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SAMMANFATTNING

Att resa för att delta i sport eller för att se sport har länge förekommit. Redan 900 år före 
Kristus reste Grekerna för att ta del i och för att se på de Grekiska spelen (Coakley, 1990, i 
Gibson, 1998). Sportturism förknippas vanligtvis med golf, skidåkning, dykning och surfing. 
Golf är en stor industri världen över och med tanke på att antalet golfspelare bara ökar är det 
en industri som har stor potential att utvecklas (Hennessey et al, 2008). Om golf marknadsförs 
rätt kan det bli en lönsam nisch turismprodukt (Hinch & Higham, 2001, i Hennessey et al, 
2008). Marknadsförare inom golfturism måste dock känna till  vad deras motivering till  att 
besöka en golfanläggning är och vad golfarna efterfrågar på en golfanläggning. I enlighet med 
turismefterfrågemodeller är tillgängliga attribut en nyckelfaktor som påverkar turistens beslut 
att besöka ett resemål eller  inte (Costa & Manente,  1995, i Hennessey et al,  2008). Detta 
innebär  att  om  marknadsförare  känner  till  vilka  attribut  som  golfare  värderar  på  en 
golfanläggning  så  kan  de  använda  dessa  i  sin  marknadsföring  och  för  att  utveckla 
anläggningen så att den blir mer attraktiv, och på så sätt öka antalet besökare. Det finns därför 
ett intresse av att veta vilka attribut som påverkar golfares val av golfbana under en golfresa.

Inför min uppsats undersökte jag vilka tidigare studier som gjorts inom ämnet golfturism. Det 
visade  sig  att  det  generellt  när  det  gäller  golfmarknadsföring  och  golfturism  har  gjorts 
förvånansvärt  lite studier. Detta poängteras också av Hennessey et  al (2008) som anse att 
nischturismprodukter  och  tjänster  blir  en  allt  viktigare  marknadsförings  aktivitet  för 
turismplanerare, men att det inte finns tillräckligt med forskning på området. Jag hittade inte 
någon studie som studerar vilka attribut på en golfanläggning som golfare tycker är viktiga 
under en golfresa och framför allt inga studier som gjorts i Sverige. Bristen på studier i ämnet, 
det  växande  intresset  för  golfturism  samt  betydelsen  som  kunskap  i  ämnet  spelar  för 
golfklubbarnas framgång är alla argument som ligger till grund för denna studie som avse att 
studera  problemet:  ”vilka  attribut  påverkar  golfares  val  av  golfbana  för  spel  under  en  
golfresa?”. 

För att besvara problemet har jag gjort en kvalitativ intervjustudie med tio respondenter från 
Norrfällsvikens golfklubb. En hermeneutisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppsätt ligger 
till grund för arbetet.

Studien visar bland annat att respondenterna värderar attributen olika beroende på vad motivet 
och syftet med golfresan är, vilket innebär att beslutsprocessen kan skilja sig från beslut till 
beslut. Detta innebär att det bara är attributen som respondenterna har som krav som alltid 
påverkar beslutet. De övriga attributens betydelse kan skilja från beslut till beslut. Kraven kan 
kategoriseras som: golfbanans utformning, golfbanans kvalitet och övriga attraktioner. Utöver 
detta så finns det vissa attribut som respondenterna tänker på vid valet av golfbana. Attributen 
är: avståndet,  boendet,  tilltalande omgivning,  dusch faciliteter,  restaurang, samt priset.  Det 
som gör en golfbanan oattraktiv är framförallt långa avstånd och höga priser. Resans längd 
tidsmässigt påverkar också en golfbanas attraktivitet. En kort resa tidsmässigt gör att en lång 
resa  avståndsmässigt  är  oattraktivt.  Respondenternas  motiv  med  resan  påverkar  valet  av 
golfbana  eftersom  attributen  på  en  destination  måste  uppfylla  motivet  med  resan. 
Respondenterna väljer inte en golfbana som inte har de attribut som krävs för att uppfylla 
motivet med resan. Vidare visar studien att tillfredsällelsen av en bana är avgörande för om 
respondenterna vill återbesöka banan men påverkas också av avståndet, hur mån golfaren är 
att upptäcka nya banor, och syftet med resan. Studien visar också att om ett attribut presterar 



dåligt så kan detta kompenseras med att ett eller flera andra attribut presterar bättre. Det är 
helhetsupplevelsen som är avgörande för tillfredställelsen och viljan att återbesöka golfbanan.
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1. INTRODUKTION

I detta inledande avsnitt  ger jag en bakgrund till  studiens ämne som är grunden till  den  
problemformulering jag valt att studera. Jag definierar problemet och specificerar syftet med  
studien, samt går igenom avgränsningarna för arbetet. 

1.1 Bakgrund

Att resa för att delta i sport eller för att se sport har länge förekommit. Redan 900 år före 
Kristus reste Grekerna för att ta del i och för att se på de Grekiska spelen (the ancient Greek 
games). Romarna var skickliga på att ”paketera” sportresor. Det sägs att Romarna använde 
sportevent för att föra invånarnas fokus bort från deras dåliga levnadsförhållanden (Coakley, 
1990, i Gibson, 1998). Länge sågs dock sport inte som det huvudsakliga syftet med att resa. 
De traditionella attraktionerna var att äta, dricka och ta det lugnt. Idag är dock sport en primär 
motivering till att resa för många turister (Gibson, 1998).

Hur kommer det sig då att det har blivit så populärt att utöva sport under sin semester? Det 
finns ett  flertal  förklaringar  till  detta.  Redan år  1976 skev Schreiber  (i  Gibson,  1998) att 
anledningen  till  varför  fler  engagerar  sig  i  sport  på sin  semester  beror  på  att  arbetssättet 
ändrats från att vara produktionsinriktat till att vara serviceinriktat. Människorna ville nu bli 
inspirerade av sportstjärnor  och utmana sig  själva genom att  delta  i  någon form av sport 
aktivitet. Detta är i linje med De Knop (1990) som anser att det ökade intresset av att aktivt 
delta i sport under sin semester beror på den ökade urbaniseringen och det ökade utbudet av 
sportaktiviteter.  Han  förklarar  vidare  att  sport  som socialiseringsform ökat  i  intresse.  En 
annan anledning som framkommit är den ökade medvetenheten om hälsa och välbefinnande 
(De Knop, 1987; Kurtzman & Zauhar, 1995, i Gibson, 1998). Den statliga ”sport för alla” 
policyn under 70 talet har kopplats till ökningen i antalet sportutövare och sportanläggningar. 
Bland  annat  Nogowa  et  al  (1996)  har  noterat  denna  koppling.  En  annan  teori  är  att 
sportturismens  utvecklig  berott  på  att  den  specialiserade  fritidsindustrin  pumpar  in 
högteknologisk sportutrustning på marknaden (Redmond, 1992, i Gibson, 1998). Han anser 
att den moderna teknologin skapat en internationell grund för den atletiska turisten. 

Sportturismen är en växande industri. Av Brittiska turister är det 56 procent som ägnar sig åt 
minst  en sport  när de reser i  Storbritannien (Glyptis  & Jackson, 1993, i  Hennessey et  al, 
2008).  För  26  procent  av  dessa  besökare  är  sport  den  huvudsakliga  semester  aktiviteten. 
Sportturism förknippas vanligtvis med golf, skidåkning, dykning och surfing. Av dessa är golf 
en växande aktivitet för turister världen över. Den internationella golfmarknaden består av 
över 57 miljoner människor: 27,4 miljoner golfare i USA, 5,5 miljoner i Europa, 14 miljoner i 
Japan och 5,95 miljoner i Canada (Northern Ireland Tourist Board, 2005; RCGA Canadian 
Golf Survey, 2006, i Hennessey et al, 2008). I USA spenderade golfare 19,7 billjoner dollar 
på  publika  och  privata  greenfees  och  avgifter  under  år  2002.  De  spenderade  även  26,1 
billjoner dollar på golfresor. Golf är en stor industri världen över och med tanke på att antalet 
golfspelare bara ökar är det en industri som har stor potential att utvecklas (Hennessey et al, 
2008).  

Om golf marknadsförs rätt kan det bli en lönsam nischturismprodukt (Hinch & Higham, 2001, 
i  Hennessey et  al,  2008).  Det är  viktigt  att  göra sportturister  medvetna om destinationens 

5



fördelar och karaktärsdrag eftersom välinformerade besökare av en destination tenderar att 
delta  mer  i  aktiviteter,  spendera mer  pengar,  är  positiva till  deras upplevelser  och är mer 
troliga att besöka resemålet igen jämfört med besökare som är dåligt informerade (Woodside 
et  al,  1997,  i  Hennessey  et  al,  2008).  För  golfare  finns  det  en  stark  korrelation  mellan 
tillfredställelsen av upplevelsen och avsikten att återkomma (Petrick & Backman, 2002b, i 
Hennessey, 2008). Med de höga fasta utvecklingskostnaderna som förknippas med golfbanor 
är det viktigt att marknadsförare förstår besökarna för att kunna utveckla golfanläggningar till 
att  bli  mer  konkurrenskraftig  och  lönsam.  Det  är  därför  kritiskt  att  marknadsförare  inom 
golfturism  känner  till  vad  deras  motivering  till  att  besöka  en  golfanläggning  är  och  vad 
golfarna efterfrågar på en golfanläggning.

Turister besöker en destination på grund av ett flertal anledningar. Dessa är ofta personliga i 
sin natur och drivs av externa och interna faktorer. Dess faktorer kan delas in i push och pull 
faktorer.  Push  faktorer  är  de  inneboende  motivationsfaktorerna  och  pull  faktorer  är  de 
möjligheter genom vilka de inneboende motiven kan uppfyllas (Pan & Ryan, 2007). När det 
gäller resor så är push faktorer socio-psykologiska motiv, det som gör oss benägna till att resa, 
och pull  faktorer är  destinations attribut  (Dann, 1981, i  Meng & Uysal,  2008). De socio-
psykologiska motiven kan exempelvis vara behovet av social interaktion eller behovet av att 
komma bort (Oom do Valle, 2008). Pull faktorerna kan således vara möjligheten att göra en 
gruppresa  respektive  en  sparesa.  I  enlighet  med  turismefterfrågemodeller  är  tillgängliga 
attribut en nyckelfaktor som påverkar turistens beslut att besöka ett resemål eller inte (Costa 
& Manente, 1995, i Hennessey et al, 2008). Detta innebär att om marknadsförare känner till 
vilka  attribut  som golfare  värderar  på  en  golfanläggning  så  kan  de  använda  dessa  i  sin 
marknadsföring och för att utveckla anläggningen så att den blir mer attraktiv, och på så sätt 
öka antalet  besökare.  Det finns  därför  ett  intresse av att  veta  vilka attribut  som påverkar 
golfares val av golfbana under en golfresa. 

Inför min uppsats undersökte jag vilka tidigare studier som gjorts inom ämnet golfturism. Det 
visade  sig  att  det  generellt  när  det  gäller  golfmarknadsföring  och  golfturism  har  gjorts 
förvånansvärt lite studier. Detta poängteras också av Hennessey et al (2008) som anser att 
nischturismprodukter  och  tjänster  blir  en  allt  viktigare  marknadsföringsaktivitet  för 
turismplanerare,  men att  det  inte finns tillräckligt  med forskning på området.  Jag har inte 
funnit någon studie som studerar vilka attribut på en golfanläggning som golfare tycker är 
viktiga under en golfresa och framför allt inga studier som gjorts i Sverige. Detta bekräftas av 
Svenska Golf Förbundet som inte heller känner till att någon sådan studie har gjorts, men de 
anser dock att det finns ett behov av det. 

Bristen på studier i ämnet, det växande intresset för golfturism samt betydelsen som kunskap i 
ämnet  spelar  för  golfklubbarnas  framgång  är  alla  argument  som  stärker  relevansen  och 
behovet av en studie av hur golfspelare väljer golfbanan för greenfeespel samt vilka attribut 
på en golfanläggning som påverkar golfares val av golfbana under en golfresa. 

1.2 Problemformulering

Utifrån ovanstående resonemang har jag kommit fram till följande problemformulering: 
Hur väljer golfspelare vilken golfbana de ska spela på under en golfresa?
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1.3 Syfte

Studien avser att ge en förståelse för golfspelares beslutsprocess vid valet av golfbana vid en 
golfresa. Studien fokuserar framförallt på att identifiera de attribut på en golfdestination som 
golfspelare värderar och som påverkar deras beslut gällande vilken golfbana de ska spela på 
under sin golfresa. Studien omfattar både beslutet att besöka en golfbana för första gången 
och  beslutet  att  återbesöka  en  golfbana.  Min  förhoppning  är  att  studien  ska  kunna  ge 
golfklubbar en uppfattning om vilka attribut som greenfeespelare tycker attraktiva eller ej, och 
att  detta  ska  kunna  hjälpa  golfklubbarna  att  utveckla  sina  golfbanor  så  att  de  blir  mer 
attraktiva för greenfeespelare. Det finns ingen enhetlig definition på en golfanläggning och de 
attribut som finns på en golfanläggning skiljer sig mycket beroende på vilken golfklubb det 
är. När jag pratar om golfanläggning syftar jag till  golfbanan och alla övriga faciliteter på 
golfbanans område, så som restauranger, caféer, omklädningsrum, golfshop, etcetera. 

Det  är  viktigt  att  tänka  på  att  det  inte  enbart  är  golfanläggningens  attribut  som påverkar 
golfspelarnas  val  av  golfbana.  Även faktorer  i  anslutning  till  golfanläggningen  tas  med  i 
beslutet. Dessa kan omfatta boende alternativ, sevärdheter, kultur och övriga aktiviteter. Min 
studie omfattar därför både golfanläggningens attribut och de attribut som finns i anslutning 
till anläggningen. Jag anser att det är intressant att få en förståelse för hur viktiga omgivande 
attribut är i förhållande till golfanläggningens attribut. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig min studie till att endast omfatta golfspelare och golfbanor i 
Sverige. Jag kommer alltså inte att studera vilka attribut som golfare värderar vid en golfresa 
utomlands. Jag har gjort denna avgränsning eftersom syftet med min studie är att den ska 
kunna hjälpa svenska golfklubbar att utveckla sina anläggningar och därför är det inte relevant 
att inkludera golfresor som gjorts utanför Sverige.

1.5 Begreppsförklaring

Eftersom min studie behandlar golf har jag valt att gå igenom några uttryck som är vanligt 
förekommande inom golf för att det ska bli lättare för läsaren att förstå.

Boll: har två betydelser:

• den golfboll man spelar med 
• benämning  på  en  grupp  av  spelare  som  spelar  en  rond  samtidigt,  antingen  i  en 

sällskapsrond eller i tävling: 
o En spelare = singelboll 
o Två spelare = tvåboll 
o Tre spelare = treboll 
o Fyra spelare = fyrboll 

Fairway: är den del av golfbanan som förbinder utslagsplatsen (tee) med green.
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Green: är den mest kortklippta delen av golfbanan på vilken hålet är beläget.

Greenfeeavgift: är den avgift golfspelare betalar för att spela på en annan golfbana än sin 
hemmabana.

Greenfee: se greenfeeavgift.

Greenfeespelare: är de spelare som betalar greenfee för att spela på en annan golfbana än sin 
hemmabana.

Golfklubb: En golfklubb är en förening som tar hand om en golfbana. För att få spela golf i 
de flesta länder måste spelaren vara medlem i en golfklubb.

Golfrange: eller driving range som det också kallas, är ett område på en golfklubb, ofta i 
anslutning till träningsområdet, där det är möjligt att slå bollar från mattor i syfte att träna upp 
det långa spelet.

Handicap:  är  ett  system som bedömer  hur duktig  en golfare  är.  En golfspelare  med lågt 
handicap är en bättre spelare än en golfspelare med högt handicap. Handicapsystemet gör det 
möjligt för golfspelare att spela tillsammans under lika förutsättningar eftersom en golfspelare 
med högt handicap får fler slag per hål än en golfare med lågt handicap. 

Hemmabana: är den golfbana där en golfspelare är medlem.

Provisorisk green:  kan tillfälligt ersätta ordinarie greener under onormala förhållanden på 
grund av väderlek, ombyggnad eller andra orsaker som gör att det inte går att använda den 
ordinarie.

Provisoriskt tee: Som provisorisk green men med tee. 

Ruff: är den del av spelfältet som ligger utanför fairway.

Tee: är en plats varifrån golfaren gör sitt först slag på varje hål.
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2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET
I detta avsnitt diskurerar jag de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. Jag förklarar varför  
jag valt det ämne jag valt, mina tidigare kunskaper och erfarenheter, det perspektiv jag valt  
för  arbetet  samt  vilket  sätt  jag  valt  att  angripa  problemet  på.  Jag  kritiserar  även  de  
sekundärkällor jag valt att använda mig av i arbetet. 

2.1 Ämnesval

Inför min uppsats funderade jag mycket på vad jag ville skriva om. Jag har alltid tyckt att 
konsumentens  beslutsprocess  är  intressant  och  även  av  stor  vikt  inom  marknadsföringen 
eftersom kunskap om beslutsprocessen kan hjälpa marknadsförare att påverka denna process. 
Jag började därför mitt val med att begränsa mig till att ämnet skulle behandla konsumentens 
beslutsprocess. Nästa steg blev därefter att välja vilken typ av beslut studien skulle behandla. 
Turism  har  blivit  allt  mer  uppmärksammat  inom  marknadsföringen  och  framförallt 
sportturism har ökat i  intresse under senaste år.  Eftersom jag ville studera något som var 
aktuellt  men  som  det  ännu  inte  gjorts  så  mycket  forskning  inom  gick  jag  igenom  den 
forskning som gjorts inom sportturism och kunde då konstatera att det gjorts lite forskning 
inom golfturism. Av de studier jag hittade var det ingen som behandlade beslutsprocessen. Jag 
diskuterade  möjligheten  att  studera  golfares  beslutsprocess  tillsammans  med  personer  jag 
känner som arbetar inom golf och det framkom då att golfklubbarna har dålig kännedom om 
varför greenfeespelarna väljer att spela på deras bana. Golfklubbarna vet att greenfeespelare 
väljer att spela på de banor som ligger närmast deras hemmabana för att det är nära och för att 
de flesta golfklubbar har samarbeten med de närliggande golfbanorna vilket ger reducerad 
greenfeeavgift.  Golfklubbarna  har dock mindre  insyn i  varför  greenfeespelare  som gör en 
golfresa från mer avlägsna banor väljer att spela på deras bana. Jag insåg då att det fanns ett 
behov av en studie på hur golfspelare väljer golfbana vid en golfresa och jag valde därför att 
behandla ämnet i min uppsats. 

2.2 Förförståelse

Förförståelse  är  den  kunskap  och  erfarenhet  vi  har  innan  vi  påbörjar  ett  arbete.  Dessa 
kunskaper och erfarenheter hjälper oss att analysera och förstå resultatet av vårt arbete (Patel 
& Tebelius, 1987). Eftersom min förförståelse kan komma att påverka mitt arbete anser jag att 
det är viktigt att jag redogör för min tidigare kunskap och erfarenhet och hur jag tror att den 
kommer att påverka mitt arbete. Genom att redogöra för min förförståelse kan läsare av detta 
arbete göra en bättre bedömning av det resultat jag kommer fram till. Jag vill dock säga att det 
är  svårt  att  veta  hur  mycket  min  förförståelse  kan  komma  att  påverka  ett  arbete.  Våra 
värderingar är en del av vår förförståelse och dessa kan indirekt påverka de val vi gör av 
teorier, metod och den slutliga analysen (Patel & Tebelius, 1987). Trots att det är svårt att veta 
exakt  hur  förförståelsen  kan komma att  påverka  arbetet  så anser  jag att  det  är  viktigt  att 
forskare tänker  till  kring detta  och försöker ha en kritisk syn  på förförståelsens  påverkan 
genom arbetets gång. 

Jag har  tidigare  studerat  marknadsföring  på  C-  och  D-nivå  vilket  gör  att  jag har  en  god 
grundförståelse  i  konsumentens  beslutsprocess  och  de  faktorer  som  påverkar 
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beslutsprocessen. Ni kan läsa mer om beslutsprocessen i teoridelen på sida 15. Jag tror att 
mina tidigare marknadsföringskunskaper till största del kommer att påverka de val jag gör av 
teorier eftersom jag vid sammanställningen av den teoretiska referensramen kommer att utgå 
från de teorier som jag redan har kännedom om för att sedan utveckla referensramen med nya 
teorier  som jag finner  relevanta  för  arbetet.  Den kunskap jag har  från  statistikkurser  och 
kurserna i marknadsundersökning samt min tidigare erfarenhet av att göra undersökningar kan 
komma att påverka mitt val av metod. Jag vill dock poängtera att jag kommer att välja den 
metod som jag anser vara mest  lämpad för studiens syfte  och inte den som jag har mest 
erfarenhet av. Min erfarenhet gör dock att jag har kännedom kring olika metoder vilket gör att 
jag kritiskt kan välja den som är bäst lämpad för mitt arbete. 

Jag är själv golfare och har spelat golf i 10 år. Jag är själv ingen frekvent golfresenär, men 
umgås med golfare som åker på många golfresor. Jag har därför en grundförståelse i  vad 
golfare värderar på golfanläggningar. Jag tror att jag har en bättre känsla för detaljer och kan 
bättre förstå de faktorer som är påverkar golfares val av golfbana än vad en person som inte 
spelar golf kan. Detta kan både vara positivt och negativt för studien. Det kan innebära att jag 
omedvetet styr uppsatsen och tolkar empirin utifrån min uppfattning och tro på hur saker och 
ting är. Jag är dock medveten om detta och kommer därför försöka hålla mig så neutral som 
möjligt. Den fördel jag ser med min insyn i golfen är att jag förstår språket och jargongen. 
Uttryck som exempelvis ’jag gjorde en ”fågel” på 12:e hålet, men en ”markfräsare” på 18:e 
hålet gjorde att det bara blev par’ kan vara svåra att förstå för någon som inte spelar golf. Jag 
tror därför att det är lättare för mig som har insyn i golfen att tolka respondenternas svar. Jag 
avser dock att ha ett genomgående objektivt förhållningssätt till min studie.

2.3 Perspektiv

Som forskare kan vi studera verkligheten utifrån olika perspektiv. Alla människor har olika 
uppfattningar om hur verkligheten set ut och hur vi uppfattar verkligheten beror på i vilken 
situation och i vilket sammanhand det förekommer. Genom att skifta perspektiv kan vi få en 
bättre förståelse för verkligheten runt omkring oss (Patel & Tebelius, 1987). Det här innebär 
att mitt arbete kommer att påverkas av det perspektiv som jag väljer att studera problemet 
utifrån.  Jag har valt  att  angripa problemet  utifrån golfklubbens perspektiv eftersom det är 
utifrån deras intresse studiens syfte grundar sig. Tanken med studien är att den i slutändan ska 
gynna golfklubbarna eftersom de kan utnyttja informationen som studien genererar i deras 
marknadsföringsaktiviteter. Min förhoppning är att studien ska ge golfklubbarna en förståelse 
för varför greenfeespelarna väljer att spela på deras bana under en golfresa och utifrån det 
kunna anpassa sina marknadsföringsaktiv så att de kan locka ännu fler greenfeegäster.

2.4 Kunskapssyn

Kunskapssyn handlar om hur man förhåller sig till vetenskap och vad som anses vara kunskap 
(Bryman  & Bell,  2005).  Jag  anser  att  alla  människor  har  en  viss  erfarenhet  och  en  viss 
kunskap om hur saker och ting är och hur saker och ting ska vara. Jag tror därför inte att vi 
som människor kan vara helt objektiva när vi studerar verkligheten. Jag tror att vår syn på 
verkligheten påverkas av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, och vi tolka och skapar oss 
därför en förståelse av verkligheten utifrån våra egna förutsättningar.  
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Kunskapssynens  betydelse  kan  diskuteras  då  det  finns  både  för-  och  motargument.  De 
argument som är för kunskapssynens betydelse är att den påverkar våra val av metod och 
forskarens problemkonkretisering.  Vidare är det  viktigt  både för forskaren och för läsarna 
med en redogörelse för kunskapssynen för att dessa ska förstå de val och tolkningar som görs 
under arbetets gång (Johnsson Lindfors, 1993). Jag är dock medveten om att det är svårt att 
redogöra för  sin  kunskapssyn  då det  kan  ta  flera  år  för  en forskare  att  identifiera  vilken 
kunskapssyn  de  har.  När  det  gäller  kunskapssyn  finns  det  framförallt  två  centrala 
skolbildningar:  positivismen och  hermeneutiken (Johnsson  Lindfors,  1993).  Dessa  är 
varandras motsatser när det gäller hur kunskap uppfattas. Inom hermeneutiken ligger fokus på 
förståelse och tolkning och inom positivismen ligger fokus på förklaring (Bryman & Bell, 
2005).  Positivismen  förknippas  ofta  med  en  hypotetisk  deduktiv  forskningsmetod,  vilket 
innebär att man utgår från befintliga teorier utifrån vilka man härleder en hypotes som sedan 
prövas. Inom positivismen är det viktigt att forskaren är objektiv då denne inte ska påverka 
resultatet  på något sätt  (Patel  & Davidson, 1994).  Hermeneutiken förknippas ofta med en 
induktiv ansats, vilket  innebär att man utgår från verkligheten och teorier  skapas från den 
empiri som samlats in för arbetet. Det anses vara forskarens tidigare kunskap och erfarenhet 
som slutligen formar resultatet (Bryman & Bell, 2005). 

Utifrån den syn jag har på kunskap anser jag att jag har en mer hermeneutisk inriktning på 
min  kunskapssyn,  framförallt  eftersom  jag  anser  att  forskarens  tidigare  kunskaper  och 
erfarenheter präglar arbetet. Som jag tidigare nämnt tror jag att mina teoretiska kunskaper från 
universitetet och min erfarenhet som golfare kommer att påverka mitt arbete. Jag vill dock 
poängtera att jag anser att forskare ska försöka vara objektiva för att deras kunskapssyn inte 
ska  påverka  arbetet  negativt.  De ska  undvika  att  tolka  och vinkla  resultatet  utifrån  deras 
tidigare erfarenhet och kunskap. Jag tror dock inte att detta är fullt möjligt och att det alltid 
finns en viss påverkan av forskaren själv. 

2.5 Angreppssätt

Angreppsätt handlar om hur forskare förhåller sig mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 
2005). Jag kommer i början av min studie utgå från befintliga teorier för att skapa en teoretisk 
grundstomme för mitt  arbete.  Denna teori  kommer jag sedan utgå ifrån när jag samlar  in 
empirin och analyserar den. Detta kommer slutligen leda till  en eller flera slutsatser. Inom 
forskningsvärlden finns det framförallt två sätt att förhålla sig mellan teori och praktik. Den 
första är det deduktiva angreppssättet vilket innebär att forskaren utgår ifrån befintliga teorier 
för att formulera en eller flera hypoteser. Forskaren samlar sedan in data som analyserar och 
resultatet leder till att hypotesen/hypoteserna bekräftas eller förkastat. Detta leder i sin tur till 
att teorierna revideras eller ej. Den andra är det induktiva angreppssättet vilket innebär att 
forskaren utgå ifrån observationer som denne analyserar och resultatet av analysen leder till 
teori. Enkelt sett kan man säga att deduktion går från teori till observationer/resultat medan 
induktion går från observationer/resultat till teori. (Bryman & Bell, 2005) I mitt arbete inte är 
ute efter att skapa nya teorier utan istället är det resultatet som är det primära. Eftersom jag 
utgå ifrån teorier vilket i slutändan leder till ett resultat och slutsatser anser jag att jag har ett 
deduktivt angreppssätt.
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2.6 Kritik av sekundärkällor

De  källor  som  inte  direkt  samlats  in  för  ett  arbete  men  som  används  i  arbetet  källas 
sekundärkällor.  Jag har  i  mitt  arbete  använt  mig  av  vetenskapliga  artiklar  som grund för 
arbetets  teoretiska referensram och böcker som referens i  arbetets  teoretiska och praktiska 
metoddel.  Jag har eftersträvat  att  använda mig av aktuell  vetenskaplig  forskning även om 
vissa av artiklarna är något äldre, som exempelvis Whan Park (1976), Oliver (1980) och Alba 
& Marmorstein (1987). Dessa artiklar har jag ändå valt att använda eftersom jag sett att de 
använts som referens i nyare vetenskapliga artiklar. Eftersom andra forskare använt artiklarna 
visar det på en hög acceptans av artiklarna i forskningsvärlden. Jag anser därför att även jag 
kan använda dessa källor i mitt arbete. Alla vetenskapliga artiklar som jag har använt har jag 
hittat i Universitetsbibliotekets databaser och jag anser att de har en hög pålitlighet eftersom 
de  har  blivit  granskade.  Jag  har  även  eftersträvat  att  referera  till  ursprungskällan  för  att 
försöka undvika risken för misstolkningar hos andra än ursprungsförfattaren. Detta har dock 
inte alltid varit möjligt då jag i vissa fall inte funnit eller fått tag på originalversionen. Jag har 
då  försökt  hitta  andra  författare  som  har  refererat  till  ursprungsförfattaren  för  att  kunna 
jämföra deras tolkningar. Om jag upplever att de tolkat ursprungsförfattaren lika så har jag 
valt  att  använda mig  av  andra  källor  än  ursprungskällan  eftersom jag  då  anser  att  dessa 
författare förmedlar ursprungsförfattarens ord. Jag anser därför att jag har minimerat risken 
för omtolkningar. 

Även om jag använder mig av originalkällorna så finns det riska för omtolkningar. Jag som 
forskare  kan  läsa  originalkällan  och  omtolka  den,  bland  annat  på  grund  av  språkliga 
missförstånd. Jag har dock haft detta i åtanke när jag har läst olika källor och om det är något 
jag är tveksam till har jag antingen frågat en kompis hur de uppfattar saken eller helt avstått 
från att referera till källan.
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3. TEORI

I  detta  avsnitt  går jag igenom den teoretiska bakgrund som ligger  till  grund för arbetet,  
förklarar dess relevans för arbetet samt hur jag kommer att använda teorin i arbetet. 

3.1 Val av teorier

De teorier  jag valt  att  använda mig av för att  angripa problemet  är  teorier  som fyller  två 
funktioner: för det första är vissa teorier ansedda för att ge en djupare förståelse i ämnet och 
för det andra är det teorier som ska kunna hjälpa mig att analysera problemet. 

I  den  första  delen  av  den  teoretiska  referensramen  använder  jag  mig  av  teorier  kring 
sportturism  och  sportresenärer  samt  definitioner  av  dessa  för  att  kunna  definiera  vad  en 
golfresa och golfresenär utifrån min studies förutsättningar. Jag går sedan in på teorier kring 
beslutprocessen samt beslutsregler som konsumenter använder sig av vid ett beslut. Eftersom 
studien behandlar beslutsfattande så är beslutsprocessen en central  del  av studien.  Jag går 
sedan in mer  specifikt  på de attribut  som påverkar en turists  val  av destination,  både vid 
förstagångsbesök och vid återbesök. Eftersom det inte finns så många studier kring golfturism 
så har jag valt att använda mig av framförallt studier som gjorts kring sportturism för att det 
teorimässigt ska vara så närliggande golf som möjligt. 

Jag har valt de teorier jag anser bäst kan besvara studiens problem och syfte. Teorierna berör 
de centrala delarna i min studie: beslutsfattande och attribut. Min tanke med de valda teorier 
är att de i ett första skede ska ge en grundläggande förståelse för hur beslutsprocessen ser ut 
och  vilka  steg  den  omfattar.  Denna  del  använder  jag  för  att  besvara  studiens  problem. 
Teorierna går sedan in mer specifikt på beslutet i sig, de attribut som påverkar beslutet och 
genom teorier om beslutsregler hur attributen kan påverka beslutet. Dessa teorier använder jag 
för att besvara syftet med studien. 

3.2 Teoretisk referensram

3.2.1 Sportturism

Vad är egentligen sportturism? Detta är en viktig fråga eftersom det påverkar parametrarna 
som ska studeras. Turism i sig har definierats som en industri eller ekonomisk sektor (Hay, 
B., 1989, i Weed, 2008). Ryan, (1991, s.5, i Weed, 2008) definierar turism som:

 “the demand for and supply of accommodation and supportive services for those staying away from 
home, and the resultant patterns of expenditure, income creation and employment”

Detta är en generell  definition av turism och vi måste  därför smalna av begreppet för att 
kunna förstå vad som karaktäriserar sportturism.

Det finns flera synsätt på sportturism. De flesta synsätt definierar spotturism som en aktivitet 
och den gemensamma nämnaren i definitionerna är att det är ”sport ifrån hemmet” (Gibson, 
1998).  Jag anser att ”sport ifrån hemmet” är en för bered syn på sportturism eftersom det 
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skulle innebära att  exempelvis  en fotbollsträning som sker någon annanstans än i hemmet 
skulle räknas som sportturism. Definitionen måste därför kompletteras med ytterligare krav 
som en resa måste uppfylla för att räknas som sportturism. Gibson (1998) anger att det finns 
tre typer av sportturism. Aktiv sportturism handlar om att personen ska utöva en sport, event  
sportturism handlar om att se på sport och nostalgi sportturism innebär besök på kända sport 
arenor,  sport  museum  och  liknande  (Gibson,  1998).  Gibson  ger  följande  definition  på 
sportturism:

“leisure-based  travel  that  takes  individuals  temporarily  outside  of  their  home  communities  to  
participate in physical activities, to watch physical activities, or to venerate attractions associated 
with physical activities”

Detta innebär alltså i princip att sportturism är all form av turism som har med sport att göra. 
Även detta är enligt mig en för bred syn på sportturism eftersom det inte ger en enhetlig 
definition på vad en sportturism är. Utifrån denna definition skulle en sportturist både vara en 
turist som aktivt utöver sport eller någon som engagerar sig i en sportaktivitet men som inte 
aktivt  deltar.  Detta gör det svårt att studera sportturister.  Utifrån syftet  med min studie så 
innebär sportturism att  turisten aktivt  deltar  i  sporten.  Detta synsätt  är  jag inte ensam om 
eftersom flera kunniga på området anser att sportturism är resor där turisten utövar en fysisk 
aktivitet. 

Bouchet  et  al  (2004)  anser  att  sportturism  kan  definieras  som  en  turists  vistelse  av  en 
destination och där vistelsen karaktäriseras av en eller flera sporter eller aktiviteter. De fem 
elementen i sportturism är: (1) den faktiska fysiska involveringen, det vill säga deltagande i 
någon form av sport (2) den tidsmässiga varaktigheten på resan måste vara minst två dagar 
och en natt  för att  kunna differentieras från en rekreationsvistelse,  exempelvis  räknas inte 
skidåkning över en dag som en skidresa utan som en rekreationsvistelse, (3) vistelsen kan vara 
organiserad av besökaren eller av en agent, det vill säga turisten kan själv planera resan eller 
så kan turisten välja att boka en organiserad resa från exempelvis ett resebolag där resan är 
planerad  av  resebolaget,  (4)  boendet  kan  vara  på  en  specifik  plats  eller  på  olika  ställen. 
Turisten kan bo och vistas på ett och samma ställe under hela resan, eller så förflyttar sig 
turisten på destinationen och bor på olika ställen. Ett exempel på det är vandringsturister som 
delvis  bor  i  den  by  utifrån  vilken  de  ska  vandra  och  delvis  bo  i  tält  på  berget,  (5) 
sportturismprodukten är sammansatt av en grupp tjänster, som exempelvis bokning av hotell 
och transfer. Dessa kriterier för sportturism passar bättre in på den typ av sportturism som jag 
avser att studera. När det gäller golfresor så handlar den faktiska fysiska involveringen om 
golf.  Vad det gäller arrangemanget av resan finns det en rad olika arrangerade alternativ eller 
så kan golfresenären planera sin egen resa och boka boende och speltid själva. När det gäller 
arrangerade resor så finns resor som täcker allt från resan till bokning av speltid, men det är 
också vanligt att golfrespelare själva arrangerar resan till  och från golfbanan och bokar ett 
golfpaket  som omfattar  boende och golfspel,  och i  vissa  fall  mat.  Golfresorna kan  också 
omfatta  golfspel  på  en  destination  eller  fler,  detta  gäller  både  förarrangerade  och 
själarrangerade resor. Golfresor omfattar även en rad tjänster. Bland annat är möjligheten att 
spela  på  en golfbanan en tjänst  i  sig,  men  även möjligheten  att  äta  på  golfbanan  och  ta 
golflektioner är tjänster. Bouchet et al’s (2004) syn på sportturism är alltså något som går väl 
ihop med golfresor. Kärnan ligger dock i att turisten aktivt ska utöva en sport samt att det ska 
ske ifrån hemmet. Definitionsmässigt är sportturism alltså: 

”en resa som tillfälligt tar en person ifrån deras hem för att aktivt utöva en sport”
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En annan syn på sportturism är att det är en upplevelse. Denna upplevelse kan antingen vara 
en kulturell  upplevelse av en fysisk aktivitet  eller en kulturell  upplevelse av en plats som 
associeras med sport (Standevan, 1998, i Gibson, 1998).  Weed (2005, i Weed, 2008) anser att 
det finns tre faktorer som påverkar upplevelsen: personerna, platsen och aktiviteten. Det är 
interaktionen mellan dessa som gör upplevelsen unik.  Som jag tidigare  sagt så utgår  min 
studie från att sportturism är när en person aktivt deltar i en sport under sin resa. Det är alltså i 
mitt  fall  inte relevant  att  studera sportturism som en kulturell  upplevelse  av en plats  som 
associeras  med  sport.  Golf  kan  dock  ses  som  en  upplevelse  av  golfspelet  (aktiviteten), 
golfbanan  (platsen)  och  spelkamraterna  (personerna).  Golf  bör  därför  studeras  som  en 
upplevelse. Definitionen för golfturism är alltså: 

”en resa som tillfälligt tar en person ifrån deras hem för att aktivt utöva och uppleva golf”

När  sportturism  studeras  tenderar  fokusen  att  ligga  på  själva  resan  och  huruvida 
sportaktiviteter är huvudsyftet med resan (Robinson & Gammon, 2004). De Knop (1990, i 
Gibson, 1998) identifierar tre olika typer av sportsemester typer: (1) den äkta sportresan, det 
vill säga en resa med det huvudsakliga syftet att utöva en sport, som exempelvis en skidresa, 
(2) en resa där resenären tar dela av sportaktiviteterna som finns, men sportaktiviteterna är 
inte huvudsyftet med resan, som exempelvis en turist som åker på en snorklingstur under sin 
solsemester,  (3)  den  privata  sportsemestern,  där  resenären  tar  dela  av  icke  organiserade 
sportaktiviteter under sin semester, som exempelvis att spela volleyboll på stranden. Även här 
är det huvudsyftet med resan inte att utöva en sport. Min studie avser att studera golfare som 
valt att göra en resa med det huvudsakliga syftet att spela golf och det är även det jag anser att 
sportturism handlar om. Att utöva en sport under en resa men att inte ha det som huvudsyfte 
med resan innebär bara att det är en nöjesaktivitet under resan och kan därför inte definieras 
som sportturism i min mening. Utifrån detta kan jag finslipa min definition av sportturism 
ytterligare:

”en resa som tillfälligt tar en person ifrån deras hem för att aktivt utöva och uppleva golf,  
och där golfspel är ett huvudsakligt syfte med resan”

Viktigt för min studie är också att definiera vad jag anser med en golfturist. Nogawa et al 
(1996) anser att en sportturist är en person som stannar på resemålet minst 24 timmar. Golfare 
tenderar dock att resa emellan olika banor som finns i närheten av varandra och det är därför 
inte säkert att de stannar på resemålet 24 timmar, men de kan vara ifrån hemmet minst 24 
timmar. Jag väljer därför följande definition på en golfturist:

”en resenär som är ifrån hemmet minst 24 timmar för att aktivt utöva golf och som reser med 
det huvudsakliga syftet att spela golf”

När det gäller golfturism kan det också diskuteras vilka olika typer av golfresor det finns. 
Priestley  (1995,  i  Gibson,  1998)  identifierar  tre  typer  av  golfresor.  Den  första  typen 
karaktäriseras av golfare som motiveras av att göra en pilgrimsresa till golfens hjärta – St. 
Andrews i Skottland. Den andra typen är den ekonomiska golfresan som motiveras av det 
bästa priset. Den tredje resan är lyx golfresan där resenären vill ha en heltäckande anläggning. 
Jag avser inte att studera en specifik typa av golfresa, dock kommer jag inte studera några 
stora traditionella banor vilket innebär att pilgrimsresor inte kommer att belysas i studien.
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3.2.2 Segmentering och subkulturer av konsumtion

Marknadssegmentering  är  en  väletablerad  marknadsföringsstrategi  som  kan  ge  ökad 
lönsamhet om den används på rätt sätt (Kotler et al, 2005 i Hennessey et al, 2008). Det finns 
ett flertal segmenteringsdimensioner, bland annat geografiska, demografiska, psykografiska, 
och  beteendedimensioner.  Geografiska  dimensioner  är  exempelvis  länder  och  regioner. 
Demografiska  dimensioner  är  bland  annat  inkomst  och  ålder.  Exempel  på  psykografiska 
dimensioner är livsstil och värderingar. Beteendedimensioner inkluderar ett flertal variabler så 
som  användande,  eftersökta  fördelar,  syftet  med  köpet,  och  upprepade  köp.  Nivån  på 
användandet av en produkt och service, det vill säga hur frekvent en konsument använder en 
produkt eller  tjänst,  brukar utnyttjas för att  segmentera  resemarknader (Kotler  et al,  1999, 
Woodside et al, 1987, Morgan, 1996, Litvin, 2000, i Hennessey et al, 2008) Att använda sig 
av beteendedimensioner för att segmentera resemarknader kan vara ett effektivt redskap för 
att hantera turism. Detta är något som Hennessey et al (2008) har tagit fasta på. De anser att 
relationen mellan variablerna som påverkar beteende är viktiga för att förstå nuvarande och 
potentiella besökare av en destination.

Det är dock inte alltid konsumenterna följer de traditionella segmenteringskategorierna (ålder, 
kön,  social  klass,  etcetera).  Schouten  och  McAlexander  (1995)  anser  att  konsumenterna 
många  gånger  skapar  sina  egna  kategorier.  Genom  de  konsumtionsval  vi  gör  skapar  vi 
kategorier  som  kallas  ’subkulturer  av  konsumtion’.  Schouten  och  McAlexander  (1995) 
definierar en subkultur av konsumtion som:

”a distinctive subgroup of society that self-selects on the basis of a shared commitment to a particular  
product class, brand, or consumption activity”

Andra saker som karaktäriserar subkulturer av konsumtion är: (1) en identifierbar hierarkisk 
social struktur, det vill säga det går att urskilja vilka medlemmar som har en högre status inom 
subkulturen. Exempel på detta är inom surfing där de erfarna surfarna har en högre status än 
nybörjarna  (2)  en  unik  livsuppfattning  och/eller  delade  värderingar,  det  vill  säga  deras 
livsuppfattning och/eller värderingar skiljer sig från den stora massan. Surfing är exempelvis 
inte bara en sport för många aktiva utan också en livsstil, (3) en unik jargong, ritualer och 
symboliska  uttryck.   Dessa  kan  ofta  vara  svåra  att  förstå  för  den  som inte  är  en  del  av 
kulturen. Inom surfing finns det symboler som förknippas starkt med sporten, som exempelvis 
hibiskusblomman  (Schouten  och  McAlexander,  1995).  Några  typiska  subkulturer  av 
konsumtion  är  sportaktiviteter  som  kräver  mycket  utrustning,  så  som  dykning,  klättring, 
skidåkning, flygning och golf (Mossberg, 2008)

Golfare anser jag kan studeras som en subkultur eftersom de delar ett engagemang för en 
speciell  produktkategori  (golfutrustning)  och  en  speciell  konsumtionsaktivitet  (golfspel). 
Vidare kan  man urskilja  hierarkiskstruktur  då golfare  delas  in  i  A-,  B-,  och C-kategorier 
utifrån vilket handikapp de har. Det finns också starka ritualer inom golfen, som exempelvis 
att golfare som gör hole-in-one får sitt namn graverat på en speciell tavla i klubbhuset. Jag 
kommer därför studera golfare som en subkultur av konsumtion. 

3.2.3 Beslutsprocessen
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Eftersom beslutet är en viktig del i min studie är det betydande för studien att gå igenom de 
teorier  som finns  om konsumtionsbeslut.  Nedan följer  en  genomgång  av  teorier  gällande 
beslutsprocessen.

Traditionellt ses en konsuments köp som en respons till ett problem. Innan köpet genomförs 
går konsumenten igenom en serie av steg för att komma fram till vilken produkt eller service 
som ska köpas. Solomon (2009) förklarar denna beslutsprocess i fyra steg:

(1)  Problemidentifiering: I detta steg inser konsumenten att de har ett problem som måste 
lösas. Ett exempel på detta är när din DVD börjar krångla och gör att du inte kan se filmer. 

(2) Informationssökning: I detta steg söker konsumenten information om hur denne kan lösa 
problemet.  Informationssökningen  kan  ske  internt  eller  externt.  Vid  intern 
informationssökning går konsumenten igenom den kunskap han eller hon har om en produkt 
eller tjänst. Denna information kan komma från tidigare erfarenheter eller från sådant som 
konsumenten  tidigare  läst  eller  hört  om  produkten  eller  tjänsten.  Vid  extern 
informationssökning  tar  konsumenten  till  sig  information  från  externa  källor.  Detta  kan 
exempelvis vara från annonser, internet, vänner eller kunniga på området. 

(3) Utvärdering av alternativ: Konsumenten jämför här de olika alternativen som finns för att 
lösa  problemet.  När  konsumenten  utvärderar  olika  alternativ  använder  de  sig  av 
utvärderingskriterier. Dessa kriterier är de dimensioner konsumenten använder för att bedöma 
egenskaperna  hos  konkurrerande  alternativ.  Om  alla  alternativen  har  samma  nivå  på  ett 
attribut måste konsumenten finna en annan anledning för att välja ett alternativ framför ett 
annat. De attribut konsumenten använder för att kunna göra skillnader mellan alternativen 
kallas avgörande attribut. 

(4) Val av produkt/tjänst: Utifrån de attribut som konsumenten tycker är viktiga gör denne sitt 
val och köper produkten eller tjänsten.

Till  detta  kan  det  också  tilläggas  ett  femte  steg,  vilket  är  utfall.  I  detta  steg  analyserar 
konsumenten utfallet av sitt köp. Frågan är huruvida köpet löste det ursprungliga problemet 
och hur väl det löste problemet. 

Ovanstående modell är som sagt en traditionell  modell  för beslutsprocessen. Det har dock 
kritiserats  att  grunden  till  ett  köp  ses  som ett  problem  eller  behov.  Enligt  Bagozzi  och 
Dholakia (1999) är mycket av konsumentbeteendet målinriktat. Alla dessa mål fokuserar på 
specifika utfall som konsumtion kan generera. Konsumenter konsumerar för att nå ett mål 
eller  sluttillstånd.  Konsumtionsmål  är  inte  begränsade till  sluttillstånd  utan omfattar  också 
upplevelser, sammankopplade händelser och pågående processer. Exempelvis en persons mål 
med semester behöver inte vara begränsade till ett speciellt ställe och tidperiod utan kan också 
omfatta lärande, rekreation och interpersonella upplevelser. 

Bagozzi  och Dholakia  (1999) har utvecklat  en modell  för konsumeters  beslutsprocess vid 
målinriktad konsumtion. Modellen har sex steg enligt nedan:

Goal setting  Formation of a goal intention  Action planning  Action initiation and 
control  Goal attainment/failure  Feedback reactions
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Det första steget börjar med målsättning (goal setting). Målsättning omfattar beslut kring två 
breda  frågor:  ”Vilka  är  målen  jag  kan  eftersträva  och  varför  vill  jag  eller  vill  jag  inte 
eftersträva dem?” 

Det andra steget, målsträvan, initieras genom att forma en  mål avsikt (goal intention). Mål 
avsikten svara på frågan ”Vad är det jag eftersträvar?” 

Det tredje steget är handlingsplanering (action planning). Detta steg omfattar avsikterna med 
genomförandet. Frågan handlar om: ”Hur kan jag uppnå mina mål?” och den mer specifika 
frågan: ”När, vart, hur och hur länge ska jag agera i detta syfte?” (Gollwitzer, 1996, i Bagozzi 
och Dholakia, 1999) 

Planeringssteget leder till det fjärde steget:  handlingsinitiering och kontroll (action initiation 
and control). Detta steg guidar det målinriktade beteendet. Det är i detta steg som planen leder 
till handling. Frågor som ställs är: ”Gör jag framsteg mot mitt mål?” ”Hur väl har jag följt 
mina planer?” ”Måste något justeras?” och ”Är målet fortfarande viktigt för mig?” 

Det  femte  steget  kallas  mål  uppnående/misslyckande och  omfattar  en  jämförelse  av  det 
faktiska utfallet med ett referensvärde och ett avgörande om huruvida man ska behålla eller 
öka insatsen för att nå målet eller avstå från fortsatta insatser (Carver and Scheier, 1996, i 
Bagozzi  och  Dholakia,  1999).  Frågan  som  ställs  är:  ”Till  vilken  grad  har  jag 
lyckats/misslyckats att nå mina mål och ska jag fortsätta eller avstå från min målsträvan?” 

Det sjätte och slutliga steget är feedback. Avvikelsen mellan personens mål och prestationen 
analyseras. Här har den emotionella responsen en viktig roll, vilket både omfattar belåtenhet 
och missnöje. Den viktiga frågan här är: ”Hur känns det att uppnå/inte uppnå mina mål?” 

Jag tycker det är viktigt som forskare att inte låsa sina tankar till en typ utav beslutsmodell, 
utan att man istället kan ha en öppen syn på det hela och kombinera olika modeller för att 
kunna se saker och ting ut olika perspektiv. Jag anser exempelvis att motivet för en golfresa 
mer är ett mål än ett problem och Bagozzi och Dholakia’s beslutsmodell känns därför mer 
applicerbar. De övriga stegen i den traditionella beslutmodellen är dock applicerbara på golf, 
och likaså är stegen i Bagozzi och Dholakia’s modell. Jag anser att stegen månt och mycket 
går  hand  i  hand,  som  handlingsplaneringen i  Bagozzi  och  Dholakia’s  modell  och 
informationssökningen i den traditionella modellen. Att svara på frågan ”hur kan jag uppnå 
mina mål?” i handlingsplaneringen kräver att man söker information. Det är egentligen bara 
två sätt att se på samma sak. Jag kommer i mitt arbete använda mig av båda modellerna för att 
kunna studera golfresenärernas beslut ifrån två perspektiv och förhoppningsvis få en djupare 
förståelse för beslutsprocessen. 

3.2.4 Beslutsregler

När konsumenter väljer mellan olika produkter och tjänster använder de sig av olika regler. 
Komplexiteten av beslutet  och hur viktigt  beslutet  är  påverkar  viken regel konsumenterna 
använder.  Ibland  använder  konsumenterna  enkla  beslutsregler  medan  de  vissa  gånger 
använder  systematiska  regler  för  att  noggrant  väga  alternativen  mot  varandra.  De  regler 
konsumenterna använder kan delas in i två typer:  kompenserande och  icke kompenserande 
regler. 
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3.2.4:1 Icke kompenserande beslutsregler

Dessa regler innebär att konsumenterna helt enkelt eliminerar alla alternativ som inte når upp 
till en viss standard. Konsumenterna använder kompenserande beslutregler när vi anser att en 
produkt eller service som har en låg standard på ett attribut inte kan kompensera denna brist 
genom att  ha  en högre standard  på ett  annat  attribut.  När  konsumenterna  inte  känner  till 
produkten/tjänsten så väl eller när de inte är motiverade att bearbeta komplex information så 
tenderar de att använda enkla kompenserande beslutsregler (Whan Park, 1976).  Följande tre 
beslutsregler är enkla kompenserande beslutsregler:

The Lexiographic Rule: När konsumenter använder denna regel väljer de den produkt/service 
som är bäst på det, enligt dem, viktigaste attributet.  Om två alternativ är lika bra på detta 
attribut så väljer konsumenterna den som är bäst på det näst viktigaste attributet, och så vidare 
tills de funnit det bästa alternativet. 

The Elimination-by-Aspects  Rule:  När  denna regel  används utvärderar  konsumenter  också 
alternativen utifrån det viktigaste attributet. I det här fallet tillämpar de dock specifika krav. 
Exempelvis kan konsumenter säga att en produkt ska ha en viss funktion och om den inte har 
denna funktion så elimineras den oavsett hur bra den är på de övriga aspekterna.

The  Conjunctive  Rule:  Till  skillnad  från  de  två  föregående  reglerna  så  ligger  fokus  på 
varumärket vid användandet av den här regeln. Som vid användandet av the elimination-by-
aspects rule bestämmer konsumenter krav för varje attribut. Konsumenter väljer ett märke om 
de uppfyller alla kraven, men eliminerar alternativet om det inte uppfyller alla kraven. Om 
inget  märke  uppfyller  kraven kan konsumenten  skjuta  upp köpet,  ändra beslutsregel  eller 
modifiera kraven. 

3.4.2:2 Kompenserande beslutsregler

Till  skillnad från icke kompenserande beslutsregler så ger kompenserande beslutsregler en 
produkt möjligheten att kompensera sina brister. Konsumenter som använder denna regel är 
ofta mer involverade i köpet och de är villiga att lägga ner lite extra möda i att se hela bilden 
av produkten. Viljan att låta balansera ut bra och dåliga produktkvalitéer kan leda till ganska 
olika val i jämförelse med de icke kompenserade beslutsreglerna. De följande två reglerna är 
kompenserande beslutsregler:

Simple Additive Rule: När vi använder denna regel väljer vi den produkt som har flest positiva 
attribut. Det är mest troligt att vi använder denna regel när vår möjlighet eller motivation till 
att bearbeta information är begränsad. Det som är negativt för konsumenten med denna regel 
är att vissa av dessa attribut kanske inte ens är viktiga.

Weighted Additive Rule: Denna regel är en mer komplex version av simple additive rule (Alba 
& Marmorstein, 1987). När den här regeln används tar konsumenten också den relativa vikten 
av positivt rankade attribut i beaktande vid ett beslut. 
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3.2.4:3 Theory of reasoned action

Attityder  handlar  om  en  genomgående  värdering  av  en  enhet.  Servicekvalitet  och 
tillfredställelse ser som attityder och de anses ha stor påverkan på valet av destination. Den 
dominanta teorin  för att  beskriva kausaliteten mellan attityder  och beteende är Ajzen och 
Fishbein’s (1980, i  Tian-Cole & Cromption,  2003)  theory of reasoned action. Denna teori 
antar att människan är rationell, att vi systematiska använder information för att ta beslut, och 
att  de  flesta  mänskliga  ageranden  sker  under  medveten  kontroll.  Detta  innebär  att  en 
besökares avsikt att besöka en destination är en avgörande faktor för det faktiska beteendet att 
besöka den destinationen. 

Eftersom tillfredställelsen påverkar attityden vilket i sin tur påverkar beteendet gör det att en 
negativ  tillfredställelse  av  en  destination  påverkar  besökarens  avsikter  att  återbesöka 
destinationen negativt medan en positiv tillfredställelse av destinationen påverkar besökarens 
avsikter att återbesöka destinationen positivt. 

3.2.5 Push and pull factors

Motiven bakom resandet är en av de viktigaste faktorerna för att förstå turistens beteende. När 
det gäller påverkan av val av resemål skiljer Dann (1981, i Meng & Uysal, 2008) på socio-
psykologiska motiv (push factors) och destinationsattribut (pull factors). Push faktorer är de 
inneboende  motivationsfaktorerna  och  pull  faktorer  är  de  möjligheter  genom  vilka  de 
inneboende  motiven  kan  uppfyllas  (Pan  &  Ryan,  2007).  Exempel  på  en  push  faktor  i 
golfsammanhang  är  en  golfares  vilja  att  träffa  nya  människor  och  pull  faktorn  är  då 
möjligheten  att  kunna spela  golf  på  en annan golfbana.  Det  är  dock inte  alltid  turisterna 
känner till dessa motiv. Många gånger är det undermedvetna känslor och begär som påverkar 
motivationen och det kan därför vara svårt att identifiera dessa (Kurtzman & Zauhar, 2005).

McIntosh and Goelder (1996, i  Kurtzman & Zauhar, 2005) identifierar i deras artikel  fyra 
kategorier av motiv till att resa:

(1) Fysiska motiv: Grundar sig i de fysiska behoven så som hälsa och sport. 
(2) Kulturella motiv: är kopplade till tradition, seder och arv, så som sport museum, ”hall of 
fame” och historiska platser. 
(3) Interpersonella motiv: omfattar socialiseringspotentialen som finns i sport resor och sport 
event. 
(4) Status och prestige motiv: uppvisas av människor som lockas av väl profilerade resemål, 
sport kändisar och utmärkande sport event. 

En  turists  motivation  till  resande  påverkas  av  dennes  värderingar.  Utifrån  sportturisters 
värderingar har det identifierats fem karaktärer av sportturister (Kurtzman & Zauhar, 2005): 

(1) Den ekonomiskt orienterade sportturisten: denna typ av turist betonar vikten av ekonomi, 
lyx och väl arrangerade aktiviteter.  Intresset ligger i att  få ökad kunskap i aktiviteten.  Ett 
exempel på en sådan turist kan vara en turist på en toppklass skidanläggning som erbjuder 
lektioner, skidåkning och bra faciliteter.
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(2)  Den  intellektuellt  orienterade  sportturisten:  Denna  typ  av  turist  uppskattar  estetik, 
jämförelser  och tävlingar.  Turisten analyserar,  jämför  och studerar  taktik  och strategi.  Ett 
exempel på denna typ av turist skulle kunna vara en åskådare under de Olympiska spelen. 

(3) Den socialt orienterade sportturisten: Sociala värderingar är grundmotivationen hos dessa 
turister.  Kärleken till  människor,  den sociala  interaktionen och samarbetskänslan är  grund 
kännetecken.  Sporttävlingar  är  inte  nödvändigtvis  av  primärt  intresse.  Ett  exempel  på  en 
sådan turist  kan vara en  golfare  som åker  till  olika  golfbanor  och uppskattar  den sociala 
kontakten, de programlagda aktiviteterna och faciliteterna.

(4)  Den politiskt orienterade sportturisten: För dessa sport turister är resan och medverkan 
influerad av status, makt, symboler och ikoner. Många gånger är värderingarna beroende av 
personlig kontakt och association. Inom marknadsföring kan en man använda sig av en slogan 
som ”kom och åk skidor där OS hjältarna tävlade” för att attrahera denna typ av turist. 

(5) Den komplementorienterade sportturisten: Det som driver motivationen för denna typ av 
sport  turist  är  en  kombination  av  en  eller  flera  kärnvärderingar.  Det  har  dock  en 
sammanhörighet med sport. En person kan exempelvis besöka en baseboll match av en rad 
anledningar: den sociala atmosfären, se kända sport utövare, studera strategi, etcetera.

Push och pull faktorer anser jag vara viktiga att tänka på eftersom det är något som kommer 
styra greenfeespelarnas beslut. Kan jag som forskare identifiera greenfeespelarnas push och 
pull faktorer så ger det en djupare förståelse för deras beslut.

3.2.6 Upplevelsen av en turist destination

En golfresa är  varken en  produkt  eller  en tjänst,  utan är  mer  en upplevelse  som turisten 
konsumerar.  Generellt  finns  det  två  ansatser  inom  upplevelsekonsumtion  av  turism:  den 
socialvetenskapliga ansatsen och marknadsföring/management ansatsen. Den första ansatsen 
fokuserar på upplevelsen och den anses vara i  stark kontrast  eller  rent  av motsats  till  det 
vardagliga livet. Turistupplevelsen är en höjdpunkt och är en utvidgning av de upplevelser 
som turister dagligen upplever. De stödjande upplevelserna så som mat, boende och transport 
ignoreras ofta. Marketing/management ansatsen har en annorlunda syn på det hela. Där ses 
turister som konsumenter eftersom de involverar sig i olika kommersiella utbytesrelationer. 
Dessa  relationer  täcker  alla  typer  av  tjänster  oavsett  om  tjänsten  ger  konsumenten  en 
höjdpunktsupplevelse eller om det bara är en stödjande tjänst (upplevelse). (Quan & Wang, 
2004, i Mossberg, 2007). Om den huvudsakliga attraktionen uppfattas som utmärkt av turisten 
kan det resultera i en höjdpunktsupplevelse. Å andra sidan, om attraktionen visar sig bli en 
besvikelse, kan en hög kvalitet på de stödjande tjänsterna kompensera för denna bristfällighet. 
Obefintliga eller en låg kvalitet på de stödjande tjänsterna kan dock leda till  missnöje och 
förstöra den totala upplevelsen. Vidare finns det gånger då de huvudsakliga upplevelserna och 
de stödjande upplevelserna är utbytbara mot varandra. Ett exempel på detta är en turist som 
reser med det huvudsakliga motivet att besöka en konstutställning (höjdpunktsupplevelse) och 
som på hotellet möter en gammal vän som han/hon har middag (stödjande upplevelse) med. 
Den följande middagen med vännen på hotellet kan då bli höjdpunktsupplevelsen och besöket 
på konstutställningen blir den stödjande upplevelsen. Den totala kvaliteten på upplevelsen är 
därför beroende av både höjdpunktsupplevelser och stödjande upplevelser. (Mossberg, 2007). 
Jag anser att det är för begränsande att tänka att det bara är höjdpunktsupplevelserna som 
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påverkar turisters upplevelse. Istället tycker jag som Marketing/management ansatsen att de 
stödjande upplevelserna också är viktiga och jag kommer därför inte utesluta dessa ur min 
studie. Detta innebär alltså att jag avfärdar den socialvetenskapliga ansatsen. 

En  individs  upplevelse  av  turism  påverkas  av  den  fysiska  omgivningen  (Wakefield  & 
Blodgett,  1996, i Mossberg, 2007), den sociala omgivningen, så som personal (Arnould & 
Price,  1993)  och  andra  kunder  (Silkapit  &  Fisk,  1985,  i  Mossberg,  2007).  Dessa  tre 
komponenter är viktiga i upplevelsemiljön (Prahalad & Ramaswamy, 2003). 

De omgivande influenserna i servicemiljön skapar atmosfär och när det gäller  den fysiska 
omgivningen så är atmosfär en viktig faktor för att skapa en positiv upplevelse hos turisten. 
Bitner  (1992)  identifierar  tre  huvudsakliga  dimensioner  i  servicemiljön  som påverkar  den 
holistiska uppfattningen hos konsumenter och anställda: (1) de omgivande förhållandena, så 
som färger, musik, ljus och lukt, (2) rummets utformning och dess funktionalitet, omfattar hur 
utrustning  och  möbler  är  arrangerade  men  också  hur  de  tjänar  för  att  möjliggöra  social 
interaktion mellan konsumenter och personal, (3) Skyltar, symboler och artefakter, syftar till 
dess  riktningsdirigerandesyfte  och  samt  hur  de  kommunicerar  beteende  och  regler.  Den 
fysiska  omgivningen  kan  tjäna  tre  syften.  För  det  första  kan  den  ha  en ha  en  främjande 
funktion  då  den kan  förstärka  aktiviteterna  i  servicemiljön.  För  det  andra  kan den  ha  en 
socialiserande  funktion  då  den  främjar  interaktionen  mellan  turisterna  men  också 
interaktionen  mellan  turisterna  och  personalen.  Slutligen  kan  den  ha  en  differentierande 
funktion då den fysiska omgivningen kan jämföras med konkurrenternas (Zeithaml & Bitner, 
2003, i Mossberg, 2007) . Zeithaml & Bitner (2003) poängterat också att servicemiljön är 
viktig för konsumentens uppfattning av den totala servicen. 

Mötena mellan personal och turister är sammanlänkade med servicekvaliteten. Ett exempel på 
det är  att  turguiders prestation påverkar turisters  tillfredställelse  med både turen i  sig och 
turarrangören  (Mossberg,  1995,  i  Mossberg,  2008).  All  servicepersonal  och  deras 
serviceroller har betydelse för turister, vilket styrks med följande citat: ‘‘Emotional outcomes 
associated with extraordinary experience are embedded in relationships between consumer 
and service provider’’ (Arnould & Price, 1993, p. 41). 

Servicemöten  sker  ofta  i  närvaro  av andra  turister  och dessa  kan både ha  en positiv  och 
negativ  påverkan  på  konsumentens  tillfredställelse  och  uppfattning  av  servicekvaliteten 
(Zeithaml & Bitner, 2003). En spännande och stimulerande publik kan förstärka upplevelsen 
(Lovelook, 1996, i Mossberg, 2008) och möten mellan människor påverkar atmosfären och 
tillfredställelsen  i  olika  servicekontexter  (Gustafsson  et  al,  2006).  Detta  styrks  även  av 
Andersson och Mossbergs (2004) studie om restauranger som visade att både matsällskapet 
och de övriga gästerna i en restaurang påverkar tillfredställelsen. 

Enligt  Buhalis (2000, i Zouni, 2008) uppfattar turister en destination som sammansättning av 
leverantörer  och  tjänster.  Under  deras  resa  konsumerar  turisterna  en  destination  som  en 
sammansatt upplevelseprodukt, oftast utan att veta att varje element av produkten produceras 
och  anpassas  av  individen  själv.  Med  andra  ord  är  individen  en  del  av  upplevelsen  och 
individen kan därför själv påverka sin upplevelse. Detta innebär att turister kan uppleva en 
destination olika beroende på hur de själva har agerat.  Exempelvis  kommer en turist  som 
spenderat en vecka på stranden att ha en annan upplevelse av destinationen än en turist som 
gjort dagliga utflykter. Kvaliteten på en upplevelse omfattar inte enbart attributen som erbjuds 
av  leverantörerna  utan  också  de  attribut  som skapas  genom besökarens  egna  möjligheter 
(Ryan, 1995, i Zouni, 2008). Kvaliteten på en upplevelse är ett psykologisk utfall eller en 
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känslomässig  respons.  Tillfredställelse  mäts  genom hur  väl  fritidsaktiviteten  uppfyller  det 
grundliga behovet och motivet som stimulerade idén till att delta i aktiviteten (Crompton & 
Love, 1995, i Zouni, 2008). Turisters övergripande erfarenhet är sammansatt av ett flertal små 
möten med en rad olika huvudpersoner inom turism, så som taxichaufförer, hotellpersonal och 
restaurantpersonal  samt elementen hos de lokala  attraktionerna,  så som museum, stränder, 
teatrar och nöjesparker. Turisternas övergripande intryck skapar den image de associerar en 
destination med efter besöket. 

3.2.7 En destinations attraktivitet

Att förstå vilka attribut som gör en golfbana attraktiv för golfresenärer är huvudsyftet med 
min studie och jag går därför här igenom vad tidigare forskning visar om en destinations 
attraktivitet.

En  turismprodukt  kan  analyseras  i  termer  av  attraktioner,  faciliteter  och  tillgänglighet 
(McIntosh and Goeldner,  1990;  Jha,  1995,  i  Das  et  al,  2007).  Attraktionerna  är  de  stora 
faktorerna bakom en destinations attraktivitet  eftersom det är attraktionerna som genererar 
turistflödet. Faciliteterna är elementen i turistprodukten som vanligtvis inte själva utgör ett 
motiv till att besöka en destination, men frånvaron av dessa kan få turisten till att avstå från att 
resa eller  från att  uppskatta  attraktionen.  Tillgänglighet  syftar  till  det  transportmedel  som 
besökaren väljer för att ta sig till destinationen och den kostnad och tid det tar att ta sig till 
destinationen.  Das  et  al  (2007)  visar  i  sin  studie  att  faktorerna  lättillgänglighet, 
turistinfrastruktur, stödjande tjänster, fysisk och psykisk miljö, distinkta lokala särdrag, samt 
kulturella attribut är faktorer som alla påverkar en plats attraktivitet. Faktorn lättillgänglighet 
omfattar  tillgången  på  information,  förbindelser,  tillgänglighet  till  destinationen  och 
reservations  faciliteter.  Faktorn  turisminfrastruktur  syftar  till  basinfrastruktur,  hotell 
infrastruktur,  mat och hygien.  Inom faktorn stödjande tjänster ingår post och bankservice, 
researrangemang,  turistinformation  samt  upplysning  om  kostnader.  Faktorn  psykisk  och 
fysisk miljö  omfattar  säkerhet,  lokalbefolkningens  attityd  och synlig  fysisk  miljö.  Faktorn 
distinkta lokala särdrag är saker som är speciella för en destination och faktorn kulturella 
attribut är kultur som kan upplevas på destinationen. 

I sin studie om skidorter identifierar Tian-Cole & Cromption (2003) sex faktorer som används 
för  att  beskriver  den  ideala  skidorten:  förhållandena  för  skidåkning,  snöförhållandena, 
aktiviteter,  pris,  avstånd  och  hur  trångt  det  är.  De  säger  vidare  att  när  det  gäller 
skiddestinationer så består turistprodukten av boende, restauranger, underhållningsfaciliteter, 
transport,  sjukvård,  banktjänster,  affärer,  lokala  turistattraktioner,  uthyrningsfaciliteter  och 
möjligheten att få lektioner, servicetjänster samt stödjande aktiviteter. Dessa är alla avgörande 
för hur attraktiv en skidort är. 

Hur attraktiv en destination är beror även på vilken kvalitet destinationen och de attribut som 
är  kopplade  till  destinationen  håller.  I  sin  studie  om  turisters  uppfattning  av  Olympia  i 
Grekland använder Zouni (2008) följande faktorer som kvalitetsindikatorer:

• Tillgängligheten till destinationen
• Tillgängligheten till attraktioner
• Renligheten av attraktionerna
• Intresset av attraktionerna
• Personlig snabb service
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• Personalens vänlighet
• Kvaliteten på servicen
• Boendets läge
• Boendets renlighet
• Boendets komfort 
• Måltider
• Kvaliteten på maten
• Utbudet/variationen av mat
• Faciliteter
• Transfer faciliteter
• Priset

Det finns också vissa attribut som gör en destination oattraktiv. Dessa attribut är framförallt: 
långa  avstånd,  begränsad  mobilitet,  begränsad  tid,  höga  kostnader  och  hög  ålder  är  alla 
faktorer  som påverkar avsikten att  resa negativt.  Långa avstånd är kopplade till  en högre 
kostnad  för  transporten,  samtidigt  som  det  oftast  innebär  att  resan  tar  längre  tid.  Äldre 
personer avstår gärna från att resa långt och på resor som tar lång tid och som kostar mycket. 
Äldre personer är också ofta fysiskt sett mindre mobila och de är också mer medvetna om 
säkerhet än yngre personer. 

Det finns skillnader mellan vad kvinnor och män tycker är attraktivt och inte. Många studier 
visar på skillnaderna mellan män och kvinnor och deras motivation för resande och vilka 
attribut de anser viktiga vid val av resemål (Meng & Uysal, 2008). I en studie om Australiens 
turism  framgår  det  att  kvinnor  är  mer  motiverade  av  kultur  och  möjligheten  att  skapa 
familjeband medan män är mer intresserade av sport och äventyr  (McGehee et al,  1996, i 
Meng & Uysal, 2008). McCleary & Weaver’s (1994) studie visar att kvinnor finner säkerhet, 
personlig service och lågt pris viktigare kriterier vid val av hotell än vad män gör. Män å 
andra sidan finner faciliteterna viktigare än vad kvinnor gör.

3.2.8 Avgörande attribut för att återbesöka en destination

Min studie avser att undersöka både vilka attribut som gör att en greenfeespelare väljer att 
spela på en bana som de aldrig spelat på förut, men också vilka attribut som är avgörande för 
att en greenfeespelare ska välja att återbesöka en golfbana. Följade teoridel omfattar därför 
teorier som behandlar de attribut som får en resenär att återbesöka en destination.

Det  finns  en  stark  koppling  mellan  tillfredställelse,  det  vill  säga  skillnaden  mellan  det 
förväntade  utfallet  och  det  faktiska  utfallet  (Oliver,  1980)  och  viljan  att  återbesöka  en 
destination.  Turisters  lojalitet  till  en  destination  reflekteras  i  deras  vilja  att  återbesöka 
destinationen och rekommendera den till  andra.  Oom do Valle el al (2008) identifierar tre 
kategorier av pull-faktorer som är avgörande för att en turist vill återbesöka en destination: 
faciliteter,  attraktioner  och  lanskaps  särdrag.  Inom kategorin  faciliteter  identifierades  åtta 
faktorer: (1) vädret, (2) stränderna, (3) gästfrihet, (4) säkerhet, (5) avslappnad atmosfär, (6) 
boende, (7) gastronomi och (8) tillgänglighet. Även inom kategorin attraktioner identifierades 
åtta  faktorer:  (1)  shopping  faciliteter,  (2)  sportattraktioner,  (3)  avstånd,  (4)  standard  på 
boende,  (5)  olika  etnicitet,  (6)  nattlivet,  (7)  social  miljö  och  (8)  transport.  I  den  sista 
kategorin,  lanskapssärdrag,  identifierades  tre  faktorer:  (1)  naturlig  miljö,  (3)  kulturella 
attraktioner, och (3) landskapet i sig. 
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Besökarens karaktär är också avgörande för om de väljer att återbesöka en destination enligt 
Gitelson och Crompton (1984, i Moutino & Timble, 1991). I deras studie identifierar de fem 
faktorer som bidrar till att en besökare väljer att återbesöka en plats. För det första är det för 
att reducera risken av en dålig upplevelse som ett besök av en ny plats medför. För det andra 
är det för att de vill försäkra sig om att ”deras typ av människor” finns där. För det tredje är 
det för att de har barndomsminnen från platsen. För det fjärde är det för att de vill uppleva 
några aspekter av platsen som de inte upplevde första gången de var där. För det femte så vill 
de att andra ska få uppleva vad de tidigare upplevt snarare än att de gör det av eget intresse. 
Studien visade också att  återbesökarna tenderade att  vara äldre individer som ville vila ut 
under  sin  resa  och  besöka  vänner  och/eller  släkt.  Till  skillnad  från  detta  var  de  icke 
återbesökande  individerna  yngre  och  de  tenderade  att  söka  variation  och  nya  kulturella 
upplevelser.  Det visade sig också att  de som inte reste med motivet  att besöka släkt eller 
vänner var mer troliga att besöka en obekant plats. 

Moutino & Timble’s (1991) studie av besökare av Grand Canyon visade att besökarna var 
mindre  villiga  att  återbesöka  platsen  om avståndet  till  platsen var långt.  Detta  är  i  direkt 
relation med kostnaden som ökar i samband med att  avståndet  ökar vilket gör att  en hög 
kostnad gör besökarna mindre villiga att återbesöka platsen. Förstagångsbesökare var dock 
mer villiga att resa långt för att besöka platsen och på så sätt också mindre kostnadskänsliga. 
Just när det gäller golfresor är det endast 25 procent av den totala utgiften som läggs på golf. 
De resterande 75 procenten läggs på boende, mat och dryck samt transport (Correia, 2004, i 
Hennessey et al, 2008). Vidare visade Moutino & Timble’s (1991) studie att pensionärer var 
mer villiga än icke pensionärer att återbesöka platsen och de stannade också längre. Generellt 
visade  det  sig  dock att  personer  med  30-45 semesterdagar  var  mer  troliga  att  återbesöka 
platsen än personer med över 45 semesterdagar. När det gäller befattning, inkomst och kön så 
visade det sig att män med professionella yrken och hög årsinkomst var mer troliga att besöka 
platsen igen. 

Tiefenbacher  et  al  (2000) kategoriserar attributen som påverkar avsikten att  återbesöka en 
destination  i  sex  kategorier:  tillgänglighet,  fysiska  och  kulturella  faciliteter,  social  miljö, 
prestige,  personlig  attraktion  och  besökarens  karaktär.  Dessa  kategorier  går  i  linje  med 
ovanstående faktorer som angivits som avgörande attribut. När det gäller personlig attraktion 
studerar Tiefenbacher et al (2000) om familj och vänner brukar besöka destinationen och om 
familj och vänner är den avgörande anledningen till varför besökaren besöker destinationen. 
Detta är liknande de faktorer som Hennessey et al (2008) studerar i sin studie om golfares 
karaktärer. De undersöker om motivationen att besöka en golfbana är att spela golf, besöka 
familj och vänner eller om det är för att ha familjesemester. När det gäller besökarens karaktär 
studerar  Tiefenbacher  et  al  (2000)  faktorerna  ålder,  anställningsstatus,  avståndet  till 
destinationen från besökarens hem och inkomst. Hennessey et al (2008) studerar faktorerna 
handikapp, hur många år besökaren spelat golf, och hur ofta de åker på golfresa. Utöver detta 
undersöker de också om de besöker golfbanan för första gången, hur många det är som reser 
tillsammans, hur länge de stannar, och hur de sökte information om destinationen. 

3.2.9 Word-of-Mouth

En  viktig  influens  inom  resor  är  ”word  of  mouth”  rekommendationer.  Turisters 
rekommendationer påverkar andra turisters  avsikter att  besöka eller  återbesöka ett  resemål 
(Oppermann, 2000, i Hennessey et al, 2008).  Rekommendationerna grundas i bland annat 
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besökarens tillfredställelse och produktens eller servicens prestation. Det är viktigt att förstå 
hur produkten påverkar besökarens upplevelse.  Turismmarknadsförare har på senaste tiden 
börjat förstå vikten av ”word-of-mouth” och att det är en av de mest inflytelserika faktorerna 
för  att  motivera  resande  (Hennessey et  al,  2008).  Det  är  väl  dokumenterat  att  ”word-of-
mouth”  dominerar  framför  andra  former  av  marknadsföring  (Fodness  &  Murray,  1999). 
”Word-of-mouth är en viktigare informationskälla än vad massmedia och reklam är (Money 
& Crotts, 2003, i Hennessey et al, 2008). Inom turism är risken som köpet omfattar en viktig 
faktor.  ”Word-of-mouth”  används  av  konsumenterna  för  att  reducera  risk  (Rosen  & 
Olshavsky, 1987).  Word-of-mouth anses vara en mycket tillförlitlig källa eftersom den ses 
som  opåverkad  och  informationen  kommer  från  personer  med  samma  intresse.  Vidare 
påverkas tillförlitligheten av Word-of-mouth av vem källan är. Familj, vänner arbetskollegor 
och skolkamrater anses som de mest tillförlitliga källorna (Allsop et al, 2007). 

3.3 Teoretisk sammanfattning och diskussion

Utifrån teorin har jag definierat en golfresa som:

”en resa som tillfälligt tar en person ifrån deras hem för att aktivt utöva och uppleva golf”

Samt definierat en golfturist som:

”en resenär som är ifrån hemmet minst 24 timmar för att aktivt utöva golf och som reser med 
det huvudsakliga syftet att spela golf”

Vidare, när en konsument tar ett beslut sker det i olika steg. Jag har val att använda mig av två 
varianter  av  beslutsprocessen.  Den  första  är  den  klassiska  beslutsmodellen,  vilken  sker  i 
följande  steg:  (1)  Problemidentifiering,  (2)  Informationssökning,  (3)  Utvärdering  av 
alternativ, (4) Val av produkt/tjänst, och (5) utfall. Den andra varianten av beslutprocessen är 
Bagozzi  och  Dholakia  beslutsmodell  (1999)  och  har  följande  steg:  (1)  Goal  setting,  (2) 
Formation of a goal intention, (3) Action planning, (4) Action initiation and control, (5) Goal 
attainment/failure, och (6) Feedback reactions. 

När konsumenter väljer mellan olika produkter och tjänster använder de sig av olika regler. 
Komplexiteten av beslutet  och hur viktigt  beslutet  är  påverkar  viken regel konsumenterna 
använder. Det finns två typer av beslutsregler: kompenserande och icke-kompenserande.

Motiven bakom resandet är en av de viktigaste faktorerna för att förstå turistens beteende. När 
det gäller påverkan av val av resemål skiljer Dann (1981, i Meng & Uysal, 2008) på socio-
psykologiska motiv (push factors) och destinationsattribut (pull factors). Push faktorer är de 
inneboende  motivationsfaktorerna  och  pull  faktorer  är  de  möjligheter  genom  vilka  de 
inneboende motiven kan uppfyllas (Pan & Ryan, 2007).

Utifrån de teorier som finns på området kan jag sammanfatta attributen som påverkar valet av 
destination i sex kategorier: attraktioner, faciliteter, stödjande faciliteter, tillgänglighet, fysisk 
omgivning samt social  omgivning.  Inom dessa finns det en rad olika attribut  och faktorer 
(pull-factors). Många av de attribut som jag har nämnt som har identifierats som påverkande 
av konsumtions beslut är applicerbara på golf,  men eftersom studierna som jag nämnt har 
gjorts på turism i allmänhet eller någon annan typ av sport måste jag ”översätta” vissa attribut 
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så  att  de  bättre  passar  golf.  Detta  gäller  bland  annat  de  attribut  som  identifierades  för 
skidorter. Där kan exempelvis förhållandena för skidåkning och snöförhållandena översättas 
till förhållandena för golfspel, typ av golfbana och golfbanans kvalitet. Det finns också vissa 
faciliteter som karaktäriserar en golfbana (dock finns undantag) som är viktiga att studera. 
Dessa är:  golflektioner,  klubbhus,  golfshop och reception.  Dessa har  också Svenska Golf 
Förbundet  identifierat  som  viktiga  faktorer.  SGF  identifierade  också  tillgänglighet  för 
spontangolf, möjlighet att boka tider via internet samt möjlighet till att spela 9 hål som viktiga 
faktorer.

De sex kategorierna och de underliggande faktorerna och attributen är följande:

 Attraktioner: 
- Kultur
- Distinkta lokala särdrag
- Sportaktiviteter 

 Faciliteter: 
- Boende: boendets läge, boendets renlighet, boendets komfort, standard
- Mat: kvaliteten på maten, utbudet/variationen av mat
- Golflektioner
- Klubbhuset: Toaletter, omklädningsrum
- Golfshop
- Reception

Stödjande faciliteter: 
- Post och bank service
- Researrangemang
- Turistinformation 

Tillgänglighet: 
- Tillgången på information 
- Förbindelser 
- Tillgänglighet till destinationen 
- Reservations faciliteter 
- Tillgänglighet för spontangolf
- Möjlighet att boka tider via Internet
- Möjlighet till spel 9 hål
- Basinfrastruktur 
- Hotell infrastruktur 
- Avstånd till destinationen 
- Avstånd till attraktionerna 
- Transfer faciliteter
- Priset

Fysisk omgivning: 
- Naturlig miljö
- Landskapet
- Förhållandena för golfspel
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- Golfbanans kvalitet
- Typ av golfbana
- De omgivande förhållandena: färger, musik, ljus och lukt
- Lokalernas utformning och deras funktionalitet
- Skyltar, symboler och artefakter

Social omgivning: 
- Personal: möjligheten till integration, personlig och snabb service, vänlighet, 
gästfrihet, kvaliteten på servicen
- Andra gäster och turister
- Lokalbefolkningens attityd
- Säkerhet

Utöver detta kan jag också sammanfatta push-faktorerna i två kategorier: personliga faktorer 
och motivations faktorer. Dessa två grupper ser ut som följande:

Personliga faktorer: 
- Ålder
- Anställningsstatus
- Avståndet till destinationen från besökarens hem 
- Inkomst 
- Handikapp 
- Hur många år besökaren spelat golf 
- Hur ofta de åker på golfresa 
- Om de besöker golfbanan för första gången 
- Hur många det är som reser tillsammans 
- Hur länge de stannar 
- Hur de sökte information om destinationen

Motivationsfaktorer:
- Fysiska motiv 
- Kulturella motiv
- Interpersonella motiv
- Status och prestige motiv
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4. METOD

I  det  här  avsnittet  redogör  jag  för  mitt  val  av  undersökningsmetod  och  det  urval  av 
respondenter som jag har gjort.  Jag redogör även mitt val av intervjufrågor och hur den  
empiriska insamlingen har gått till.

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod

Jag anser att en kvalitativ metod är den undersökningsmetod som är mest lämplig och som ger 
bäst resultat utifrån syftet med studien, att studera de attribut som påverkar valet av golfbanan 
vid en golfresa, eftersom jag har ett tolkande synsätt och vill få en förståelse för de attribut 
som påverkar golfares val av golfbana för greenfeespel. Hade tanken med studien varit att ta 
reda på hur mycket  var och en av faktorerna påverkar  beslutet  eller  hur golfare  värderar 
faktorerna emot varandra så hade en kvantitativ studie varit att föredra. En kvantitativ studie 
når dock inte ner på djupet och eftersom jag avser att få en förståelse för hur golfare tänker 
och resonerar i deras val skulle inte en kvantitativ studie ge en tillräckligt utförlig information 
för att uppfylla syftet med studien. Inom kvalitativ forskning ligger vikten på ord och inte 
siffror  vid  datainsamlingen  och  analysen.  Forskningen  är  ofta  induktiv,  konstruktiv  och 
tolkande. I den kvantitativa forskningen ligger fokus på kvantifiering vid datainsamlingen och 
analysen.  Strategiskt  sett  är  den objektiv  och deduktiv.  (Bryman & Bell,  2005).  Valet  av 
metod grundar sig i det problem forskaren avser att studera och den valda metoden ska på 
bästa sätt finna svar på detta problem (Holme & Solvang, 1991).

4.2 Metodval

4.2.1 Fallstudie

En fallstudie innebär att  forskaren studerar ett specifikt  fall.  Målet med forskningen är att 
ingående  belysa  det  specifika  fallet.  Fallet  i  sig  är  ofta  en  plats  eller  lokal,  så  som  en 
arbetsplats eller  en organisation.  (Bryman & Bell,  2005) Mitt fall är en specifik plats och 
anläggning:  Norrfällsvikens  Golfbana.  Banan  ligger  i  hjärtat  av  Höga  kusten,  mellan 
Örnsköldsvik  och  Härnösand.  Banan  har  fått  sitt  namn  från  det  gamla  fiskeläget. 
Norrfällsvikens största attraktioner är just golfbanan och fiskelägret, men även den natursköna 
miljön lockar turister. Norrfällsvikens omnejd erbjuder många sevärdheter och är ett attraktivt 
besöksmål  för både svenska och utländska turister.  Banan i  sig är  en 18 håls  banan med 
varierande  miljö.  Banans  hål  är  naturnära  med  skog,  vattenhinder  och  havet  i  närheten. 
Golfklubben har ungefär 550 medlemmar, vilket gör den till en relativt liten klubb. Varje år 
spelar ungefär 3000 greenfeespelare på banan och greenfeeavgiften ligger på 300 kronor.
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4.2.2 Mitt urval

Jag ska  i  mitt  arbete  studera  golfresenärer  och  jag måste  inför  intervjuerna  besluta  vilka 
golfresenärer  jag ska  studera.  Eftersom detta  är  en fallstudie  av  Norrfällsvikens  golfbana 
måste urvalet göras från de golfare som besöker banan. Inför studien har jag utgångspunkten 
att en golfresenär måste spela golf och göra minst en övernattning från hemmet under sin resa 
för att denne ska kunna klassas som golfresenär. Detta ligger också till grund för urvalet men 
jag har dock valt att förfina detta något. Jag har valt att inte ta med golfare som kommer från 
de närmast kringliggande banorna (Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik) även om de uppfyller 
kravet på att de spelar golf i Norrfällsviken och gör minst en övernattning från hemmet. Detta 
för att jag inte vill att faktorer som närhet och bekanta eller familj ska spela in på beslutet att 
besöka  banan.  Jag  tror  det  finns  en  stor  risk  att  studien  skulle  bli  missvisande  om  jag 
inkluderade  dessa  spelare  eftersom de med  stor  sannolikhet  besöker  banan för  att  den är 
närliggande och/eller att de besöker släkt och vänner i närheten. Då har det inte funnits någon 
riktig beslutsprocess kring valet och dessa golfare är därför inte lämpliga respondenter för min 
studie.

Rent  praktisk  har  jag  tagit  hjälp  av  Elisabeth  Bergqvist  som  jobbar  som  kanslist  på 
Norrfällsvikens golfklubb för att välja ut respondenterna. Hon ansvarar för alla tidsbokningar 
och  är  den  som  har  kontakt  med  greenfeespelarna  när  de  anmäler  sig  och  betalar. 
Tidsbokningar görs i GIT (Golfens IT-system) och när en bokning görs kommer automatiskt 
information upp om vilken golfklubb spelaren tillhör och hon kan därför se vilka spelare som 
är lämpliga för min studie. Eftersom jag har arbetat under sommaren har tiden för intervjuerna 
begränsats till de dagar jag har varit ledig. Jag gav Elisabeth tillgång till mitt schema så att 
hon kunde se vilka dagar jag hade möjlighet att göra intervjuer och hon kunde då gå in i GIT 
för att se vilka golfare som spelade dessa dagar. När golfarna kom för att betala sin greenfee 
frågade hon om de ville ställa upp på en intervju när de kommit tillbaka från sin golfrunda. 
För att undvika att urvalet  påverkades av hennes selektivitet  sa jag åt henne att  fråga alla 
golfare som var lämpliga för studien under de dagar jag var ledig. Till en början ringde jag 
själv golfarna och frågade om de ville  ställa upp på en intervju men jag insåg snabbt att 
golfarna hade lättare för att säga nej om jag ringde i jämförelse med om de fick frågan ansikte 
mot ansikte. Eftersom jag inte hade möjlighet att spendera hela dagen på golfklubben lät jag 
Elisabeth fråga och jag kunde sedan åka till golfklubben den tid jag beräknade att golfarna 
hade spelat klart sin runda. Nästan alla var positivt inställda till att ställa upp på intervjun, 
med  undantag  från  några  få  spelare  som redan  hade  planer  efter  rundan  eller  som hade 
bråttom hem.

4.2.3 Kritik av urval

Icke-sannolikhetsurval  kritiseras  för  att  inte  representera  populationen  vilket  kan  leda  till 
missvisande resultat och slutsatser (Holme & Solvang, 1991). Jag har därför eftersträvat att ha 
ett slumpmässigt urval för min studie, vilket jag också anser att urvalet är. Det är slumpen 
som avgjort vilka dagar jag har varit ledig och vilka golfare det är som spelar på dessa dagar. 
Selektivitet har sedan undvikits eftersom alla spelare som lämpar sig för studien har tillfrågats 
under  dessa  dagar.  Det  finns  naturligtvis  en  liten  risk  för  att  urvalet  inte  är  fullständigt 
slumpmässigt då Elisabeth kan ha missat att fråga någon spelare. Detta anser jag dock vara 
oväsentligt och jag tror inte det har påverkat studien på något sätt. 
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En annan som kan kritiseras är att jag gjort en fallstudie, vilket gör att jag endast kan begränsa 
min studie till  att  gälla golfare som besöker Norrfällsvikens golfklubb. Jag har dock flera 
argument  till  varför  jag  valde  att  göra  en  fallstudie.  För  det  första  hade  jag sedan innan 
kontakt med golfklubben och jag viste att de kunde hjälpa mig med respondenter. Hade jag 
valt  andra  golfklubbar  kunde  jag  inte  garantera  att  urvalet  blev  slumpmässigt  och  att 
respondenterna uppfyllde kriterierna för att medverka i studien eftersom jag då inte skulle haft 
tillgång till GIT. Det skulle också leda till färre respondenter per golfbanan. Nu kan jag helt 
och fullt koncentrera mig på Norrfällsvikens golfklubb och istället få fler respondenter och 
mer data, vilket jag anser leder till en bättre analys som ger bättre slutsatser. För det andra är 
det vanligt förekommande i studier om destinationsmarknadsföring att forskare använder sig 
av specifika fall (exempelvis Das et al, 2007, Moutino et al, 1991). För det tredje så är tanken 
inte att studien ska leda till generalisering. Eftersom det finns så många olika golfbanor skulle 
det krävas en mycket stor studie för att den skulle kunna generaliseras. Jag ställer mig också 
frågan hur mycket det ger att generalisera en sådan sak som vad som påverkar beslutet att 
besöka en golfbana? Varje bana har sina egna förutsättningar och om det ska kunna hjälpa 
banan i sin marknadsföring bör en studie göras på varje enskild bana. Jag hoppas och tror att 
min  studie  kan  hjälpa  Norrfällsvikens  golfklubb  att  få  en  förståelse  för  varför  deras 
greenfeegäster besöker banan, hur de upplever banan och varför/varför inte de skulle vilja 
återbesöka  den.  Jag  tror  också  att  studien  kan  vara  till  hjälp  för  banor  med  liknande 
förutsättningar som Norrfällsvikens golfbana eftersom studien inte endast är fallspecifik utan 
också behandlar mer generella frågor om valet av golfbana under en golfresa. 

I mitt urval har jag inte tagit hänsyn till åldern på respondenterna och det kan uppfattas som 
en skev fördelning av åldersgrupperna eftersom majoriteten av respondenterna är 40 år eller 
äldre. Tidigare statistik från klubben visar dock att majoriteten av greenfeespelarna ligger i 
åldern 40-60. Jag anser därför att mitt urval är representativt för Norrfällsvikens golfbana. 

4.2.4 Respondenterna

Jag  har  för  studien  intervjuat  tio  golfresenärer  som  besökt  Norrfällsvikens  golfbana. 
Anledningen till att det just blev tio respondenter var för att jag efter åtta intervjuer upplevde 
att respondenterna gav relativt lika svar och jag utförde därför ytterligare två intervjuer för att 
försäkra  mig  om  att  min  iakttagelse  var  korrekt.  Efter  dessa  två  intervjuer  kunde  jag 
konstatera att ytterligare intervjuer inte nämnvärt tillförde studien något mer och jag valde 
därför att inte utföra några ytterligare intervjuer. 

Respondenterna  har  kommit  både  från  norra  och  södra  Sverige  vilket  jag  anser  positivt 
eftersom  det  är  intressant  att  se  om  beslutet  att  besöka  golfbanan  skiljer  sig  mellan 
resenärerna beroende på hur långt de har rest för att besöka banan. 

Golfresenärer åker ofta på golfresor tillsammans med andra och det visade sig också att de 
golfspelare som uppfyllde kraven för att medverka i studien hade åkt på resan tillsammans 
med en eller flera medresenärer.  Eftersom golfarna hade åkt på resan tillsammans tyckte jag 
det  fanns  anledning  att  tro  att  de också tagit  beslutet  att  besöka Norrfällsvikens  golfbana 
tillsammans, och jag valde därför att intervju dem tillsammans i gruppen. Jag anser att det 
varit  positivt  för studien eftersom golfarna kunde komplettera varandra i svaren.  Jag hade 
kunnat välja  att  endast  intervjua en person från varje  grupp men skulle  då endast  fått  ett 
perspektiv  på  beslutsprocessen.  Det  var  också  intressant  att  se  hur  olika  golfspelarna 

31



uppfattade banan trots att de tillhörde samma grupp. Jag har dock valt att se varje grupp som 
en respondent eftersom det skulle ge ett missvisande resultat om jag skulle redovisa svaren 
från var och en av golfspelarna i gruppen för sig. Svaren från personerna som rest tillsammans 
skulle bli nästan identiska vilket skulle generera en skevhet i empirin.

Alla respondenter blev tillfrågade om de ville vara anonyma i min undersökning, men det var 
ingen respondent som ansåg det nödvändigt. Jag har ändå valt att koda varje grupp för att 
underrätta för läsaren. Eftersom varje grupp omfattar två till fyra personer är det lättare för 
läsaren att följa med i vilken grupp jag syftar på om jag kodar dem med en bokstav istället för 
att  nämna  namnen  på  alla  som var  med  i  gruppen.  Följande  är  de  respondenter  jag  har 
intervjuat:

Grupp A: Kristina, Kerstin och Birgitta. Ålder: 60-70. Hemmaort: Umeå.
Grupp B: Kurt och Gurli. Ålder: 60-70. Hemmaort: Danderyd.
Grupp C: Hans, Eva, Lennart och Gunell. Ålder: 50-60. Hemmaort: Umeå.
Grupp D: Per och Solvej. Ålder: 40-50. Hemmaort: Örebro.
Grupp E: Sture och Catharina. Ålder: 45-55. Hemmaort: Stockholm.
Grupp F: Stefan och Niklas. Ålder: 17 respektive 47. Hemmaort: Stockholm.
Grupp G: Maj och Olle. Ålder: 50-60. Hemmaort: Piteå.
Grupp H: Anders och Gudrun. Ålder: 50-60. Hemmaort: Bollnäs.
Grupp I: Kurt och Margit. Ålder: 45-55. Hemmaort: Stockholm.
Grupp J: Kerstin och Stig. Ålder: 60-70. Hemmaort: Stockholm.

4.2.5 Intervjuer 

Med utgångspunkt från mitt syfte med studien och valet av en kvalitativ studie har jag valt att 
utföra en semistrukturerad intervjustudie. Denna metod innebär att forskaren utgår från en 
frågemall som till stor del styr intervjuförloppet, men forskaren har möjlighet att avvika från 
denna mall och ställa frågor utöver de frågor som finns i mallen om de kopplas till något av 
respondenternas svar (Bryman & Bell, 2005). 

Min  tanke  med  detta  metodval  är  att  den  ska  generera  en  djup  och  utförlig  empiri  med 
utrymme  för  tolkning.  Jag anser  att  metodvalet  ger  goda  förutsättningar  för  tolkning  och 
förståelse då den ger respondenterna möjlighet att svara utifrån sina egna erfarenheter och 
uppfattningar utan att svaren påverkas allt för mycket av mig som forskare. Eftersom frågorna 
är  mer  eller  mindre  öppna  svarar  respondenten  utifrån  sina  egna  preferenser.  De  öppna 
frågorna ger också utrymme för att andra intressanta ämnen belyses under intervjuns gång, 
vilket också kan vara relevant för min studie samt hjälpa mig att tolka respondenternas svar. 

4.2.6 Intervjuguide

Inför  intervjuerna  utvecklade  jag  en  intervjumall  som  jag  har  använt  som  guide  under 
intervjuerna. Frågorna skall verka som en grundstomme för intervjuerna och tanken är att alla 
frågor  skall  besvaras  av  respondenterna.  Jag  kommer  dock  anpassa  intervjun  utifrån 
respondentens svar och det kan därför falla sig så att jag ställer frågorna i olika ordningsföljd 
och/eller att jag avstår från att ställa en fråga om respondenten besvarat frågan i något av sina 
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tidigare svar. Jag kommer även ställa följdfrågor om ett svar är oklart eller om jag vill att 
respondenten ska berätta mer. 

De frågor jag valt grundar sig i den teoretiska referensramen och är utvecklade för att ge svar 
på det valda problemet. Nedan följer en förklaring och diskussion av intervjufrågorna.

Fråga (1) Vill ni vara anonyma?
För  att  veta  hur  jag  ska  behandla  informationen  från  intervjuerna  frågar  jag  om 
respondenterna  vill  vara  anonyma  eller  inte.  Jag  väljer  att  ställa  denna  fråga  i  början av 
intervjun för att respondenterna inte skall hålla tillbaka på något utav svaren på grund av att 
de inte är medvetna om att de kan vara anonyma. 

Fråga (2) Hur gamla är ni?
Eftersom tidigare studier visar att åldern påverkar preferenserna anser jag att det är viktigt för 
studien att jag känner till åldern på mina respondenter. För att kunna bedöma urvalet är det 
också av betydelse att jag kan få en profil av mina respondenter och åldern är där en viktig 
komponent. 

Fråga (3) Hur ofta åker du/ni på golfresa under ett år?
Denna fråga  ställer  jag för  att  få  en  förståelse  för  respondenternas  tidigare  erfarenhet  av 
golfresor  och  besluten  de  gör  vid  dessa.  Respondenternas  erfarenhet  kommer  att  påverka 
deras  svar  och  jag  anser  därför  att  det  är  viktigt  att  jag  som forskare  känner  till  vilken 
erfarenhet de har av att åka på golfresor.

Fråga (4) Har du/ni besökt golfbanan tidigare? 
Även denna fråga handlar  om att  få  en förståelse  för  respondenternas  tidigare  erfarenhet. 
Tidigare  forskning  visar  att  förväntningarna  hos  en  besökare  av  en  destination  är  olika 
beroende av om besökaren besöker destinationen första gången eller om de gör ett återbesök. 
Om respondenten besökt platsen tidigare kan det också påverka beslutet på ett annat sätt än 
om de besöker destinationen för första gången. 

Fråga (5) Hur länge planerar du/ni att stannar?
Fråga (6) Hur många dagar brukar en generell golfresa för er vara?
Med dessa  frågor  vill  jag få  en uppfattning  om hur  länge  respondenterna  brukar  vara på 
golfresa  och  jämföra  det  med  tiden  de  är  i  Norrfällsviken  för  att  se  om det  finns  några 
skillnader. Jag vill också se om tiden som respondenterna spenderar i Norrfällsviken och på 
golfresor  generellt  skiljer  sig  mellan  respondenterna  och  i  sådana  fall  försöka  få  en 
uppfattning om vad det beror på.
 
Fråga (7) Vart kommer du/ni ifrån?
Fråga (8) Vart ifrån åkte du/ni innan du/ni kom till den här golfbanan?
Tidigare  forskning  visar  att  avståndet  till  en  destination  påverkar  beslutet  att  besöka 
destinationen. Jag vill därför undersöka varifrån respondenterna kommer och hur långt de har 
åkt för att komma till Norrfällsviken.
 
Fråga (9) Besöker du/ni andra golfbanor under den här resan?
En viktig faktor att ta med i studien anser jag vara huruvida respondenterna endast besöker 
Norrfällsvikens golfbana under sin resa eller om de besöker flera banor. Detta gör det möjligt 
att  undersöka  huruvida  beslutet  att  besöka  Norrfällsvikens  golfbana  är  en  del  av  en 
beslutprocess som omfattar flera val av golfbanor eller om beslutprocessen bara omfattar ett 
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val av golfbana. I de fall respondenterna besöker andra banor kan jag då se om beslutet att 
besöka Norrfällsvikens golfbana har påverkats av respondenterna övriga val att golfbanor.

Fråga (10) Brukar ni boka era golfvistelser själva eller bokar ni golfpaket?
Fråga (11) Har ni bokat er vistelse i Norrfällsviken själva eller har ni bokat ett golfpaket?
Många golfklubbar erbjuder prisvärda golfpaket med boende, mat och golf. Det är vanligt att 
golfare utnyttjar dessa erbjudanden. För att få en uppfattning om huruvida respondenternas 
beslut påverkats av ett attraktivt erbjudande ställer jag därför denna fråga. 

Fråga (12) Hur resonerar och tänker du/ni när du/ni väljer bana för en golfresa?
Genom den här frågan vill jag att respondenterna själva ska berätta om hur de tar sitt beslut att 
besöka en golfbana. Jag vill att frågan ska vara så öppen som möjligt för att inte gå miste om 
viktig information eller styra respondenterna i sina svar. Tanken är att respondenterna helt och 
fullt ska svara utifrån sina egna erfarenheter. Frågan gäller golfresor generellt och inte enbart 
den resa de gjort till Norrfällsviken. Detta för att jag ska kunna få en uppfattning om huruvida 
det finns avvikelser eller ej i det beslut de tog att besöka Norrfällsviken från deras vanliga 
beslutsprocess.

Fråga (13) Hur resonerar du/ni kring de attribut som finns på golfanläggningarna när du/ni  
väljer golfbana vid en golfresa?
I den här frågan går jag djupare in på de attribut som finns på en golfanläggning och dessas 
betydelse för golfarnas beslut.

Fråga (14) Har du/ni något krav som en bana måste uppfylla för att du/ni ska välja att spela  
på den under en golfresa?
Med denna fråga vill jag få information om det är någon faktor som är speciellt avgörande för 
valet att besöka en golfbana. 

Fråga (15) Hur resonerade du/ni när du/ni valde den här banan? 
Genom den här frågan avser jag att  få en uppfattning om varför respondenterna valde att 
besöka  Norrfällsvikens  golfbana  och  vilka  faktorer  som  påverkade  beslutet.  Som  jag 
förklarade i fråga 12 så vill jag kunna jämföra svaren i fråga 12 och 15 för att se om det finns 
avvikelser i beslutsprocessen.

Fråga (16) Hur fick du/ni information om golfbanan? 
Fråga (17) Hur brukar du/ni fåinformation om golfbanor?
Fråga (18) Brukar du/ni lyssna på vad andra golfare säger om olika golfbanor?
Med dessa frågor vill jag få en förståelse för hur golfare får information om golfbanor och hur 
denna information påverkar beslutet  att  besöka en bana. Informationen som ges ut om en 
destination påverkar besökarnas förväntningar av destinationen. Huruvida destinationen lever 
upp  till  dessa  förväntningar  påverka  om  besökarna  blir  nöjda  eller  missnöjda. 
Tillfredställelsen av en destination påverkar i sin tur om besökaren är villig att återbesöka 
destinationen  eller  ej.  Teorin  säger  även  att  ”word  of  mouth”  har  en  stark  påverkan  på 
människors beslut. Informationen har alltså en viktig funktion i beslutsprocessen och jag anser 
därför att det är en viktig faktor att undersöka.

Fråga (19) Vad har du/ni för syfte/mål med den här golfresan? Vad vill ni få ut av resan?
Teorin säger att ett beslut fattas för att lösa ett problem eller för att uppnå ett mål. Det är 
därför av intresse att veta vad golfspelarna vill få ut av resan för att få en bättre förståelse till 
varför  de valde  att  besöka  Norrfällsviken.  Teorin  säger  även att  det  finns  olika  typer  av 
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resenärer och även olika typer av golfare. Jag vill få information om viken typ av resenär och 
golfare som besöker Norrfällsviken. 

Fråga (20) Är du/ni intresserade av några andra attraktioner och aktiviteter utöver golf när  
du/ni gör en golfresa? 
Fråga (21) Besöker du/ni Norrfällsviken på grund av någon annan attraktion eller aktivitet  
utöver golf?
En resa kan ha flera funktioner än att enbart tillfredställa behovet av att spela golf och detta är 
då något  som påverkar valet  av golfbana.  Det behöver inte  bara vara banan i  sig som är 
avgörande för beslutet och jag vill därför undersöka om det finns andra faktorer utanför banan 
och dess attribut som lockar golfarna.
 
Fråga (22) Hur upplever du/ni den här golfbanan och anläggningen? 
Fråga (23) Vad anser du/ni var bra och vad var dåligt?
Fråga (24) Finns det något som har påverkat er upplevelse negativt?
Som jag tidigare nämnt så påverkar besökarnas tillfredställelse deras villighet att återbesöka 
destinationen. Det är därför intressant att undersöka hur golfarna har upplevt Norrfällsvikens 
golfbana för att se om den når upp till deras förväntningar.
Fråga (25) Skulle du/ni kunna tänka dig/er att besöka golfbanan igen?
Fråga (26) Vad få dig/er att vilja/inte vilja återbesöka banan?
Dessa frågor är kopplade till fråga 22, 23 och 24 och jag vill genom dessa frågor få en 
uppfattning om hur upplevelsen påverkat och i vilken grad den har påverkat golfarnas 
villighet att återbesöka banan. 

4.3 Utförande

Alla  intervjuer  utfördes  på  Norrfällsvikens  klubbhus.  Där  hade  jag  tillgång  till  ett 
konferensrum där intervjuerna kunde hållas ostört. De dagar som det var väldigt varmt ville 
dock respondenterna  sitta  utomhus  och  jag  valde  därför  en  enskild  plats  för  intervjuerna 
utanför  klubbhuset.  Intervjuerna  ägde  rum efter  golfrundan  för  att  respondenterna  skulle 
kunna skaffa sig en så bra uppfattning som möjligt  om golfbanan innan intervjuerna.  Jag 
började med att bjuda på fika eftersom golfare ofta är ganska hungriga efter en runda. Jag 
gjorde det för att undvika att respondenterna skulle skynda på intervjun på grund av att de var 
hungriga och ville iväg för att äta. Genom att bjuda på fika kunde respondenterna varva ner 
medan de fikade och samtidigt svara på mina frågor. Jag fick mycket positiv respons för detta 
och jag upplever att det fick den effekt jag hade hoppats på. 

Jag började intervjuerna med att berätta om mitt arbete. Jag gav en kort introduktion där jag 
berättade att jag studerade vid handelshögskolan i Umeå och att jag gör intervjuerna för min 
magisteruppsats.  Jag  berättade  inte  för  detaljerat  om  syftet  med  min  uppsats  för  att 
respondenterna inte skulle få en förutfattad mening om vad intervjun skulle handla om och på 
så vis undvika att styra respondenternas svar. Istället berättade jag bara att min uppsats är 
inriktad  på sportturism och destinationsmarknadsföring.  Jag berättade  även att  jag gör  en 
kvalitativ studie och vad det innebär. Jag valde att göra det för att jag från tidigare intervjuer 
vet att vissa respondenter förväntar sig att det ska vara givna svar, som exempelvis ja och nej, 
och de blir därför ställda när det är öppna frågor. Detta resulterar i att vissa respondenter inte 
berättar så mycket och viktig information kan därför gå förlorad. Jag förklarade därför att det 
inte finns några givna svarsalternativ utan att respondenterna ska berätta utifrån sina egna 
erfarenheter. 
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Alla  intervjuerna  började  med  frågorna  1-3  i  intervjumallen.  Jag  försökte  sedan  hålla 
någorlunda ordning på frågorna men beroende på hur respondenterna svarade valde jag att 
anpassa frågorna så att det blev en logisk följd utifrån respondenternas svar. Som jag tidigare 
nämnt la jag även till frågor om jag tyckte det var aktuellt för studien. Efter varje intervju har 
jag utvärderat frågorna för att se om de gav den information jag var ute efter eller om jag 
behövde omformulera någon fråga eller lägga till ytterligare frågor. Även om jag ändrade på 
ordningsföljden och vissa av frågorna så blev ändå intervjuerna likvärdiga. Jag utvärderade 
även min egen prestation som intervjuare för att kunna förbättra mig till nästa intervju.

Respondenterna har varit mer eller mindre öppna i sina svar. Vissa har gett välutvecklade svar 
medan andra har varit  mer  återhållsamma.  I  de fall  jag upplevt  att  respondenten inte  gett 
tillräckligt med information har jag ställt en eller flera följdfrågor. Jag har dock tagit hänsyn 
till  skillnaderna  i  respondenternas  erfarenhet  av  golfresor  och  att  detta  påverkar 
respondenternas svar. Intervjuerna har tagit 20-30 minuter och jag har använt mig av en MP3-
spelare för att spela in intervjuerna. Genom att spela in intervjuerna kunde jag fokusera på 
intervjuerna till fullo utan att behöva oroa mig för att jag går miste om viktig information. Jag 
har haft intervjumallen med mig som stöd och där har jag även gjort små noteringar om saker 
som inte framkommer på inspelningen, som exempelvis saker som kan ha stört respondenten 
eller om jag upplever att en fråga bör formuleras om. Under alla intervjuer har jag försökt att 
vara så neutral som möjligt för att inte påverka respondenterna.   

4.4 Bearbetning av data

Efter att ha utfört intervjuerna transkriberade jag den data jag fått in. Eftersom jag spelade in 
intervjuerna på en MP3-spelare kunde jag effektivt lyssna av intervjuerna samtidigt som jag 
skrev  ner  dem.  Jag  valde  att  transkribera  intervjuerna  direkt  efter  genomförandet  för  att 
undvika  att  gå  miste  om  relevant  information  och  för  att  snabbt  kunna  återkoppla  till 
respondenterna vid eventuella oklarheter i något svar. Efter att ha lyssnat av och skrivit ner 
intervjuerna lyssnade jag ytterligare en gång på intervjuerna för att försäkra mig om att jag 
inte missat något eller hört fel. 

Jag  har  under  bearbetningen  av  intervjuerna  eftersträvat  att  inte  omformulera  det 
respondenterna sagt för att undvika tolkningar ifrån min sida. Jag har dock valt att inte ta med 
tvekningar och liknande i den sammansatta empirin för att det ska bli lättare att läsa texten. 
Däremot har jag själv noterat detta i ett separat dokument för att jag som forskare ska kunna 
göra en bättre analys. Jag anser att tvekningar och liknande säger mycket om respondentens 
svar och är därför viktiga att beakta. I den sammansatta empirin har jag valt att redogöra varje 
fråga  för  sig  för  att  göra  det  lättare  för  läsarna  att  kunna  jämföra  svaren  mellan 
respondenterna. 

4.5 Kritik av datainsamling

Jag har i  största möjliga mån försökt undvika att  datainsamlingen på något sätt  påverkats 
negativt.  Jag  tycker  dock  att  det  som  forskare  är  viktigt  att  kunna  ha  ett  kritiskt 
förhållningssätt  till  sitt  arbete  och  jag vill  därför  belysa  några  punkter  som jag själv  har 
reflekterar över. 
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För det första har jag begränsad erfarenhet av att gör intervjuer vilket kan ha påverka mitt 
beteende som intervjuare.  Att  jag dessutom är golfare själv gör att  jag kan sätta mig in i 
frågorna  och  svaren  på  ett  annat  sätt  än  vad  en  icke-golfare  kan,  vilket  kan  leda  till  ett 
överengagemang. Jag har dock försökt att hålla mig så neutral som möjligt för att inte påverka 
respondenterna. Jag har undvikit  att kommentera respondenternas svar och jag har försökt 
hålla  ett  neutralt  kroppsspråk  för  att  respondenterna  inte  ska  kunna  läsa  av  eventuella 
reaktioner från min sida. 

För det andra fanns det vissa yttre faktorer som kan ha stört respondenterna. Jag försökte att 
undvika yttre påverkan genom att utnyttja konferensrummet som jag hade tillgång till. Där 
kunde vi sitta ostört, men i de fall där respondenterna hellre ville sitta ute på grund av värmen 
var det svårare att undvika påverkan från yttre faktorer. Jag valde då en så enskild plats som 
möjligt för utförandet av intervjuerna, men det var ändå en öppen yta där man kunde se folk 
gå  till  och  från  klubbhuset.  Jag  uppfattade  att  detta  ibland  kunde  distrahera  vissa  av 
respondenterna. I de fall respondenterna kom av sig repeterade jag frågan och upprepade vad 
de  senast  hade  sagt  för  att  de  snabbt  skulle  komma  ihåg  vad  de  pratade  om.  Eftersom 
respondenterna  ändå  visade  engagemang  i  intervjuerna  upplever  jag  inte  att  det  påverkat 
utfallet  nämnvärt.  Jag  försökte  även  hålla  mig  fokuserad  som  intervjuare  eftersom  yttre 
faktorer  även påverkar  mig.  Om jag blir  ofokuserad  och kommer  av mig  kan detta  även 
påverka respondenterna. Jag anser dock att jag gjort mitt bästa för att hålla mig fokuserad 
eftersom jag i förväg läst på om vilka problem som kan uppstå under intervjuer och jag var 
därför förberedd på att det kunde uppstå störande moment, vilket gjorde att jag ansträngde 
mig extra mycket på att fokusera på intervjuerna. 

För det tredje upplevde jag att vissa respondenter var mer eller mindre villiga att ställa upp på 
intervjun. Vissa respondenter var angelägna om att inte intervjun skulle ta allt för lång tid. 
Detta oroade mig eftersom jag trodde att det kunde påverka deras engagemang i intervjun och 
att  de skulle skynda på intervjun genom att  ge korta svar.  När vi  väl  påbörjade intervjun 
visade det sig dock att respondenterna blev engagerade i intervjun och vissa fortsatte även att 
diskutera ämnet efter att jag ställt mina frågor. Jag upplever därför inte att tidsaspekten varit 
till nackdel för min studie. Även om det är skillnad i hur utvecklade svar respondenterna gett 
så har jag ingen anledning att  tro att respondenterna inte gett  en fullständig bild av deras 
erfarenhet och upplevelser. Skillnaden i svaren ligger just i deras erfarenhet, ju mer erfarna 
golfresenärerna är ju mer har de att berätta. 

För det fjärde finns det en viss risk att respondenterna förskönar sina svar på grund av att de 
inte vill tala illa om den golfbana de just besökt. För att undvika detta klargjorde jag i början 
av intervjuerna att jag inte representerar Norrfällsvikens golfklubb och jag inte på något sätt 
kommer att uttala mig till klubben om vad specifika respondenter sagt. Min uppfattning är att 
de respondenter som haft något negativt  att  säga också har sagt det och att de därför inte 
förskönat sina svar. 

Det  femte  problemet  ligger  i  inspelningen  av  intervjuerna.  Kvaliteten  av  intervjuerna  har 
överlag varit bra, men i det fall då det varit mycket bakgrundsljud var det svårt att höra vad 
respondenterna sa i vissa meningar. Jag anser dock inte att jag gått miste om eller misstolkat 
någon information eftersom jag valde att transkribera intervjuerna direkt efter utförandet och 
på så sätt kom ihåg vad respondenterna sagt. 
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Slutligen vill jag än en gång påpeka risken med intervjuareffekten. Jag har tidigare förklarat 
att  jag  försökt  undvika  att  påverka  respondenterna  på  något  sätt  genom  att  undvika  de 
klassiska misstagen  som intervjuare  brukar  göra.  Det  finns  dock en  risk att  jag  påverkat 
respondenterna omedvetet.  Jag har i  mina frågor utgått  ifrån teorin,  men mina följdfrågor 
skapar jag utifrån intervjuns förutsättningar och det är då möjligt att jag genom mina egna 
åsikter eller från min erfarenhet från tidigare intervjuer på något sätt styrt respondenterna i 
sina svar. Jag tror dock att detta i sådana fall bara haft en ringa påverkan på studien eftersom 
jag redan från början av intervjuerna varit medveten om risken med intervjuareffekten. 
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5. EMPIRI

I det här avsnittet går jag igenom den data jag samlat in och redovisar respondenternas svar  
på mina intervjufrågor. Jag presenterar också data jag samlat in om golf i Sverige. Denna  
data har dock inte genererat från intervjuerna utan en sekundärkälla.

5.1 Golf i Sverige

Idag finns det 573 523 medlemmar på Sveriges 497 golfbanor. Av dessa räknas 521 980 som 
aktiva medlemmar. Medlemsutvecklingen har under de senaste åren varit negativ, men har ut 
ett längre perspektiv haft en mycket god utveckling. År 1993 var antalet medlemmar 346 995. 
(Svenska Golf Förbundet, 2008). 68,6 procent av det totala antalet medlemmar är män och de 
resterande  31,4  procenten  är  kvinnor.  Generellt  är  intresset  för  golf  stort  i  Sverige.  1,5 
miljoner av den Svenska befolkningen säger att  de är  intresserade av golf.  (Svenska Golf 
Förbundet, 2007) 

Ett  mått  på  tillgängligheten  på  Svenska  golfbanor  brukar  mätas  i  antalet  medlemmar  per 
klubb, men ett bättre mått på detta är antalet spelare per hål. År 1980 var det 35 aktiva spelare 
per hål medan det år 2005 var 67,5 aktiva medlemmar per hål.  (Svenska Golf Förbundet, 
2005a).  Det ökade antalet  golfbanor i Sverige visa på en hög investeringsgrad.  Mellan år 
2008-2009 beräknades det att tre miljarder kronor skulle investeras i golfen i Sverige och 76 
procent av Sveriges golfklubbar planerar att investera under år 2008-2010. Totalt uppskattas 
det att  30-50 miljarder kronor har investerats  i golfen i Sverige (Svenska Golf Förbundet, 
2007). 

I  en  studie  om  golfens  utveckling  (Svenska  Golf  Förbundet,  2005b)  framgår  det  att 
greenfeeintäkterna, det vill säga intäkterna från den avgift golfspelare betalar för att spela på 
en annan bana, minskat något med 0,3 procent. Det är dock stora skillnader från klubb till 
klubb, då vissa klubbar haft en positiv utveckling medan andra haft en negativ utveckling. 
Denna skillnad anses bero på bland annat följande faktorer: 

- Avståndet från banan till det naturliga upptagningsområdet. 
- Bankvalitet och naturupplevelser. 
- Tillgänglighet för spontangolf. 
- Möjlighet att boka tider via Internet. 
- Vilken servicegrad klubben har beträffande reception, restaurang, shop m.m. 
- Tidsåtgång, hur lång tid tar resa och spel, möjlighet till spel 9 hål.

Greenfeeintäkterna på landets golfbanor var under år 2006 i genomsnitt 1 270 000 kronor och 
det genomsnittliga antalet greenfeespelare var 5020 stycken. Greenfeeavgiften låg mellan 220 
och 355 kronor, med ett  genomsnitt  på 281 konor. Sedan år 2005 har den genomsnittliga 
greenfeeavgiften minskat. (Svenska Golf Förbundet, 2007)
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5.2 Intervjuerna

5.2.1 Respondenternas tidigare erfarenhet av golfresor

Grupp  A  brukar  göra  en  till  tre  golfresor  per  år  och  de  brukar  ligga  på  en  till  två 
övernattningar. Resan de gör till Norrfällsviken är två övernattningar. De besöker inga andra 
golfbanor under resan utan den resa de gör omfattar bilfärden från deras hemmaort Umeå till 
Norrfällsviken och tillbaka. De har besökt Norrfällsvikens golfbana tidigare och de har köpt 
ett golfpaket för den här vistelsen. Deras syfte med resan är att syftet med resan är att spela 
golf, umgås med varandra och att ha roligt på banan. De är inte ute efter att tävla. Gruppen har 
lång erfarenhet av golfresor och de brukar ofta göra resorna i grupp: 

”Vi brukar vara upp till 12 stycken som åker tillsammans. Det här har vi hållit på med i 20 år”

Grupp  B  brukar  göra  två  golfresor  per  år  i  Sverige.  Det  är  första  gången  de  besöker 
Norrfällsviken och de stannar en natt på destinationen. Syftet med resan är att uppleva Höga 
Kusten samtigigt som de rör på sig genom att spela golf. De har köpt ett golfpaket med mat, 
boende  och  greenfee.  De  åkte  direkt  från  sin  hemmaort  Danderyd  innan  de  kom  till 
Norrfällsviken. De hade inte besökt några andra golfbanor under sin resa, men de planerar att 
besöka minst tre till. De ska åka till Narvik och de åker därför Norrlandskusten upp för att 
sedan åka in i Norge.

Grupp C brukar åka på golfresa två gånger per sommar. Tiden för resorna varierar. De brukar 
vara ute en vecka när de åker ensamma. När de åker med vänner blir det kortare, över en 
weekend oftast. Denna resa är över en lång weekend, torsdagskväll till söndag. Syftet med 
den här resan är att spela golf, njuta av vädret, ha trevligt tillsammans och att äta gott. De 
brukar besöka banor som ligger runtomkring Umeå eller så besöker de golfbanor som ligger i 
Stockholmsområdet. De har besökt banan en respektive två gånger tidigare och de planerar att 
göra en övernattning i Norrfällsviken. Tidigare under denna resa har de besökt Härnösands 
golfbana. Efter sitt besök i Norrfällsviken åker de tillbaka hem till Umeå. 

I grupp D har respondenterna Per och Solvej olika erfarenhet av golfresor. Solvej är nybörjare 
och har därför inte spelat så mycket golf på golfresorna som gjorts. Hon har dock följt med på 
resorna och sysselsatt sig med annat under tiden Per spelat golf. Per brukar också åka med 
”grabbgänget”. Det brukar bli 1-2 resor per år. De brukar då åka över en weekend och de 
brukar hålla sig till banor som ligger ungefär 20 mil från deras hemmaort Örebro. De har inte 
besökt  Norrfällsviken  förut  och  de  planerar  att  stanna  tre  dagar.  Syftet  med  resan  är  att 
uppleva saker samtidigt som de kan rör på sig genom att spela golf. Norrfällsviken är första 
stället de spela golf på, men de planerar att spela mer. De ska vidare till Skog, vid Falun, och 
där ska de spela golf. Annars har de inte planerat in några fler banor.

Respondenterna Sture och Catharina i grupp E brukar göra många golfresor: 

”Vi åker på semester och spelar golf. Vi brukar också göra resor till Åland, vi bor i Stockholm så det  
är lätt att ta färjan. Så fort vi åker på semester har vi klubborna med oss och då spelar vi golf. Sedan  
gör vi 2-3 resor då vi enbart spelar golf”

Grupp E har besökt Norrfällsvinken flera gånger, de konstaterar att de spelat på banan fyra 
eller  fem gånger.  De  brukar  övernatta  i  Norrfällsviken  när  de  åker  norrut.  Gruppen  har 
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tidigare varit bosatt i Luleå. Den här gången stannar de två till tre dagar och de ska spela golf i 
två. Syftet med resan är att spela golf på en trevlig bana. De har tänkt sig att spela mer golf 
under sin resa, men har endast inplanerat att de ska spela i Vemdalen där de har en stuga. De 
brukar inte planera så mycket utan tar det längs vägen.  

Den grupp som har minst erfarenhet av golfresor är grupp F. Det är första gången som pappa 
Stefan och sonen Niklas åker tillsammans.  Det är  första golfresan för Niklas,  men Stefan 
brukar åka tillsamman med ”grabbgänget”. De säger att det är en kombinationsresa där de 
spelar golf men också gör annat, bland annat ska de besöka sin farmor som bor i Norrland. De 
har  aldrig  besökt  Norrfällsvikens  golfbana  tidigare.  De  åkte  direkt  från  hemmaorten 
Stockholm till Norrfällsviken och de stannar där i två dagar. Syftet med resan är att de ska 
kunna göra något tillsammans hela familjen. Att bara se sevärdheter lockar inte tonåringarna 
och därför är det golfen som lockar barnen att följa med. De hade inte tänkt besöka någon 
annan golfbana under den här resan. Under sin vistelse i Norrfällsviken hade de ett golfpaket.

Maj och Olle i grupp G brukar en gång per år åka iväg en till tre veckor för att spela golf. De 
brukar även göra kortare resor på två till tre dagar. I Norrfällsviken planerar de att stanna två 
dygn.  Syftet  med resan är att  spela  golf,  koppla av och ta det lugnt.  De hade egentligen 
planerat att åka mer inåt landet, men de tyckte det var för mycket mygg. Hur många banor de 
besöker under den här resan och vilka banor det blir beror på olika faktorer: 

”Vi brukar besöka mellan två till sex banor. Det beror lite på hur vädret är, om det finns starttider  
och om det är starförbud på grund av tävlingar… då åker vi bara vidare. Vi måste ha någonstans att  
ställa husvagnen också. Det är inte alla klubbar som har det. Vi brukar alltid börja med Norrmjöles  
golfbana, vi åker nästan alltid söderut. Vi brukar åka till Timrå men inte längre än det”

De besökte Norrfällsvikens golfbana förra året vilket de tyckte var en positiv upplevelse: 

”Vi tyckte det var trevligt att vara här. Det är så vackert med naturen och personalen på banan är  
trevliga. Men hela området med hamnen, fiskebyn, och restaurangerna är trevligt”

Grupp H brukar åka på golfresa två till tre gånger per år. Anders brukar även åka iväg två till 
tre gånger med ”grabbgänget”. Det är första gången de besöker Norrfällsviken och de gör en 
övernattning där. Syftet att kombinera möjligheten att se saker samtidigt som man gör något, 
att träffa folk och ha kul, att spela golf och se Höga Kusten. De anser att den sociala aspekten 
är viktig. De säger att deras golfresor brukar bli tre övernattningar, tre till fyra dagar. Just den 
här resan blir fyra till fem övernattningar. De brukar åka 20-30 mil,  max en dagsresa från 
hemmet i Bollnäs. Norrfällsviken är den tredje banan de besöker. Innan dess kom de från 
Gnarp utanför Sundsvall. De har ett golfpaket under sin vistelse i Norrfällsviken.

Grupp I är den grupp som gör flest golfresor. De brukar göra fem till sex resor per år. I regel 
är de borta en natt,  men det blir även längre. De brukar åka 15-20 mil.  Innan de kom till 
Norrfällsviken var de i Umeå där de besökte Holmsunds golfbana. I Norrfällsviken stannar de 
en natt. Syftet med resan är välmående. De vill trivas, njuta och ha det bra, och spela golf. De 
säger att nu har de tid och möjlighet att göra det så då gör de det. Det är första gången de 
besöker golfbanan och de har köpt ett golfpaket för sin vistelse.

Kerstin och Stig i grupp J gör en längre resa tillsamman per år och då är det en kombination 
med semester. De spelar då inte enbart golf utan gör också andra turistaktiviteter. Stig brukar 
även åka iväg med ”grabbgänget” De brukar åka till södra Sverige i början av våren innan 
banan i  Stockholm har  öppnat.  När  han  åker  med  grabbgänget  blir  det  ofta  en  eller  två 
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övernattningar. De besöker Norrfällsviken för första gången. Syftet med resan är att spela golf 
och uppleva saker runt omkring. I det här fallet var det att uppleva Höga Kusten. De åkte 
direkt från Stockholm till Norrfällsviken där de ska spendera två nätter för att sedan åka till 
Sundsvall.  Under  sin  vistelse  i  Norrfällsviken  har  de  ett  golfpaket.  De  konstaterar  att 
Norrfällsviken är så långt norrut de kommer att åka. De kommer att spela golf med säkerhet i 
Hudiksvall och eventuellt i Sundsvall. 

5.2.2 Gruppernas resonemang när de väljer golfbana för en golfresa

När det gäller  valet  av golfbana för en golfresa har vissa av respondenterna krav som en 
golfbanan måste uppfylla för att de ska välja att spela på den. Dessa gäller framförallt banas 
utformning, banans kvalitet och golfspelet. För grupp A, C och H är det ett krav att det är en 
18 håls bana. Grupp C och D har också som krav att kvaliteten på banan ska vara bra. Utöver 
detta har grupp C som krav att det ska finnas möjlighet att köpa något att äta på banan och 
grupp D har som krav att det ska finnas annat än golf att uppleva på området. Grupp E har 
som krav att  banan ska vara  varierande  och att  de  ska  kunna spela  på  fyra  timmar  eller 
mindre. Även grupp J har krav på banans kvalitet då de inte spelar på banor som provisoriska 
greener och tee. Grupp B, F, G och I sa att de inte hade några direkta krav.

Det finns också vissa saker grupperna säger att de tänker på när de väljer golfbana. Grupp A, 
B, C och G säger alla att avståndet är något de tänker på när de väljer golfbana, det får inte 
vara för långt. Grupp G säger följande:

”Vi kör inte allt för långt för att spela på en bana. Vi hör inte 12 timma i sträck för att spela på en  
bana utan då bli det att vi kör 4 timmar – spelar – kör 4 timmar – spelar och så vidare. Om det är  
riktigt dåligt väder och det spöregnar hela tiden så kanske vi kör längre, men inte annars”.

Grupp G säger också att de inte brukar planera så mycket under sina golfresor utan tar dagen 
som den kommer. De säger att de är ganska impulsiva när det gäller spelet. De brukar ta en 
bana där de känner för det. 

Grupp C säger att längden på resan avgör hur långt de väljer att åka för att besöka en bana. 
Om det bara är en weekendresa så väljer de bana utifrån vad de hinner åka under fredagen.

Boendet är också frekvent påtalat,  men dock på olika sätt.  För de respondenter som bor i 
husbil under sin resa är möjligheten till parkeringsplats med el något som styr dras beslutet. 
Detta gäller grupp D och G. Grupp A, B och C säger att boendet är viktigt i beslutet, men det 
är dock inte standarden som de i första hand tänker på utan på avståndet mellan boendet och 
golfbanan. De vill att det ska vara gångavstånd så att de slipper ta bilen mellan boendet och 
banan. När det gäller standarden så säger grupp A att huvudsaken är att det finns sköna sängar 
eftersom de är ute och går hela dagarna och då behöver en god nattsömn. De säger också att 
det ska passa att åka flera par. Grupp C säger att de vill ha rent och fräscht, och att det ska 
finnas bra frukost så att de orkar spela. 

Omklädningsrum  och  dusch  en  uppskattad  facilitet  av  grupp  C,  D,  G  och  I.  Även  en 
restaurang är uppskattat tycker grupp D, G och I. Grupp G och I säger dock att det inte gör 
något att  golfbanan inte har någon egen restaurang eftersom det kompenseras  med att  det 
finns bra restauranger i viken. Grupp E och H säger att de är nöjda med en kiosk. Grupp D 
uppskattar också att det finns en driving range på golfanläggningen. 
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Grupp F och J säger att de tänker på vad annat som finns att göra på området när de beslutar 
vilken bana de ska besöka under en golfresa. 
Grupp E, G, H och I är de enda grupper som nämner att de tänker på banan i sig när de väljer 
golfbana. Grupp E säger följande:

”Det ska vara vackert och trevligt på de banor vi väljer när vi är på genomresa. Om vi gör en resa  
där vi bara spelar golf så väljer vi väldigt bra banor. En väldigt bra golfbana är en bana med bra  
underlag, den är varierande och det ska vara vackert också. På den här banan är inte fairway så bra 
men det är en vacker omgivning. Hade vi inte tyckt det så hade vi nog inte valt att spela på den” 

Grupp G tycker det är viktigt att golfbanan är kul. Om de spelar på en bana som de inte tycker är 
kul så spelar de inte där igen. De exemplifierar detta med några banor som de besökt men inte 
tyckt varit roliga och säger att de aldrig besökt banorna igen efter det. De definierar en tråkig 
bana som en bana med långa hål, lite vatten ingen kupering och bara åkermark. Grupp H går 
efter att banan ska vara vacker mer än att banan ska vara i toppskick. Det ska vara fin miljö 
och så får det gärna vara på en mindre ort eftersom de anser att det i regel är lugnare där. För 
grupp I är det viktigt att banan inte är för svårspelad. 

Av alla respondenter så säger grupp E, F och J ordagrant att attributen inte är viktiga. Grupp E 
sa följande: 

”När vi gör resor där vi endast spelar golf så blir det ofta till ställen som har alla möjliga attribut och  
en hög standard, men valet av banan påverkas inte av det utan på grund av att vi väljer väldigt fina  
banor så får man det med liksom. Vi tycker ju att som det är på den här banan räcker. Vi har spelat  
på banor med färre attribut än det är här och det gjorde ingenting för banorna var så fina i sig.”

Priset var också något som något som nämndes som en faktor i beslutet. Grupp B säger att det 
inte får vara för dyrt. De väljer inte de exklusiva banorna. De tycker golfpaketen är bra och 
prisvärda eftersom det ingår boende, mat och golf. Grupp C sa följande:

”Priserna är ju avgörande till  viss del.  Det får ju inte skena iväg helt.  Med de handikapp vi har  
känner vi ju inte att vi får ut så mycket av att spela på en bana med 600-700 kr i greenfee, då kan vi  
lika gärna spela på en vanlig bana. Då spelar man hellre på hemmabanan”.

Intervjuerna visar också att attributens betydelse kan skilja beroende på vad syftet med resan 
är. Grupp B säger att de kan ha olika utgångspunkter för sina beslut. Ibland kan de kolla på 
vilket alternativ som är mest prisvärt medan de en annan gång kan kolla på vilken banan de 
tycker är finast. Grupp E säger att det beror på om det är en resa där de endast spelar golf eller 
om det är en resa där de spelar golf men som också har inslag av andra aktiviteter. Per och 
Stig ifrån grupp D respektive J säger att de tänker annorlunda när de åker med grabbgängen. 
De säger båda att de då vill ha en heltäckande anläggning. Stig sa följande:

”Vi ser helheten när jag åker med grabbgänget. Vi vill ha allt i ett: boende, mat och golf på ett och  
samma ställe. Vi är inte som ungdomen som behöver en massa nöjen. Vi spelar, äter och sedan går  
man i princip och lägger sig. När Kerstin och jag åker så är det så mycket annat som spelar in. Som  
vad man kan göra förutom att spela golf. Exempelvis så såg vi Bruce Springsten och då spelade vi  
golf på vägen, en bana på väg upp och en på väg ner”

En annan sak som framkom under intervjuerna var att grupperna är mer eller mindre villiga 
att besöka nya golfbanor. Grupp A säger att det inte behöver vara en ny bana som de spelar på 
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under en golfresa utan att det är kul att spela på samma banan flera gånger. Grupp I och J 
säger dock att de gärna spelar på nya banor. Grupp J säger: 

”Den viktigaste faktorn till varför man testar en ny banan är av nyfikenhet, man vill testa något nytt”.

När  det  gäller  valet  av  Norrfällsvikens  golfbanan  finns  det  en  gemensam faktor  för  alla 
grupperna. De valde alla att besöka Norrfällsvikens golfbanan för att de tyckte banan var fin 
och att den omgivande miljön var vacker. Förutom detta var det andra faktorer som påverkade 
beslutet. Grupp A och J valde banan för att de tyckte boendet var bra. Att banan låg vid havet 
påverkade  beslutet  för  grupp B,  F,  G,  I  och  J.  För  grupp B,  liksom grupp G,  H och J, 
påverkades valet av att de ville se Höga Kusten. Grupp G sa följande:

”Det är nära till allt, framförallt till havet. Det är fint. Sedan är det ofta bättre väder här. När vi åkte  
hit första gången hade vi hört mycket om Norrfällsviken. Inte själva banan då utan om området i sig,  
hamnen och allt runt omkring. Sedan fick vi reda på att  det fanns en golfbana här så då ville vi  
verkligen åka hit. Hela Höga Kusten är ju så vackert. Det finns så mycket att se här” 

Grupp H sa följade angående sitt beslut:

”Vi ville se Höga Kusten så vi kollande vilka banor som fanns här och sedan på golfpaket och vilket  
vi  tyckte  var  förmånligast.  Så gick  beslutsprocessen till.  Vi  började med att  avgränsa oss  till  ett  
område och valde sedan banor utifrån det. Vi hade aldrig hört talas om några banor i Höga Kusten  
så det var ett blankt kort”

Grupp  C  valde  banan  för  det  som fanns  runt  omkring  banan,  framförallt  fiskeläget  och 
naturen. Grupp D valde banan för att det fanns el-platser för husbilen. Grupp E valde banan 
för att den låg bra till i avstånd, mittemellan Stockholm där de bor och Luleå som var deras 
slutdestination. De tyckte därför att det var lämpligt att stanna till i Norrfällsviken. För grupp 
I var det bra priset en viktig faktor för beslutet. 

Informationen om Norrfällsvikens golfbanan hittade grupp B, D och H i golfguiden, vilket är 
en informationskatalog som omfattar alla banor i Sverige. Grupp E, F och J sökte på internet 
efter banor i Höga Kusten och hittade på så sätt Norrfällsvikens golfbana. Grupp A, C och G 
som alla besökt golfbanan tidigare säger att de fick höra ifrån andra golfare om banan och det 
var därför de valde att besöka banan första gången. Grupp I köpte något som kallas golfhäftet, 
vilket  är  ett  häfte  med  kupongerbjudanden  från  golfbanor,  och  då  fick  de  syn  på 
Norrfällsvikens golfbanan och tyckte den var intressant. När de sedan läste mer om golfbanan 
på internet så valde de istället att köpa ett golfpaket än att utnyttja erbjudandet i golfhäftet. 
När det gäller informationssökning generellt säger grupp H följande:

”Generellt  kollar man i golfguiden på kartan, vart banorna ligger. Men vill  vi  se hur banan och 
klubben ser ut så kollar vi hemsidorna. Det kan också vara så att vi kollar vilka banor som ligger på  
vägen till en destination i banguiden. Men det är först när man bestämt att man kanske vill spela på  
en bana som man söker information om banan på nätet”.

Generellt  säger  grupperna  att  de  brukar  lyssna  på  vad  andra  golfare  säger,  vilket  kan 
konkretiseras med följade citat:

”Vi brukar lyssna på vad golfspelare säger men det beror på vem som säger det och vilken relation  
man har. Man vet vilka värderingar de har och de som har lika värderingar som oss de lyssnar man 
på. Annars använder vi oss mycket av golfguiden” Grupp G
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”Vi brukar lyssna på vad andra golfare säger, vad de har för erfarenhet. Man åker inte till en bana 
som andra tycker är dålig. Andra golfares åsikter spelar helt klart in på beslutet” Grupp H

Grupp D säger att negativa upplevelser av en golfbanan lätt sprider sig och exemplifierar detta 
med deras upplevelse av el-platerna för husbilar/husvagnar:

”På just det här stället ligger el-platserna lite dåligt till. Det ligger mitt i genomfarten. Vi har bott på  
banor där man får stå på gräs och komma bort en bit från trafiken. Vi vill ju komma bort från stressen  
som brukar vara på campingar. Vi vill inte ha skrikande barn och fulla vuxna. Det är ju viktigt att el-
platserna ligger bra till för det gör ju att man kanske stannar en extra natt. När det gäller golf så  
sprider det sig ju från mun till mun. ”det där ställer var trevligt, dit borde ni åka”. Man umgås ju med 
andra golfare. Vi brukar själva lyssna på andra golfares åsikter” 

När det gäller övriga attraktioner och sevärdheter så är det endast  grupp F och J som säger att de 
tänker på vad annat som finns att göra på området när de beslutar vilken bana de ska besöka 
under en golfresa. Alla grupper säger dock att de är intresserade av att upptäcka annat än golf 
på sina resor. Grupp A golf och att äta gott är prioritet nummer ett, men de säger också att de 
brukar se konserter när de gör golfresor. Även för grupp C och F är maten viktig. Grupp C 
brukar också se utställningar och kyrkor under sina resor. Grupp F tycker sol och bad är en 
bra kombination med golfen. Grupp B är vill uppleva Sverige när de gör sina resor. Grupp D 
säger att de är mest intresserade av att uppleva saker och det behöver därför inte vara några 
stora  attraktioner  utan  att  det  finns  något  runt  omkring  att  se.  De säger  att  de  gärna  tar 
cyklarna  som de  har  med  sig  och  tar  en  tur  för  att  se  något.  Grupp E säger  att  de  vill 
kombinera sina golfresor med annat än bara golf. Om de inte kan det så skippar de golfen. De 
säger att de aldrig åker till  ett ställe bara för att  spela golf.  De anser att  det är viktigt  att 
uppleva nya saker och orten i sig är viktig att uppleva. Grupp G säger att de är intresserade av 
sevärdheter. De brukar stanna efter vägen om de ser något de tycker verkar intressant. Grupp 
H och I säger att det oftast är golfbanan som drar, sedan tittar man vad annat som finns på 
området. Så var det även i detta fall. När de blev intresserade av Norrfällsvikens golfbana 
tittade de vilka andra attraktioner det fanns i området. Grupp I säger att de framförallt vill se 
det som är speciellt för området eller orten. I det här fallet tycker de att det är intressant att se 
fiskebyn i Norrfällsviken. Grupp J Grupp J säger att de är intresserade av rekreation och nöje 
under sina golfresor.

Av alla respondenter säger grupp A, C och J att de inte besöker Norrfällsviken för någon 
annan aktivitet  eller  attraktion.  Grupp A och C har  dock sett  de sevärdheter  som finns  i 
Norrfällsviken med omnejd under tidigare resor. Resterande grupper (B, D, E, F, G och I) 
säger  att  de  besökte  Norrfällsviken  för  att  det  fanns  andra  attraktioner  och  aktiviteter  på 
området. Grupp E som besökt banan tidigare är inte så intresserad av attraktionerna eftersom 
de redan sett dem under tidigare besöka. De vill istället uppleva maten. Grupp B, D, F, G och 
I säger dock att de ska se eller att de redan har sett de typiska turistattraktionerna på området.

5.2.3 Gruppernas upplevelse och tillfredställelse av sin resa

Alla grupper säger att de haft en bra upplevelse av Norrfällsvikens golfbana. Grupp A tyckte 
bokningen fungerade jättebra, att de fick trevligt bemötande och att email kontakten gällande 
golfpaketet fungerade jättebra. Grupp B tyckte banan var väldigt fin och det var ett trevligt 
tempo. De säger att ingen pushade på bakifrån och det var inge stress på något sätt. De har 
inte sett eller utnyttjat så mycket av anläggningen i övrigt, bara ätit en macka och druckit 
kaffe.  Men  de  säger  att  det  är  allt  de  behöver,  förutom  duscharna.  Grupp  C  tyckte 
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anläggningen var jättetrevlig och välskött. De tycker inte det gör något att anläggningen är 
liten. Det tycker de bara gör den mer familjär. Grupp D tyckte banan var trevlig och att den 
var  kul  att  spela  på  eftersom  den  var  annorlunda  jämfört  med  deras  hemmabana. 
Annläggningen tyckte de var mysig, familjär och de tyckte de fick trevligt bemötande. De 
tyckte det fanns bra med dusch möjligheter, något de tidigare sagt är viktigt på en anläggning. 
Att  det  inte  finns  någon  restaurang  tycker  det  inte  gör  så  mycket  eftersom de  ändå  har 
husbilen där de kan laga mat. De tycker dock att det hade varit trevligt: 

”Hade det funnits en mysig restaurang med bra priser då kanske vi hade tänkt att ”vi går bort och 
sätter oss en stund”. Det är ju trevligt att sitta på en uteservering, men vi väljer inte bort en golfbana  
för att det inte finns restaurang”

Det grupp E upplever positivt är utsikten från banan, närheten till havet, att det är lite stress 
och att det är lätt att få speltid. Grupp F säger att de haft en bra upplevelse av både banan och 
anläggningen. Stefan säger följande: 

”Jag tycker banan är väldigt trevlig och det är förhållandevis lätt att hitta bollen om man slår snett.  
Det är det inte i Stockholm. Det är en positiv känsla att man hittar bollen trots att man slår lite snett.  
Vi har inte haft några stora förväntningar på anläggningen i övrigt. Eftersom det ä en liten klubb 
förväntar man sig inte att  det  ska vara samma standard som hemma. Det  är ju mindre spelare i  
omlopp här och inte samma intäkter. För oss passar det bra. Det är skönt att det inte är lika mycket  
folk, det blir inte samma stress. I Stockholm är det alltid en massa stress och golfvärdar som pushar  
på spelet hela tiden. Man spelar lugnare här. Det gör att jag kan tänka mig att åka hit igen och till  
andra banor som ligger på landet. Om man är nybörjare så är det viktigt att man får ta god tid på sig.

Grupp  G  sa  att  de  inte  bokat  någon  speltid  men  att  personalen  ändå  var  väldigt 
tillmötesgående, något de tycker är väldigt viktigt: 

”De är väldigt serviceminded här, väldigt trevliga. Det skiljer väldigt mycket på det från klubb till  
klubb. Vi har varit på klubbar där man inte känner sig välkommen. Är de trevliga så är det väldigt  
positivt. Man kan få en negativ uppfattning av klubben om de inte är trevliga. Det är det man kommer  
ihåg om klubben liksom. Om man känner sig välkommen är avgörande för helhetsuppfattningen av  
banan”

Grupp H tyckte banan var väldigt trevlig och välskött för att vara en sådan liten bana. En 
trevlig banan definierar de som en bana som är omväxlande, lagom svår och ändå utmanande. 
De tyckte naturen och miljön var vacker. Banan i sig upplevde de som ”vänlig”, de slog inte 
bort så mycket bollar på den. Den var lagom svår och den hade ett fint läge med fina hål. 
Något grupp I upplevde positivt med golfbanan var tillgången av toaletter på banan.  Grupp J 
tyckte bansträckningen var kul och att det var trevligt att spela på banan. De tyckte också att 
personalen och de personer de mötte på banan var trevliga.

Det fanns dock vissa saker som grupperna tyckte var mindre bra. Grupp A säger att de tyckte 
golfbanan var svårspelad och att de tycker det märks att det är en liten anläggning. De säger 
och att detta inte är något negativt och att de visste det innan de besökte banan. Grupp B 
tyckte banan var lite smal. Grupp C upplevde att kvaliteten på banan inte var så bra: 

”Det  är  väldigt  torrt,  bollarna rullar  ju  bara.  Den är  ju  smal  och svårspelad  också.  Det  är  en 
utmaning. Man måste tänka till ordentligt på den här banan. Det ska nog inte heller vara så här varmt  
när man spelar”
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Grupp D tyckte också gräset var lite torrt. Detta tyckte de dock var förståligt eftersom det 
hade varit så varmt. En annan sak de tyckte var mindre bra var att bollmaskinen på driving 
rangen under ett tillfälle inte fungerade. Det kom inga bollar och de plockade då bollar direkt 
från rangen eftersom en  annan spelare  gjorde det,  men  det  var  ändå  något  de tyckte  var 
störande eftersom de verkligen ville träna. Även grupp E tyckte att kvalitén på banan inte var 
den bästa. De tyckte att banans fairways inte var i så bra skick. De säger att det är svårare att 
slå då, men att det bara är tråkigt för stunden. De säger dock att de förstår att det är svårt att 
hålla  dem  i  gott  skick.  De  förväntade  sig  inte  att  banan  skulle  vara  i  bästa  skick.  De 
förväntade  sig  inte  heller  något  lyxigt  klubbhus  eller  liknande  extravaganser.  De  tyckte 
däremot att greenerna hade blivit bättre sedan förra gången de besökte banan. De säger att det 
positiva överväger det negativa. Grupp F säger att det enda de har att kommentera är att det 
inte  fanns någon banguide,  vilket  även grupp I  kommenterade.  Grupp I  säger att  det  blir 
lättare  att  spela  med en banguide och det förbättrar  upplevelsen.  De tyckte  inte  heller  att 
skyltarna var så bra. Grupp I tyckte det var lite för mycket sten på banan. Grupp G tyckte 
fairways var bättre förra året, men det tycker det inte är konstigt med tanke på vädret. De 
säger även att det kunde vara trevligt med en restaurang, men att det finns på området i övrigt. 
Grupp H säger att det ända negativa var att det gick lite långsamt, men det är inget som de 
upplevde störande. Grupp I tyckte banan var svårspelad i förhållande till hur många slag man 
får och att det fanns mycket ”bråte” på sidorna, vilket inom golfen innebär grenar, kvistar, 
stenar  och  liknande.  De  tyckte  fairways  och  greener  var  i  sämre  skick  än  på  deras 
hemmabana, men de säger att de förstår att banan inte kan vara i bättre skick. De säger också 
att boendet, som inte är en del av golfanläggningen, var dåligt och de skulle inte välja att bo 
där om de besökte banan igen.

Trotsa att de tyckte vissa saker var mindre bra så säger alla grupper att de inte tyckte det fanns 
något som påverkat deras upplevelse negativt. Alla grupper säger att de skulle kunna tänka sig 
att besöka banan igen. Grupp A och C säger att de vill återbesöka Norrfällsvikens golfbanan 
för att de tycker den är vacker och för att de tycker maten på restaurangerna är god. Även 
grupp D, F, G, H, I och J säger att de vill återbesöka banan för att den är vacker och trevlig. 
Grupp I säger dock att deras vilja att återbesöka banan beror på boendet också, vilket det vid 
intervjun inte checkat in till. De säger att det gäller att helhetsuppfattningen är bra. Grupp G 
tycke också om att det finnas annat att göra i Norrfällsviken. Grupp H säger att de förutom att 
banan var trevlig vill återbesöka banan för att den var bra och omväxlande, och att det var 
nära till boendet. Grupp E säger följande om anledningen till att de vill återbesöka banan:

”Vi tyckte det är lugnt och varierande med en vacker utsikt mot havet. Sedan tycker vi om fjällmiljö  
och vi tycker att den här banan har lite av det i sig. Sedan så är det lättsamt här, inget snobberi som  
på vissa Stockholmsbanor. Och det är ingen stress, man kan gå ut i en två-boll och ta det lugnt. Det är  
en bra stämning” 

Trots att alla grupper är positivt inställda till att besöka golfbanan igen så säger flera grupper 
att det inte är så troligt att de kommer göra det. Grupp B säger att avståndet hemifrån är för 
långt. Grupp J säger också att avståndet är för lång och de säger även att om de skulle besöka 
Norrland igen så skulle de nog välja att spela på en anan bana. Grupp D säger följande:

”Det är lite för långt, nästa 70 mil. Men om man väl planerar att besöka området så är det ju en  
annan sak. Det är ju inte så att vi tycker att det här stället var så fantastiskt att vi kan tänka oss att ta  
alla de milen för att besöka en bana. Det är annorlunda med banor som ligger relativt nära, där kan  
man besöka banan igen men banor som ligger så pass långt borta som den här är det en annan sak 
med. Så det är inte så troligt att vi kommer återbesöka banan, förutom om vi skulle besöka Höga  
Kusten igen.
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6. ANALYS

I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag den data som genererats från intervjuerna.

6.1 Beslutsprocessen

Beslutsmodellen  omfattar  fem steg:  problemidentifiering,  informationssökning,  utvärdering 
av alternativ, val av produkt/tjänst, och utfall (Solomon, 2009). Jag analysera här dessa delar 
får  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur  grupperna  tagit  sitt  beslut  och  vilka  attribut  som 
påverkat det.

Problemidentifiering: 
Valet av resemål påverkas av turistens motiv för resan (Dann, 1981, i Meng & Uysal, 2008). 
För att förstå golfares val av golfbana under en golfresa är det därför viktigt att förstå deras 
motiv till resan. Grupperna som jag har studerat hade alla olika syften med resan vilka kan 
liknas med McIntosh and Goelder’s (1996, i Kurtzman & Zauhar, 2005) kategorier av motiv 
till  att  resa.  De  identifierar  fyra  motiv;  fysiska  motiv:  hälsa  och  sport,  kulturella  motiv: 
kopplade till tradition och kulturella ting och attraktioner, och interpersonella motiv: kopplade 
till  socialiseringspotentialen  som  finns  i  sportresor  och  sportevent,  samt  status-  och 
prestigemotiv,  vilka  uppvisas  av  människor  som  lockas  av  väl  profilerade  resemål, 
sportkändisar och utmärkande sport event. Grupperna jag studerat har hälsa, attraktioner och 
gemenskap som motiv för sin resa, vilket alltså motsvarar  McIntosh and Goelder’s fysiska, 
kulturella  och  interpersonella  motiv. Teorin  visar  också  att  även  destinationsattributen 
påverkar valet av resmål eftersom det är genom attributen som motiven kan uppfyllas (Pan & 
Ryan, 2007). Detta innebär alltså att en turist väljer det resemål som har de attribut som kan 
uppfylla  motivet  med  resan.  Med detta  som grund tolkar  jag det  som att  Norrfällsvikens 
golfbana  har  de  attribut  som krävs  för  att  uppfylla  fysiska,  kulturella  och interpersonella 
motiv.  Inget  av  gruppernas  syfte  stämmer  dock  in  på  Status-  och  prestigemotiv. 
Norrfällsvikens  golfbanan  inte  är  någon  statusbana  och varken  golfbanan  eller  området  i 
övrigt har några status- eller prestigeattribut. Exempelvis har banan inga stora tävlingar som 
lockar kändisar. Detta tolkar jag som en anledning till varför ingen av grupperna har status- 
och  prestigemotiv.  Golfare  som  har  status  och  prestige  motiv  för  sin  resa  väljer  inte 
Norrfällsvikens golfbanan eftersom den inte uppnår motivet med resan. 

Att  valet  av  resemål  påverkas  av  turistens  motiv  för  resan  och  att  destinationsattributen 
möjliggör  uppfyllelsen  av  motivet  kan  jag  också  koppla  till  varför  grupperna  säger  att 
beslutsprocessen kan skilja sig från beslut till beslut. De säger att de tänker olika beroende på 
vilket  syftet  med resan är.  Grupp D och J  säger  exempelvis  att  de  tänker  olika  gällande 
attributen  beroende  på  om  de  åker  som  man  och  fru  eller  om  det  är  en  golfresa  med 
grabbgänget. De säger att de vid en grabbresa vill ha boende, mat och golf på ett och samma 
ställe men att det  inte är  något krav när de åker med sina fruar.  Detta tolkar jag som att 
grupperna värderar attributen olika beroende på vad motivet för resan är. 

Informationssökning:
Efter att ha identifierat problemet gick flera av grupperna vidare i beslutsprocessen genom att 
söka information om golfbanor från olika källor. Det finns två typer av källor: externa och 
interna. Vid extern informationssökning använder konsumenten olika typ av externa källor för 
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att  få  information  om  produkten  eller  tjänsten.  Vid  intern  informationssökning  går 
konsumenten  igenom den  kunskap  han  eller  hon  har  om  en  produkt  eller  tjänst.  Denna 
information kan komma från tidigare erfarenheter eller från sådant som konsumenten tidigare 
läst eller hört om produkten eller tjänsten. (Solomon, 2009).  Framförallt använde grupperna 
externa  källor  så  som  internet  och  golfguiden,  vilket  är  en  katalog  med  förtäckning  av 
Sveriges  golfbanor.  Det  är  även  dessa  källor  som  de  brukar  använda  när  de  ska  söka 
information  om golfbanor.  Fyra  av  grupperna  (A,  C,  E  och  G)  hade  dock  besökt  banan 
tidigare och de sa alla att de valde banan för att de visste att den var bra, vilket innebär att de 
utgick från sin egen kunskap om banan när de valde de. Detta tolkar jag som att de använde 
sig av intern informationssökning.  Det är viktigt för en golfklubb att känna till hur golfare 
söker information eftersom de då kan påverka informationsflödet och göra det mer effektivt.

När grupp A, C och G besökte Norrfällsvikens golfbanan första gången så var det efter att de 
hört om den från andra golfare. Word-of-mouth är en av de mest inflytelserika faktorerna för 
att  motivera  resande  (Hennessey et  al,  2008),  vilket  också gruppernas  agerande  visar  på. 
Något som dock bör uppmärksammas är att grupp A, C och G alla kommer ifrån Norrland 
och är de respondenter som har närmast till Norrfällsvikens golfbanan av alla grupper. Teorin 
säger att avståndet är en avgörande faktor för om en turist väljer att besöka en destination eller 
inte (Tian-Cole & Cromption, 2003). Detta tolkar jag som att det är kombinationen av word-
of-mouth och ett relativt nära avstånd till Norrfällsviken som gjort att grupp A, C och G valt 
att besöka golfbanan. Detta innebär att det är mer troligt att golfare som blir rekommenderade 
en  golfbana  och  som  bor  relativt  nära  banan  besöker  golfbanan  än  en  golfare  som  blir 
rekommenderad banan och har längre avstånd till den. 

Utvärdering av alternativ och val av bana:
Vissa av grupperna har krav som en golfbana måste uppfylla för att de ska välja att spela på 
den under en golfresa. Att grupperna har krav kan liknas med  The Elimination-by-Aspects  
Rule, vilket innebär att konsumenter utvärderar alternativen utifrån de viktigaste attributen, 
men att de tillämpar specifika krav (Whan Park, 1976). Exempelvis kan konsumenter säga att 
en produkt ska ha en viss funktion och om den inte har denna funktion så elimineras den 
oavsett hur bra den är på de övriga aspekterna. Detta innebär att de banor som inte uppnår 
kraven kommer att uteslutas. Vidare nämner grupperna vissa attribut som inte är ett krav men 
något de generellt  tänker på när de väljer  golfbana.  Dessa attribut värderas olika och kan 
viktas  mot  varandra.  Exempelvis  säger  grupp A,  B och  C att  de  i  första  hand kollar  på 
boendets  närhet  och  sedan  standarden.  Att  det  är  nära  mellan  boendet  och  golfbanan  är 
viktigare är att standarden är hög. Boendet närhet värderas alltså högre än boendets standard. 
Detta kan likas med Weighted Additive Rule, viket innebär att  konsumenten tar den relativa 
vikten av positivt rankade attribut i beaktande vid ett beslut  (Alba &  Marmorstein, 1987). 
Detta tolkar jag som att grupperna använder sig av en kombination av beslutsreglerna när de 
väljer  bana.  Vidare vill  jag koppla detta  resonemang till  det  jag tidigare haft  gällande att 
gruppernas värdering av attributen kan skilja sig från beslut  till  beslut  beroende på vilket 
motivet för resan är. Även om grupp A, B och C säger att de generellt tänker på att boendet 
ska vara nära hellre  än att  standarden är  hög så kan det  finnas  resor då de inte  värderar 
attributen på det sättet. Det är attributen som uppfyller syftet med resan (Pan & Ryan, 2007). 
Om  motivet  för  resan  kräver  att  boendets  standard  är  hög  framför  att  boendet  är  nära 
golfbanan så kan grupp A, B och C värdera om attributen. De attribut grupperna säger att de 
tänker på och är viktiga kan alltså värderas olika beroende vilket motiv för resan de har. Hur 
grupperna värderar  attributen  bör  därför  inte  ses  som en regel  utan ett  riktmärke  för  hur 
attributen påverkar beslutet.
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Norrfällsvikens golfklubb har alla de attribut som grupperna har som krav på en golfbana. 
Även när jag ser till de attribut som grupperna sagt att de tänker på vid ett beslut så stämmer 
så  gott  som alla  attribut  in  på  Norrfällsvikens  golfklubb  och  området  i  övrigt.  Det  enda 
golfbanan inte har är en egen restaurang, men det finns i närheten av banan. Banans kvalitet 
var inte heller den bästa under intervjuperioden på grund av värmen, men den brukar normalt 
sett vara i förhållandevis bra skick. I övrigt uppfyllde banan de attribut som grupperna angett 
som betydande.  Detta  tolkar  jag som att  beslutet  att  besöka Norrfällsvikens  golfbana inte 
skiljer sig avsevärt från hur grupperna brukar ta beslut om vilken golfbana de ska besöka 
under en golfresa. 

Generellt  när  de  gäller  attributen  som  grupperna  angett  som  betydande  så  stämmer  de 
överrens med de attribut som enligt teorin gör en destination attraktiv. Boende, mat, faciliteter 
och attraktioner är attribut som ”vanliga” turister uppskattar (Zouni, 2008) och empirin visar 
att det även uppskattas av golfare. Detta tolkar jag som att golfturister och vanliga turister är 
förhållandevis  lika  i  sina  resonemang  kring  attributen.  Utöver  detta  finns  det  dock  vissa 
attribut som är kopplat specifikt till golfen, framförallt golfbanans utformning och golfbanans 
kvalitet är sådana attribut. 

Teorin säger att beslutstagare inte alltid är medvetna om sin beslutsprocess och vilka faktorer 
som påverkar deras beslut (Kurtzman & Zauhar, 2005). Min tolkning är att respondenterna 
inte har en fullständig förståelse för hur de bestämmer vilken bana de ska spela på. Detta 
grundar jag i att det i flera fall förekommer att de faktorer respondenterna sagt är ett krav inte 
nämns som något de tänker på när de väljer bana. Exempelvis säger grupp A, C och H att de 
har som krav att den bana de ska spela på ska vara en 18 håls bana, men de säger inte att detta 
är något de tänker på när de beslutar om vilken bana de ska spela på. Detta tolkar jag som att 
kraven är en sådan självklarhet för respondenterna att de helt enkelt inte tänker på att det är 
något som påverkar beslutet. 

Det  som  är  intressant  att  se  är  att  gruppernas  avgörande  attributet  för  att  besöka 
Norrfällsviken var ett attribut som endast grupp E, H och I sa att de tänker på vid valet av en 
golfbana.  Endast grupp E, H och I sa att  de tänker på att  banan ska vara fin och att  den 
omgivande miljön ska vara vacker när de beslutar om en golfbana. Däremot sa alla grupper att 
de valde Norrfällsvikens golfbana för att de tyckte den var fin och hade en vacker omgivning. 
Norrfällsviken är också känt för att det är vackert och att det är en speciell miljö. Golfbanan är 
också  speciell  och  skiljer  sig  från  många  andra  banor.  Distinkta  lokala  särdrag  gör  en 
destination attraktiv för besökare (Das et al, 2007). Jag tolkar detta som att grupperna inte 
vanligtvis tänker på att banan och omgivningen ska vara vacker eftersom många banor ser 
förhållandevis lika ut, men att i fallet med Norrfällsviken så är banan och omgivningen så 
vacker att det är något utöver det vanliga och det blir därför ett avgörande attribut i valet. 
Tidigare forskning visar att miljön kan ha en differentierande funktion då den kan jämföras 
med  konkurrenternas  (Zeithaml  &  Bitner,  2003,  i  Mossberg,  2007).  Eftersom  alla 
respondenter valde Norrfällsvikens golfbana för den vackra omgivningen tolkar jag att detta 
var något som skilde den från konkurrenterna. Ett attribut som alltså positivt skiljer sig från 
konkurrenterna kan alltså bli ett avgörande attribut för valet av golfbana. 

Grupperna nämner inte så mycket som gör att de skulle avstå från att besöka en golfbana, det 
de  säger  stämmer  dock överrens  med  teorin.  Grupperna  nämner  framförallt  att  för  långa 
avstånd gör att de inte väljer en destination vilket också är en av de faktorer Zouni (2008) 
säger gör en destination oattraktiv. Zouni (2008) säger också att tiden är en faktor som gör en 
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destination oattraktiv. Empirin visar att tiden begränsar antalet destinationer en resenär har 
kan  besöka  eftersom  de  inte  har  möjlighet  att  spendera  för  mycket  tid  på  resan  till 
destinationen, vilket innebär att avståndet till destinationen inte får vara för långt. De grupper 
(A och C) som gör kortast resa tidsmässigt är också de som gör kortast resa avståndsmässigt. 
Tiden påverkar alltså avståndet som i sin tur begränsar vilka banor golfarna kan spela på. 

Priset  är  också en faktor som påverkar  en destinations  attraktivitet  Zouni (2008).  Av alla 
grupper är det dock bara grupp B och C som nämner prisets betydelse under intervjuerna. Min 
tolkning är att dock att priset har en större betydelse än vad respondenterna säger. I empirin 
kan jag se att  alla  grupper utom de som hade husbil/husvagn hade köpt golfpaket  när de 
spelade i Norrfällsviken. Ett golfpaket är ett paketerat erbjudande med boende, greenfee och 
(oftast) mat som generellt är mycket förmånligt. Jag upplever att ett bra pris på golfpaketet 
kan påverka respondenternas beslut. Detta bekräftas genom grupp H och I. Grupp H säger att 
de  kollade  på  olika  banors  golfpaket  och  valde  Norrfällsvikens  golfbana  för  att  det  var 
förmånligast och grupp I säger att de valde Norrfällsvikens golfbana för att det var ett bra pris. 
Många studier visar på skillnaderna mellan män och kvinnor och deras motivation för resande 
och vilka attribut de anser viktiga vid val av resemål (Meng & Uysal, 2008). När det gäller 
resan till  Norrfällsviken kan jag inte se någon direkt skillnad på männen och kvinnorna i 
studien gällande motivation och attribut. Den enda skillnaden som påtalas är att Solvej i grupp 
D uppskattar en driving range mer än Per i samma grupp gör, men det är något som beror på 
att Solvej är nybörjare och inte för att det är skillnader mellan män och kvinnor. 

Utfall:
Alla grupperna säger att  de haft  en positiv  upplevelse  av Norrfällsviken.  Teorin säger att 
tillfredställelse, det vill säga skillnaden mellan det förväntade utfallet och det faktiska utfallet, 
har en stark koppling till  viljan att återbesöka en destination (Oliver, 1980). Eftersom alla 
grupperna säger att de kan tänka sig att återbesöka Norrfällsviken tolkar jag detta som att alla 
är tillfredställda med golfbanan. 

Enligt teorin blir en konsument tillfredställd om det faktiska utfallet motsvarar eller är bättre 
än det förväntade utfallet.  Däremot blir en konsument missnöjd om det faktiska utfallet är 
sämre än det förväntade utfallet (Oliver, 1980). Empirin visar att flertalet grupper säger att de 
inte haft så stora förväntningar på golfbanan eftersom det är en liten golfklubb och därför inte 
har  samma resurser  som en stor  golfklubb.  Detta  tolkar  jag som en  anledning  till  varför 
grupperna sa att det inte fanns något som påverkat deras upplevelse negativt trots att det var 
vissa saker som de tyckte var mindre bra. Det som var mindre bra var antagligen inget som 
grupperna hade förväntat sig skulle vara bra och det gjorde att det inte påverkade upplevelsen 
negativt. Det faktiska utfallet blev inte sämre än det förväntade utfallet vilket gjorde att de 
ändå blev tillfredställda.  Eftersom golfarna har lägre förväntningar  på små golfklubbar  än 
stora golfklubbar innebär detta också att nivån för att nå tillfredställelse hos golfarna är högre 
hos större golfklubbar än mindre.

Enligt marketing/management ansatsen ses turister som konsumenter eftersom de involverar 
sig i olika kommersiella utbytesrelationer. Dessa relationer täcker alla typer av tjänster oavsett 
om tjänsten är huvudattraktionen i sig eller om det bara är en stödjande tjänst (upplevelse) till 
huvudattraktionen,  så som mat,  boende och transport.  (Quan & Wang,  2004, i  Mossberg, 
2007). Om den huvudsakliga attraktionen uppfattas som utmärkt av turisten kan det resultera i 
en höjdpunktsupplevelse. Å andra sidan, om attraktionen visar sig bli en besvikelse, kan en 
hög kvalitet på de stödjande tjänsterna kompensera för denna bristfällighet. Inom golfturism 
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är  golf  den  huvudsakliga  attraktionen  och  golfbanan  i  sig  påverkar  därför  upplevelsen. 
Respondenterna  riktar  kritik  mot  golfbanans  kvalitet  vilket  har  en  negativ  effekt  på 
upplevelsen. Däremot tyckte respondenter att den omgivande miljön var vacker, att maten på 
restaurangerna  var  god  och  att  servicen  var  bra.  Dessa  är  alla  stödjande  upplevelser  för 
huvudupplevelsen. Eftersom respondenterna säger att de trots banans kvalitet  tyckte att de 
haft en bra upplevelse så tolkar jag det som att de stödjande upplevelserna kompenserade för 
huvudupplevelsens brister. Helhetsupplevelsen är alltså avgörande för tillfredställelsen.

När respondenterna bedömde Norrfällsvikens golfbana så var det flera som jämförde med sin 
egen hemmabana. De betonade skillnaderna som fanns mellan Norrfällsvikens golfbanan och 
sin hemmabana och sa att det påverkade upplevelsen positivt. Exempelvis sa Grupp F att det 
var skönt att det inte var så mycket stress på banan och jämförde det med Stockholmsbanorna 
som de brukar spela på där de säger att det alltid är en massa stress eftersom golfvärdarna 
pushar på för att skynda på spelet.  Detta tolkar jag som att frånvaron av golfvärdar är ett 
attribut som i en positiv bemärkelse skiljer sig från det respondenterna är vana vid på en 
golfbanan har en positiv effekt på upplevelsen av golfbanan. 

Jag tolkar det som att grupperna följer den traditionella beslutsmodellen förhållandevis väl. 
Grupperna identifierar ett problem, eller ett mål, vilket är att de vill göra en golfresa med 
olika  syften.  Grupperna  sökte  därför  information  om  olika  golfbanor  och  använde  olika 
attribut för att utvärdera alternativen. Deras val föll på Norrfällsvikens golfklubb vilken de 
också besökte. Beslutsmodellen är dock en förhållandevis förenklad modell av ett beslut.  Min 
uppfattning är att ett beslut är mer komplext än modellen visar och även mer komplext än vad 
respondenterna förstår. Empirin visar att respondenterna har haft ett motiv och ett syfte med 
resan och har utifrån det valt en golfbanan som har de attribut som kan uppfylla motivet och 
syftet. Empirin visar dock att det också funnits en underliggande faktor som styrt beslutet för 
flera respondenter, exempelvis hade grupp F och I släktingar längs Norrlandskusten. De säger 
dock att syftet med resan inte är att besöka släktingarna, men att de kommer att göra det under 
resan.  Med största sannolikhet  har  grupperna valt  att  åka till  Norrland just  för att  de har 
släktingar där och det har på så sätt påverkat valet av golfbana eftersom det begränsar antalet 
banor till dem som ligger längs Norrlandskusten. En sådan typ av faktor är dock inte direkt 
relaterad till syftet och det kan därför vara svårt för respondenterna att först att det är något 
som påverkar beslutet. Det är en mer indirekt än direkt påverkande faktor. Det är dock viktigt 
för mig som forskare att identifiera den typen av underliggande faktorer för att fullt förstå 
respondenternas beslutsprocess. Framförallt är det viktigt i ett sådant fall som grupp F som 
säger att de inte har några krav eller tycker att attributen är viktiga, utan vill ha en bana där 
det  finns  andra  aktiviteter  för  familjen  eftersom  syftet  med  resan  var  att  göra  något 
tillsammans i familjen.  Att  de valde Norrfällsviken är förståligt  eftersom det finns många 
aktiviteter i området, men om man däremot ser det i ett större perspektiv kan det vara svårt att 
se varför de valde Norrfällsviken av alla banor som kunde uppfylla detta kriterium. När jag 
dock vet om att de har släktingar i Norrland förstår jag att detta begränsade antalet banor till 
de som fanns på väg till  släktingen.  Underliggande faktorer är  alltså  viktiga för att  förstå 
varför respondenterna tagit det beslut som de tagit.
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6.2 Attributens betydelse för att återbesöka en destination

Trots att alla respondenter är positiva till att besöka golfbanan igen så är det inte troligt att alla 
kommer att  göra det.  Det finns en faktor som styr  detta och det är avståndet.  Moutino & 
Timble’s  (1991)  studie  visade  att  besökarna  var  minde  villiga  att  återbesöka  platsen  om 
avståndet till platsen var långt och jag kan även se detta fenomen bland grupperna. Grupp B, 
D, J säger att det inte är troligt att de kommer besöka banan igen på grund av avståndet. Dessa 
respondenter kommer ifrån Stockholm respektive Örebro. Jag kan se samma tendens när jag 
jämför de respondenter som besökt banan tidigare. Av alla respondenter så har grupp A, C, E, 
G  besökt  banan  tidigare.  Det  som  är  intressant  är  att  alla  dessa  grupper  kommer  ifrån 
Norrland eller har koppling till Norrland. Moutino & Timble’s (1991) studie visade också att 
förstagångsbesökare var mer villiga att resa långt för att besöka platsen och detta kan förklara 
varför grupp B, D och J säger att det är för långt för att återbesöka banan men att de ändå valt 
att resa hela vägen för att besöka banan första gången. 

Förutom avståndet  kan jag identifiera  en annan faktor som påverkar om golfare väljer  att 
återbesöka en bana och det är hur mån golfarna är att upptäcka nya banor. Jag kan se att detta 
skiljer sig mellan respondenterna. Grupp A, C, E och G tenderar att vara mindre mån om att 
upptäcka nya banor eftersom de besökt Norrfällsvikens golfbanan tidigare medan grupp D 
och J säger att de antagligen skulle välja att spela på en ny bana om de besökte Höga Kusten 
igen.  Detta  innebär  att  om  grupp  D  och  J  skulle  befinna  sig  i  Höga  Kusten  så  skulle 
respondenterna med största sannolikhet ändå välja att spela på en annan golfbanan, trots att de 
säger att de skulle kunna tänka sig att besöka banan igen. Min tolkning av detta är således att 
golfares vilja att upptäcka nya banor är en faktor som påverkat golfares val att återbesöka en 
banan.

Besökarens  karaktär  är  avgörande  för  om  de  väljer  att  återbesöka  en  destination  enligt 
Gitelson och Crompton (1984, i Moutino & Timble, 1991). Deras studie visar bland annat att 
det  var  mer  troligt  att  äldre  personer  återbesökte  en destination  än yngre  personer.  Detta 
stämmer  dock inte  i  min  studie.  Grupp D och J  är  de grupper  som var  minst  troliga  att 
återbesöka Norrfällsviken och de är både den näst yngsta och äldsta gruppen i studien.  Min 
tolkning  utifrån  den  här  studien  är  att  åldern  inte  speciellt  avgörande  för  hur  villiga 
golfspelarna är att återbesöka golfbanan, utan det beror mer på vad som driver dem till att 
besöka nya banor. Grupp J säger att den viktigaste faktorn till varför de testar en ny bana är av 
nyfikenhet och att de vill testa något nytt. Har man den drivkraften är det inte så aktuellt att 
spela på samma bana igen. 

Gitelson och Crompton (1984, i Moutino & Timble, 1991) studie visar också att en faktor till 
varför  turister  väljer  att  återbesöka  en  destination  är  för  att  reducera  risken  av  en  dålig 
upplevelse som ett besök av en ny plats medför. Detta stämmer bra in på de grupper (A, C, E 
och G) som besökt golfbanan tidigare. De säger alla att de valde banan för att de visste att den 
var bra. Jag kan också koppla detta till gruppernas syfte. Grupp A och C hade exempelvis 
syftet att umgås och ha trevligt. Genom att välja en välkänd bana som de visste var trevlig 
kunde de minimera risken att resan skulle bli misslyckad och att de skulle uppnå syftet med 
den.  Hade  syftet  med  resan  var  att  upptäcka  nya  saker  hade  de  däremot  troligen  inte 
återbesökt  golfbanan.  Jag kan därmed se ett  samband mellan  syftet  och sannolikheten  att 
återbesöka en golfbana.  
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Oom do Valle el al (2008) identifierar tre kategorier av attribut som är avgörande för att en 
turist  vill  återbesöka  en  destination:  faciliteter,  attraktioner  och  lanskapssärdrag.  Dessa 
kategorier stämmer bra överrens med de attribut som grupperna sa var anledningen till varför 
de ville återbesöka Norrfällsviken. Attributen liknar till stor del de attribut som identifierats 
som viktiga  hos  ”vanliga”  turister.  Exempelvis  boendet,  avståndet,  maten  och avslappnad 
miljö är attribut som både uppskattas hos vanliga turister och golfturister. Det är därför inte så 
stor skillnad mellan det vanliga turister och golfturister uppskattar på en destination. Det som 
skiljer är framförallt de attribut som är förknippade med golf på något sätt, så som golfbanan. 
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7. SLUTSATSER

I detta avsnitt sammanfattar jag de slutsatser som empirin och analysen har genererat samt  
avslutar med en diskussion kring studien.

7.1 Slutsatser från studien

Problemformulering:  Hur  väljer  golfspelare  vilken  golfbana  de  ska  spela  på  under  en  
golfresa?

Studien visar att respondenterna värderar attributen olika beroende på vad motivet och syftet 
med golfresan är, vilket innebär att beslutsprocessen kan skilja sig från beslut till beslut. Detta 
innebär  att  det  bara  är  attributen  som  respondenterna  har  som krav  som alltid  påverkar 
beslutet. De övriga attributens betydelse kan skilja från beslut till beslut.

Respondenternas  motiv  med  resa  påverkar  valet  av  golfbana  eftersom  attributen  på  en 
destination måste uppfylla motivet med resan. Respondenterna väljer inte en golfbana som 
inte har de attribut som krävs för att uppfylla motivet med resan.

Studien visar också att respondenterna inte är fullständigt medvetna om deras beslutsprocess 
när de väljer golfbana. De har inte en full förståelse för vilka faktorer som påverkar deras 
beslut. 

Jag kan konstatera att respondenterna har vissa krav på en golfbana vilka påverkar valet av 
golfbana för greenfeespel. Dessa kan kategoriseras som: golfbanans utformning, golfbanans 
kvalitet och övriga attraktioner. Utöver detta så finns det vissa attribut som respondenterna 
tänker på vid valet av golfbana. Avsaknaden av dessa attribut behöver dock inte innebära att 
golfarna  inte  väljer  att  besöka  golfbanan.  Attributen  är:  avståndet,  boendet,  tilltalande 
omgivning, dusch faciliteter, restaurang, samt priset.

Ett attribut som positivt skiljer sig från konkurrenterna kan bli ett avgörande attribut för valet 
av golfbana. Det avgörande attributet behöver inte heller vara ett attribut som respondenterna 
vanligtvis tänker på när de väljer golfbana. 

Word-of-Mouth påverkar  valet  av golfbana.  Det finns dock ett  samband mellan Word-of-
Mouth och avståndet. Det är mer troligt att golfare som blir rekommenderade en golfbana och 
som bor relativt nära banan besöker golfbanan än en golfare som blir rekommenderad banan 
och har längre avstånd till den. 

Det som gör en golfbanan oattraktiv är framförallt  långa avstånd och höga priser. Resans 
längd tidsmässigt påverkar också en golfbanas attraktivitet. En kort resa tidsmässigt gör att en 
lång resa avståndsmässigt är oattraktivt. 

Golfturister  och vanliga turister är förhållandevis lika när de gäller vilka attribut de finner 
attraktiva och oattraktiva. Det som skiljer sig är de attribut som är specifika för golfen, så som 
banans utformning och banans kvalitet. 
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Tillfredsällelsen av en bana är avgörande för om respondenterna vill återbesöka banan men 
det som verkligen styr om de gör det är avståndet. Det är mer troligt att besökare som har 
kortare till destinationen åkerbesöker den är de som har längre, om inte respondenterna har 
någon anknytning till området vilket gör att de ändå passerar eller besöker området. Det finns 
dock en ytterligare faktor som spelar in på detta och det är respondenternas vilja att upptäcka 
nya banor. Respondenter som är mån om att upptäcka nya banor tenderar att inte återbesöka 
en  banan  trots  att  de  är  tillfredställda  med  den.  Även  syftet  med  resan  påverkar  om en 
respondent väljer att  återbesöka en golfbana.  Om det krävs att  golfaren med säkerhet blir 
tillfredställd för att uppfylla syftet med resan så är det mer troligt att golfaren väljer en bana 
som denne känner till för att  reducera risken av en dålig upplevelse som ett besök av en ny 
golfbana medför.

Attribut som i en positiv bemärkelse skiljer sig från det respondenterna är vana vid på en 
golfbanan kan ha en positiv effekt på upplevelsen av golfbanan. Jag kan också konstatera att 
respondenterna har lägre förväntningar på en liten golfbana än en stor, vilket innebär att nivån 
för att nå tillfredställelse hos gästerna är lägre för mindre golfbanor än stora. 

Studien visar också att om ett attribut presterar dåligt så kan detta kompenseras med att ett 
eller  flera  andra attribut  presterar  bättre.  Det  är  helhetsupplevelsen  som är  avgörande  för 
tillfredställelsen och viljan att återbesöka golfbanan. 

Vidare visar studien att  de attribut  som påverkade respondenternas vilja att  återbesöka en 
golfbana  är:  trevlig  bana,  tilltalande  omgivning,  övriga  attraktioner,  gastronomin,  samt 
attityden på banan. 

7.2 Diskussion

Som jag tidigare förklarat innebär studiens utformning att resultatet endast kan generaliseras 
till Norrfällsvikens golfklubb. Jag anser dock att resultatet av studien inte ska begränsas till 
endast den golfbanan. Jag anser att resultatet mycket väl också kan appliceras på golfbanor 
med liknande förutsättningar som Norrfällsvikens golfbana, dock med viss försiktighet. 

Studien identifierar attribut som är avgörande för valet av golfbana, men viktar dem inte emot 
varandra eller identifierar attributens betydelse värdemässigt. Detta är något som skulle ge en 
djupare förståelse för hur attributen påverkar valet av golfbana. Information om attributens 
värdering skulle kunna hjälpa golfklubbar ytterligare i sin marknadsföring och utveckling av 
golfbanorna. Detta är dock något som ligger öppet för vidare forskning.

Vidare,  studien  fokuserar  på  att  identifiera  attributen  som  påverkar  valet,  men  inte  de 
underliggande motiven till  varför golfturister väljer att göra en golfresa. De underliggande 
motiven påverkar värderingen av attributen och kunskap kring detta  är därför relevant  för 
golfturism marknadsförare och golfklubbar. Studier kring de underliggande motiven till  en 
golfresa rekommenderar jag därför till vidare forskning. 
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8. SANNINGSKRITERIER

I detta avsnitt diskuterar jag de sanningskriterier som är relevanta för min studie.

8.1 Tillförlitlighet

Tillförlitlighet är ett mått på hur andra människor än forskaren själv accepterar slutsatserna i 
en studie. Den sociala verkligheten kan många gånger uppfattas på olika sätt och det är då 
trovärdigheten  i  forskarens  beskrivning  av  den  sociala  verkligheten  som  påverkar  hur 
accepterad  den  blir  av  andra  (Bryman  &  Bell,  2005).  En  av  de  faktorer  som  påverkar 
tillförlitligheten är den metod som använts i studien. I mitt arbete ha jag använt mig av en 
semi strukturerad intervju. Jag har använt mig av en frågemall vid alla intervjuer, vilket kan 
liknas med en strukturerad intervju. I strukturerade intervjuer håller sig forskaren till samma 
frågor och avviker inte från dessa. Strukturerade intervjuer har en relativt hög tillförlitlighet 
och  eftersom jag  har  en  hög  grad  av  struktur  i  min  studie  är  detta  något  som påverkar 
tillförlitligheten av min studie positivt. En annan viktig faktor för tillförlitligheten är huruvida 
forskaren  kan försäkra sig  om att  han har  uppfattat  respondenterna  rätt  (Bryman  & Bell, 
2005). Jag har i min studie eftersträvat att kontrollera att jag har förstått respondenterna rätt 
genom att ställ kontrollfrågor om det varit något jag varit osäker på. Jag har frågat om jag 
förstått respondenten rätt eller bett respondenten vidareutveckla sitt svar om jag inte förstått 
det. Även att jag har spelat in intervjuerna påverkar tillförlitligheten. Inspelning av intervjuer 
gör det möjligt för forskaren att försäkra sig om att de uppfattat respondenterna rätt (Patel & 
Davidson, 1994). Ytterligare en sak som påverkar tillförlitligheten är intervjuareffekten, vilket 
innebär att intervjuaren påverkar respondenterna på ett sådant sätt att de kan förstå vad som 
förväntas av dem (Patel & Davidson, 1994). Jag har tidigare förklarat att jag försökt göra mitt 
bästa för att undvika detta problem. Jag har undvikit ledande frågor och jag har försökt hålla 
mig neutral inför respondenterna både med mitt verbala och kroppsliga språk. Jag har inte 
heller berättat vad min studie går ut på för att respondenterna inte ska få en förutfattad mening 
om vad  intervjun  ska  handla  om.  Min  uppfattning  är  att  jag  som forskare  inte  påverkat 
respondenterna  på  så  sätt  att  det  skulle  påverka  tillförlitligheten  negativt.  Utifrån  dessa 
kriterier anser jag att min studie är tillförlitlig. 

8.2 Äkthet – Rättvis bild

Rättvis bild handlar om huruvida studien ger en rättvis bild av den studerade gruppens åsikter 
och uppfattningar (Bryman & Bell, 2005). I mitt arbete avser jag att studera golfresenärer som 
valt att besöka Norrfällsvikens golfbana under en golfresa. De respondenter som medverkat i 
studien har alla varit representativa eftersom de uppfyllde kraven för att kunna medverka i 
studien.  Kraven  handlade  framförallt  om  att  de  skulle  vara  besökare  av  Norrfällsvikens 
golfbanan, de skulle besöka golfbanan med syfte att göra en golfresa och de fick inte komma 
från de närmast kringliggande golfbanorna. Utifrån detta anser jag därför att respondenterna 
representerar den grupp jag avser att studera. Vidare har respondenterna fått tala utifrån sina 
egna erfarenheter eftersom frågorna har varit öppna. De har visat villighet att ställa upp på 
studien och de har tagit god tid på sig att svara på frågorna. Respondenterna har inte nämnvärt 
blivit distraherade eller störda under intervjuerna, utan de har kunnat fokusera på mina frågor 
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och att svara på dessa. Min uppfattning är att respondenterna inte på något sätt har försökt att 
undanhålla  eller  förvränga deras  åsikter  och uppfattningar.  Tidigare  studier  visar dock att 
konsumenter inte alltid är fullständigt medvetna om deras beslutsprocess vilket innebär att de 
inte kan redogöra för alla faktorer som påverkar deras beslut. Detta är dock inget jag som 
forskare kan påverka och min  uppfattning är att  respondenterna har  talat  om deras  beslut 
utifrån den medvetenhet de har om den. Utifrån detta resonemang anser jag att min studie ger 
en rättvis bild av undersökningsgruppens åsikter och uppfattningar.

8.3 Överförbarhet

Inom  kvantitativ  forskning,  där  fokus  ligger  på  bredd  i  forskningen,  talar  man  ofta  om 
generaliserbarhet  vilket  handlar  om  huruvida  resultatet  kan  generaliseras  till  hela 
populationen eller inte. Inom kvalitativ forskning, där fokus ligger på djupet i forskningen, 
talar  man  istället  om  överförbarhet  (Bryman  &  Bell,  2005).  Överförbarhet  handla  om 
huruvida resultatet av studien kan överföras och användas i olika situationer för att förstå den 
egna verkligheten (Johansson Lindfors, 1993). Viktigt för överförbarheten är att forskaren ger 
en fyllig beskrivning av den kultur som studeras för att andra personer ska kunna göra en 
bedömning av hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext (Bryman & Bell, 2005). 
Jag har gett en beskrivning av mitt fall, Norrfällsvikens golfklubb, och försökt att redogöra för 
de viktigaste detaljerna som kan vara intressant för överförbarheten. Jag tror att resultaten av 
studien  skulle  kunna  vara  överförbara  på  golfbanor  med  liknande  förutsättningar  som 
Norrfällsviknes golfbana. En anan sak som också påverkar överförbarheten är att jag anger 
vilken golfbanan jag har studerat.  Om fallet  hade varit  anonymt hade det varit  svårare att 
bedöma överförbarheten.
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