
Norges Golfforbund

Dag Inge Fjeld og Jan Blichfeldt 
9. nov. 2019

«Klassifikasjoner av ting gjenspeiler 
klassifisering av mennesker.» 

Antropolog Mary Douglas

For å kunne gi råd om hva Norges 
Golfforbund bør gjøre, er det 

avgjørende å vite mest mulig om hvem 
som sier de spiller mye golf i dag.

Hvem spiller Golf i Norge?

Kantar Forbruker & Media 19-1 
15.000 respondenter. Ca. 3000 spørsmål. 

Sosiokulturell segmentering.



Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media 19-1

Affinitetsindeks

Dersom det var Stortingsvalg i morgen, 
hvilket parti ville du stemme på?

Høyre (H) 184

Kjønn Mann 147

Høyeste fullførte skolegang Universitet/-høgskole (1-4 år) 131

Utdanning 3-delt Universitet 125

Spiller golf månedlig eller mer

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media 19-1

Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media 19-1 Kilde: Kantar TNS Forbruker & Media 19-1



Affinitetsindeks

Jeg ønsker å komme til topps karrieremessig Helt enig 168

Den enkeltes lønn bør bestemmes ut fra personlig innsats Helt enig 164

Jeg elsker å kjøpe tekniske artikler og utstyr Helt enig 163

Jeg er meget interessert i å prøve nye tekniske løsninger Helt enig 157

Nynorskandelen i NRK bør reduseres Helt enig 156

Vi bør begrense bruken av trygder Helt enig 152

Forbruker & Media 19-1 
Spiller golf 5 eller flere 
ganger i uka OR 1 - 4 ganger 
i uka OR 1 - 3 ganger i mnd 
OR 1 - 5 ganger i halvåret 
Utvalg større enn 70.

Affinitetsindeks

Jeg ser på jobben min som en karriere mer enn bare en jobb Helt enig 146

Jeg aksepterer lavere levestandard dersom det medfører lavere 
arbeidsledighet Helt uenig 144

Jeg liker å leve et liv med utfordringer, nyheter og forandringer Helt enig 142

Man bør få kjøpe vin i dagligvarebutikker Helt enig 139

Jeg er interessert i teknisk utstyr innenfor mobil, TV, radio og 
data Helt enig 138

Jeg liker å prøve nye varer og tjenester Helt enig 137

Jeg liker spenningsfylte opplevelser Helt enig 130

I en valgsituasjon bør arbeidsplasser prioriteres fremfor 
miljøvern

Helt enig 128

Generelt sett foretrekker jeg kjente merkevarer Helt enig 124

Det er verdt å betale ekstra for kvalitetsvarer Helt enig 123

Norge bør fortsatt være medlem av NATO Helt enig 122

Forbruker & Media 19-1 
Spiller golf 5 eller flere 
ganger i uka OR 1 - 4 ganger 
i uka OR 1 - 3 ganger i mnd 
OR 1 - 5 ganger i halvåret 
Utvalg større enn 70.

Hvorfor er Golf så utbredt blant 
næringslivsfolk?



Nettverking. Gi gaver. Bekrefte 
tilhørighet.



Målgruppebasert forretningsutvikling

Kultur- 
elite

Økonomi- 
elite

Kultur- 
vanlige
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Kultur- 
midle

Økonomi- 
midle

Balansert 
elite 

Balansert 
vanlige

Balansert 
midleKULTUR              ØKONOMI     

MYE RESSURSER

FÅ RESSURSER
= Inspirasjonsretning 

= Avstandtagen 

= Aspirasjonsretning

SosiorasterTM

Fasaden er et skall Fasaden er sannheten
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Produktene skal vise at vi 
vet forskjell på ”riktig” og 

”galt”

Produktene skal 
demonstrere våre 

høye sosiale stilling

Produktene skal  
demonstrer at vi har 

suksess.

Produktene er de vi er  
vant med og glad i.  

Nei til jåleri! Ja til det norske! 

Produktene skal 
bekrefte våre overlegne 
kunnskaper og verdier

Naturlig.
Vitenskapelig.
Kompetent.

Dyrt er best.
Kjente navn   
 er viktig.
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Hvem spiller golf - hvem gjør 
det ikke?

 Dvs. 
4,22%

 Dvs. 
84,35%



Ok – så ligger folkesporten kliss 
oppe i høyre hjørne. Hva gjør vi nå?

Vi må attrahere nye spillere – 
som kan virke som bjellesauer for 
nye grupper. Hvor begynner vi?

Med alder:

Målgruppebasert forretningsutvikling

Aldersgjennomsnittet viser 
de unges plassering langt ute 
på venstresiden og høyt 
oppe. De er i gjennomsnitt 
bedre utdannet enn sine 
foreldre, men mangler 
penger og posisjon.  
Det kommer med alder og 
dermed siger deres posisjon 
nedover mot høyre – de blir 
tilhengere av det bestående. 
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Målgruppebasert forretningsutvikling

Kriterier
- Som aldersdistribusjonen viser så er det en systematikk fra 

øvre venstre mot nedre høyre. 

- Dette er også ruten for opinionsledelse. 

- For golf som trenger tilflyt av nye spillere er det derfor viktig at 
de øker gjennomslaget blant opinionslederne for så å få 
spredning over mot høyre og nedover i systemet.



Målgruppebasert forretningsutvikling Målgruppebasert forretningsutvikling

Takk for oss!


