mera borde fokusera på. En kundupplevelse i golf 

avviker från det som tjänsteproducenten tror att den är. En kundupplevelse i golf för 

spelare kräver utveckling och modernisering för att bättre motsvara de olika spelarnas 

behov istället för en standardiserad golfupplevelse med traditioner som inte på basis av 

denna undersökning är relevanta i dagens läge.   
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5 SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel sammanfattas undersökningens resultat. I detta kapitel presenteras 

också de slutsatser som kan dras på basen av de erhållna resultaten. Till slut ges förslag 

på fortsatt forskning inom samma ämne för att ännu kunna förstå och tolka 

golfupplevelsen för spelare.  

Syftet med den här avhandlingen var att analysera kundupplevelsen i golf, ta reda på 

vad som behövs för en lyckad golfupplevelse och undersöka hurdana emotioner som 

väcks hos golfaren i olika situationer på golfbanan. Med hjälp av den empiriska 

undersökningen kartlades olika erfarenheter och vilka faktorer som gjorde golfaren 

nöjd eller missnöjd. En teoretisk modell byggdes på basis av den existerande teorin om 

golf som tjänsteupplevelse, kundupplevelse och emotioner. Modellen golf som 

kundupplevelse har tre olika faser; före, under och efter golfrundan och innehåller olika 

attribut som är avgörande för den fasen. Den emotionella delen i en golfupplevelse 

består av spelarens karaktär, humör och det emotionella tillståndet. Dessutom har jag 

tillagt en extra komponent till modellen på basis av resultaten. Den tillagda 

komponenten illustrerar spelarens egenskaper; karaktär, bakgrund och tidigare 

upplevelser. Dessa har enligt den empiriska undersökningen en viktig roll med tanke 

på den individuella golfupplevelsen.  

Den viktigaste slutsatsen som kan dras på basis av resultaten är att en golfupplevelse är 

unik. Vad en golfupplevelse betyder styrs av spelaren, som kan ha väldigt olika behov 

beroende på hans karaktär, bakgrund och tidigare upplevelser. För någon är det ett 

problem att hamna vänta under en golfrunda, medan det för en annan inte spelar 

någon roll. En nybörjare har väldigt olika behov och förväntningar gentemot en 

golfupplevelse jämfört med en erfaren spelare. Golfupplevelsen betyder olika saker för 

varje spelare, vilket tjänsteproducenten borde ta i beaktande när tjänsten utvecklas 

eller planeras. Det som golfklubbar på basis av denna avhandling borde fundera på är 

hur de kan möta allas behov och erbjuda något för alla deras kunder som sinsemellan 

är väldigt olika.  

Golfupplevelsen före golfrundan består av spelarens behov och förväntningar inför 

rundan. Vad spelaren förväntar sig av rundan har en central roll med tanke på en 

lyckad golfupplevelse. Den personliga motivationen för att spela golf över huvud taget 

har också en inverkan på vad och hur spelaren förväntar sig att golfupplevelsen ska gå 
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till. Under golfrundan består upplevelsen av spelarens emotioner, upplevelserummet, 

golfbanans skick, den egna prestationen och speltakten. Upplevelserummet omfattar 

hela omgivningen inkluderande gruppen man spelar i. Speltakten, golfbanan och allt 

som händer under rundan hör till den här delen av upplevelsen. Efter golfrundan är 

den egna prestationen fortfarande ett viktigt element, men också kvaliteten på tjänster 

så som restaurangen, omklädningsrummen och kundtjänsten spelar en stor roll. 

Slutligen är det en personlig utvärdering av tjänsten och uppfyllda/ouppfyllda 

förväntningar som avgör ifall kunden blir nöjd eller inte.  

Enligt informanterna var allt det ovannämnda sådant som formar golfupplevelsen. Det 

är en slutprodukt av allt som hänt före, under och i slutet av golfrundan. De viktigaste 

enskilda faktorerna under en golfupplevelse visade sig vara banans skick, speltakt och 

den egna prestationen. Det kom dessutom mycket olika förbättringsförslag av 

respondenterna som alla konstaterade att det finns utrymme för utveckling inom golf.  

Denna undersökning avslöjade att det finns mycket utrymme för Finlands Golfförbund 

och finska golfklubbar att utveckla grenen. Golf borde vara lättare för nybörjare att 

spela utan att behöva binda sig till en golfklubb för en hel säsong. 

Medlemskapssystemet borde förnyas så att man inte behöver vara medlem i någon 

finsk golfklubb och golf borde läras ut i skolor. Golf borde vara billigare för studerande 

och green fee borde innebära något annat än bara spelandet. Det borde finnas olika 

lösningar för olika kundgrupper som studerande, familjer, nybörjare och de erfarna 

spelarna. Även att spela utan att förbinda sig för en lång tid borde vara möjligt för 

spelarna som inte spelar aktivt, utan några gånger då och då. För att sammanfatta 

detta, borde golf anpassas mera enligt olika spelares behov och utvecklas i en riktning 

där golf skulle erbjuda något för alla istället för bara dem som har mycket tid, 

erfarenhet, kunskap och resurser som till exempel pengar.  

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Den här undersökningen är relativt fokuserad och utförd med åtta informanter. Samma 

undersökning kunde göras med en större grupp av informanter från olika spelande 

grupper. Dessutom skulle en undersökning med informanter från flera golfklubbar 

kunna utföras. I den här undersökningen hade alla informanter och respondenter en 

bakgrund inom golf. Man skulle kunna utföra en undersökning med konsumenter som 

har prövat eller i något skede spelat golf, men inte gör det mera. Då skulle man kunna 
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undersöka vad som har lett till att de inte spelar golf idag. Denna studie skulle visa vilka 

faktorer som gör golf till en gren som inte lockar människor att spela.  

I denna undersökning var golfupplevelsen definierad av kunder. En likadan studie 

skulle kunna utföras så att golfupplevelsen skulle vara det som företaget tycker att den 

är. Då skulle man kunna undersöka hur väl golfklubbarna känner golfupplevelsen och 

erbjuder det som spelarna faktiskt kräver. Dessutom skulle man kunna intervjua 

Finlands Golfförbund för att undersöka vad de tycker att en golfupplevelse är och hur 

de anser att golf som en upplevelse borde utvecklas.  

Denna undersökning var utförd som en kvalitativ studie. I framtiden skulle man kunna 

utföra en kvantitativ undersökning om golfspelarnas belåtenhet. Man skulle kunna 

undersöka hur de stora massorna upplever vissa faktorer som till exempel olika 

golfbanor. Då skulle man ta reda på vilka golfklubbar i Finland som upplevs vara de 

bästa, och vad andra golfklubbar kunde lära sig från de som upplevs som de bästa 

golfklubbarna i Finland.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE FÖR GOLFSPELARE 

 

1. Varför började du spela golf?  

2. Hur ofta spelar du golf och varför? Vad betyder golf för dig? 

3. Hurdana förväntningar brukar du ha före en golfrunda?  

4. Hurdan golfspelare är du? 

5. Vad betyder en golfupplevelse för dig? Beskriv en golfupplevelse.   

6. Beskriv den perfekta golfupplevelsen. 

7. Vad är de viktigaste sakerna i en golfupplevelse? Varför? 

8. Har du någonsin blivit irriterad av en långsam speltakt och mycket väntande? 

9. Av de egenskaper som stör dig i en golfupplevelse, hur skulle du förbättra dem? 

10. Hurdana emotioner brukar du känna under en golfupplevelse? Varför?  

11. Hurdan roll har de fysiska komponenterna (omgivning, servicekvalitet, 

spelgrupp) för din golfupplevelse? Varför? 

12. Har du någonsin rekommenderat/inte rekommenderat någon golfklubb på 

basis av din egen upplevelse? 

13. Hur skulle du förbättra grenen så att flera människor skulle börja spela golf? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖR EXPERTER 

 

1. Golfspelare, vem och hurdana är de? 

2. Går de att identifiera olika typer av golfspelare? 

3. Beskriv en typisk dag på en golfbana. 

4. Vad tycker du att är det viktigaste i en golfupplevelse?  

5. Vad tycker du är det största problemet inom golf? Vad skulle du göra åt saken? 

6. Hur skulle du förbättra den nuvarande golfupplevelsen? 

7. Är långsamt spelande ett problem på den banan du jobbar på? 

8. Vad tycker du att är det bästa med golf? 

9. Tror du att spelarens spelnivå/kön/ålder/fysiska kondition påverkar 

golfupplevelsen? Varför/varför inte? 

10. Hur skulle du förbättra grenen så att flera människor skulle börja spela golf? 

11. Konkreta förslag för att förbättra golfupplevelsen. 
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