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SAMMANFATTNING

Sedan år 2005 har antalet medlemmar minskat på golfklubbar i Sverige. Den negativa
medlemsutvecklingen är ett problem för många golfklubbar eftersom det kan uppstå
finansieringsproblem samt leda till en överetablering av golfklubbar. Uppsatsen handlar om
hur golfklubbar i Nordvästra Skåne, som är världens näst golftätaste område, arbetar för att
behålla sina medlemmar. Urvalet består av åtta golfklubbar som har avgränsats geografiskt
genom en tremilsradie utifrån utgångspunkten Helsingborg. Undersökningen bygger på
kvalitativa intervjuer med respektive golfklubbs klubbchef. De svar som respondenterna
uppger ligger till grund för empiri och analys. Undersökningens resultat visar att
golfklubbarna i Nordvästra Skåne arbetar på skilda sätt för att behålla sina medlemmar. Ett
gemensamt drag är att det inte finns några tydliga strategier eller åtgärdsplaner. Samtliga
klubbchefer är eniga om att de befintliga medlemmarnas behov inte prioriterats de senaste
åren men är övertygade om att de måste börja ta hand om behoven på allvar. Uppsatsen
avslutas med en 10-stegsmodell för hur golfklubbarna bör arbeta för att behålla sina
medlemmar, en modell som även kan appliceras på andra golfklubbar under förutsättning att
golfklubbarnas individuella förutsättningar beaktas.

Nyckelord: Golf, medlemstapp, kundbehov, relationsmarknadsföring, mervärde och
strategier.
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ABSTRACT

Since 2005, the number of golf members in Swedish golf clubs has declined. This is a major
problem for many golf clubs since it can lead to over establishment of golf courses. This
essay is about how golf clubs in North West Skåne, the second golf densest area in the world,
work to maintain their members. The sample consists of eight golf clubs which have been
geographic delimited by a 30 km radius out of Helsingborg. The research is based on
qualitative interviews with the manager of each golf club. The responds of each manager is
underlying for the empiricism and analysis of the essay. The result of the research shows that
golf clubs in the North West Skåne work in different ways to keep their members. A common
feature is that there are no clear strategies or action plans. Every manager agrees that the
needs of their existing members have not been prioritized the past years. However, they are
convinced that they have to start taking care of their members needs more seriously. The
essay finish up with a 10-stepmodel of how golf clubs should work to maintain their
members, a model that also could be applied on other golf clubs, but only if the golf clubs
individual condition is considered.

Key words: Golf, declining membership, customer needs, relationship marketing, added
value and strategies.
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FÖRORD

Bakgrunden till att undersöka golfklubbar är att det har varit ett medlemstapp på golfklubbar i
Sverige de senaste åren. Författarna till uppsatsen har ett stort golfintresse och vill bidra med
nya idéer till hur golfklubbar bättre kan ta tillvara på sina medlemmar.

Vi vill först och främst tacka alla klubbchefer som har deltagit i undersökningen och på så sätt
gjort vår uppsats genomförbar. Under arbetets gång med uppsatsen har vi kommit i kontakt
med många personer som bidragit med intressanta synpunkter och råd till oss. Vi vill därför
tacka generalsekreteraren Gunnar Håkansson och omvärldsanalytikern Jan Ekblom som båda
arbetar för SGF, även Magnus Olander som är utvecklingschef på Quicksearch. De har alla
gett oss ett bra underlag samt inspirerat oss till att prestera bättre. Även Christer Norr,
Universitetsadjunkt i industriell organisation och ekonomi, gav oss värdefulla idéer innan
uppsatsen tog sin riktiga start.

Under våren 2011 har vi vid opponeringsseminarium fått mycket goda synpunkter samt
förbättringsförslag och därmed vill vi tacka alla som deltagit vid opponeringstillfällena,
inklusive vår handledare Lars Püss. Dessutom har familj och vänner haft stor förståelse för
allt arbete som uppsatsen krävt.

Uppsatsen kommer bland annat att bidra med en förståelse för hur Nordvästskånska
golfklubbar idag arbetar med att tillgodose sina medlemmars behov. Eftersom uppsatsen
fokuserar på hur golfklubbar ska behålla sina medlemmar har de värdefulla idéer som berör
andra ämnen inte presenterats. Kontakta gärna oss via golftankar@gmail.com för att diskutera
fler idéer som berör golfklubbar och dess utveckling. Till er golfklubbar som väljer att testa
10-stegsmodellen (se figur 5.3), berätta gärna hur den fungerar i praktiken.

Halmstad, 20 maj 2011

Matilda Creime Anders Ekman
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1. INLEDNING

”De klubbar som går bra är de som har ett bra läge, ett bra underlag för medlemmar och
greenfeegäster1, ordning på ekonomin, en väl fungerande anläggning, en ledning som driver de
rätta frågorna, bland annat hur klubben kan rekrytera mer medlemmar, och kan erbjuda en bra
upplevelse”. (Olsson & Björn, 2009, s.9)

Utövandet av golf i Sverige har under många år befunnit sig i en positiv utvecklingstrend
(Jansson, 2004) men de senaste åren har det varit ett medlemstapp i Sverige – golfare har
avslutat sitt medlemskap (Bengtsson, 2010). Medlemstappet innebär nya utmaningar för hur
golfklubbarna ska överleva (Olsson & Björn, 2009). G. Håkansson (personlig
kommunikation, 11 mars, 2011) menar att ”vi har inte anpassat oss till den nya konsumenten,
till den nya marknaden, till hur de vill spela golf. Golfen har inget intresseproblem men vi har
ett finansieringsproblem.”

1.1 Problembakgrund
Golf är ”en utomhussport med klubba och en liten massiv boll som skall slås ner i ett antal hål
i marken…” (Statens kulturråd, 1995, s. 555). Golf är en idrott som utvecklades redan under
1400-talet i Skottland – ett land där även den första golfklubben S:t Andrews Golf Club
bildades, men inte förrän på 1700-talet. I Sverige bildades den första golfklubben år 1891 vid
namn Göteborgs Golfklubb (Jansson, 2004). Några år senare bildades Svenska Golfförbundet
(SGF), en organisation som verkar i syfte att utveckla idrotten golf utifrån
Riksidrottsförbundets perspektiv samt att stödja, utveckla och hjälpa golfklubbar i Sverige (G.
Håkansson, personlig kommunikation, 11 mars, 2011).

En golfklubb betraktas som en idrottsförening (Riksidrottsförbundet, 2010) samtidigt som
”…den ideella golfklubben är ett företag i lagens mening.” (Norberg, 2004). Golfklubbar har
precis som företag en styrelse (Gregow, 2009) som i regel arbetar ideellt. Utöver en golfbana
erbjuder de flesta golfklubbar även ett antal andra tjänster som är till för både medlemmar och
greenfeegäster (Barth, 2002). I Sverige är en golfklubb traditionellt uppbyggd av medlemmar
och det är medlemmarna som utgör kärnan för att en golfklubb ska kunna verka aktivt
(Skorup, 2004), liksom ett företag endast existerar om det finns kunder (Atkinson,
Waterhouse & Wells, 1997). Medlemmen är oerhört viktig för en golfklubb då medlemskapet
ger golfklubben ekonomisk stabilitet (Skorup, 2004). Medlemskapet, som i regel fordrar en
inträdesavgift samt en årlig avgift, berättigar en golfspelare till kostnadsfritt spel på den
golfbana där avgiften är avlagd (Norberg, 2004). Det finns även golfklubbar som inte kräver
att golfspelaren har något medlemskap i en golfklubb, så kallade pay & play-banor2 (Modie,
1995).

Golf har i Sverige under många år utvecklats i en positiv riktning med ett ständigt ökande
medlemsantal och golfklubbar (se bilaga 2). Medlemsutvecklingen har gått från 5 000
medlemmar år 1955 till 100 000 medlemmar år 1982 (Jansson, 2004). På 1980-talet, när golf-
boomen kom till Sverige, uppkom det ett nytt medlemsalternativ – ett lågkostnadsalternativ i
                                                
1 Betraktas som medlem över en dag gentemot att gästspelaren betalar särskild avgift vid spel på anläggningen
(Modie, 1995).
2 ”Golfanläggning som drivs i vinstsyfte och där man får träna och spela mot fastställda avgifter, i allmänhet utan
att behöva vara medlem i en etablerad golfklubb.” (Modie, 1995, s. 181).
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form av ett distansmedlemskap. Det är ett billigare alternativ till de befintliga
golfanläggningarna (Sellberg, 1999). Från och med 1980-talet har utvecklingen varit
explosionsartad ända fram till år 2004 då det totala medlemsantalet nådde sin högsta notering
med 554 293 medlemmar i Sverige. Men sedan år 2005 har medlemsantalet haft en negativ
trend (se bilaga 3) då det totalt har minskat med 53 881 medlemmar fram till och med år 2010
(Bengtson, 2010). Medlemstappet visar nettominskningen, det vill säga summan av de totala
avhoppen samt totala antal nya medlemmar. Det innebär i praktiken att antalet medlemmar
som lämnar sin golfklubb är fler än statistiken visar (J. Ekblom, personlig kommunikation, 26
januari, 2011).

En marknads utveckling kan delas in i fyra olika faser; introduktions-, tillväxt-, mognads- och
nedgångsfasen, som tillsammans utgör en livscykel (Doyle & Stern, 2006). Golfbranschen har
fram till år 2004 befunnit sig i tillväxtfasen, med ökade medlemsantal och ökade antal
golfklubbar. Men därefter har antalet medlemmar i golfklubbar minskat vilket betyder att
golfbranschen idag kan betraktas som en mättad marknad som befinner sig i mognadsfasen.
För att företag ska överleva på en marknad som befinner sig i mognadsstadiet måste de enligt
Porter (1986) göra ett strategiskt val vad gäller hur de vill positionera sig på marknaden för att
lyckas bättre än konkurrenterna. Butscher (2000) menar att företag måste skapa relationer
med sina kunder genom att erbjuda något unikt och som ger kunden ett högt upplevt värde.
Att ha inställningen att kunden är den som bestämmer är avgörande för om företag ska lyckas
på en marknad som har hög konkurrens.

1.2 Problemdiskussion
För att företag ska bli framgångsrika måste de förstå vad kunden har för behov (Doyle &
Stern, 2006; Kotler & Armstrong, 2008; Shank, 2005; Weinstein, 2002). Många
idrottsorganisationer gör marknadsundersökningar i syfte att bland annat få svar på vem deras
kund är. Men det är även viktigt att förstå marknadens behov och analysera konkurrenterna
(Kotler & Armstrong, 2008). Gunnar Håkansson, Generalsekreterare för SGF, bedömer att
golfklubbarnas kunskap om marknaden är extremt ojämn. Han menar också att ”ju bättre
kunskap man har om sin marknad desto mer framgångsrik kan man bli, oavsett om man finns
i en storstad eller faktiskt finns på landsorten i en mindre stad.” (G. Håkansson, personlig
kommunikation, 11 mars, 2011).

SGF har tidigare undersökt vad medlemmar anser är viktigast på sin golfklubb samt gjort
undersökning om varför medlemmar valt att avsluta sitt medlemskap (J. Ekblom, personlig
kommunikation, 26 januari, 2011). Enligt SGF:s kvalitativa studie om varför medlemmar valt
att avsluta sitt medlemskap beror avhoppen på personliga skäl, klubbrelaterade skäl och
golfrelaterade skäl. Då undersökningen endast innefattade 20 respondenter kan det enligt
Jacobsen (2002) vara svårt att generalisera och därmed inte vara representativ för alla
medlemsavhopp. Studien visar även hypoteser från golfexperter som anser att avhoppen kan
förhindras om golfklubbarna kan ge bättre kundanpassning, flexiblare medlemskap, bygga
relationer samt bli mer nischade (Ekblom, 2009). Björkman, Brunbäck och Kocabiyikoglu
(2008) har i en D-uppsats undersökt vilka faktorer som påverkar medlemsutvecklingen hos
fyra golfklubbar i Stockholms golfdistrikt. Två av golfklubbarna har tappat medlemmar
medan två har behållit sina medlemmar. Björkman et al. (2008) kom fram till att
medlemstappet beror på att golfklubben inte har tillgodosett medlemmarnas förväntningar av
golfklubbens utbud. De golfklubbar som behållit sina medlemmar har gjort det på grund av att
de har utformat sitt tjänsteutbud efter sina medlemmars behov (Björkman et al., 2008).
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Tidigare undersökningar i ämnet samt statistik från SGF visar att det är ett problem att
golfklubbar förlorar sina medlemmar (Ekblom, 2009). Golfens utveckling är ett aktuellt ämne
som SGF arbetar intensivt med (J. Ekblom, personlig kommunikation, 18 januari, 2011).
Golfsverige befinner sig i ett paradigmskifte då golfaren går från att vara en traditionell
medlem till att bli en modern medlem som har mer individuella preferenser (Svensson, 2008).

Den negativa trenden vad gäller medlemsantalet är ett problem för många golfklubbar då det
leder till en överetablering av golfklubbar på marknaden (Arbetsgrupp Finansiering, 2008).
Trots den negativa trenden finns en ökning bland vissa golfklubbar. I Sverige erbjuder de fyra
största golfklubbarna (vad gäller medlemsantal) alla distansmedlemskap. Statistik från SGF
visar att medlemsantalet har ökat bland dessa golfklubbar som erbjuder distansmedlemskap,
även kallade brevlådeklubbar3 (SGF, 2010). Nordqvist, ordförande i Kils GK, menar i Björns
(2009) artikel att problemet inte är de golfklubbar som erbjuder brevlådemedlemskap utan att
dilemmat är överetablering i närområdet.

Skåne är Sveriges golftätaste område (Bringmark, 2007) och Nordvästra Skåne är, näst efter
Florida, världens golftätaste region (Sveriges Golfdestination no 1, 2011). Där finns det
många golfklubbar som konkurrerar i ett begränsat geografiskt område. Cardner (2010) menar
att det gäller för golfklubbarna att komma på nya idéer och möjligheter för att få sina
medlemmar att stanna på anläggningen.  

1.3 Problemställning
Hur arbetar golfklubbar i Nordvästra Skåne för att behålla sina medlemmar?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva hur golfklubbar arbetar för att tillgodose sina befintliga medlemmars
behov. Vi vill även undersöka vad golfklubbar erbjuder som mervärde4 till sina medlemmar
samt få idéer till hur golfklubbar kan förhindra framtida medlemsavhopp.

1.5 Avgränsningar
Studien undersöker inte hur golfklubbar gör för att rekrytera nya medlemmar och inte hur
golfklubbar hanterar sina greenfeegäster. Undersökningen sker endast ur golfklubbens
perspektiv, då de är operativt ansvariga för verksamheten, och tar därmed inte hänsyn till
medlemmarnas perspektiv.

                                                
3 ”Benämning på golfklubb som rekryterar medlemmar utan anknytning till den ort där klubben anses ha sin
verksamhet.” (Modie, 1995, s. 48).
4 Företag kan utveckla och lägga till tjänster som ger mervärde för att differentiera sina erbjudanden samt öka
vinstmarginalerna (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008).
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2. TEORI

I den teoretiska referensramen är Kotlers et al. (2008) modell över marknadsföringsprocessen
utgångspunkt (se figur 2.1). Modellen ska implementeras i golfkontexten och därför inleds
teoriavsnittet med en beskrivning av golf som en tjänst samt dess tjänsteerbjudande.

I figur 2.1 beskrivs marknadsföringsprocessen i fem steg. Företag kan genom att förstå
marknaden och kundens behov bli kundorienterade och ge kunderna det de vill ha. Det
handlar också om att utforma en marknadsplan samt bygga lönsamma, långsiktiga relationer
med kunderna för att i sin tur få lojala kunder som är lönsamma (Kotler et al., 2008).
Företag kan ha fokus på olika sätt genom att vara produktorienterade, försäljnings-
orienterade, finansiellt orienterade, marknadsorienterade eller kundorienterade (Doyle &
Stern, 2006). Ett företag som är produkt- och försäljningsorienterat utgår från produktionen
och har som mål att uppnå vinst genom stora försäljningsvolymer medan ett
marknadsorienterat företag istället utgår från marknaden och har som mål att uppnå vinst
genom att tillfredsställa kundens behov (Kotler et al., 2008). Syftet med att vara en
marknadsorienterad organisation är att ha ett tankesätt där kunden är utgångspunkt. Det
handlar om att ha en djup förståelse av kundens behov och kundens beteende för att ha
möjlighet att tillfredsställa kunden bättre än konkurrenterna (Day, 1994).

Idag har många företag insett vikten av att vara marknads- och kundorienterade – ett synsätt
som generellt brukar kallas marknadsföringskonceptet (Doyle & Stern, 2006). Många företag
har försökt bli marknadsorienterade men inte lyckats behålla fokus en längre tid. Det menar
Day (1994) kan bero på att organisationskulturen inte har förändrats vilket är något som måste
ske för att filosofin ska vara hållbar på lång sikt. Jaworski och Kohli (1993) kom i sin studie
fram till olika faktorer som påverkar graden av hur marknadsorienterad en organisation är.
Det är viktigt att den högsta ledningen i en organisation poängterar behovet av att
kontinuerligt vara uppdaterad till marknadens utveckling och kundernas förändrade
preferenser. På så sätt kan ledningen påverka personalen att i högre grad prioritera kunden.

2.1 Golf som utgångspunkt

2.1.1 Golf som en tjänst

Golf är en aktivitet som utförs på en speciell plats – golfaren spelar golf på en golfbana som
kräver en stor markyta (Farrally et al., 2003). Golf spelas sällan under samma omständigheter
trots att golfbanan är den samma. Golf är inte standardiserat som många andra sporter utan
istället finns det flera faktorer som exempelvis underlag, miljö och väder som varierar och
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Figur 2.1 En enkel modell av marknadsföringsprocessen (fritt översatt från Kotler et al., 2008, s. 7, figur 1.1)
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påverkar resultatet (Chatterjee, Wiseman & Perez, 2002; Farrally et al., 2003). En golfspelares
resultat kan även skilja sig från ett golfhål till ett annat på en golfbana. Resultatet kan även
variera från en golfspelare till en annan (Schantz & Conroy, 2009).

Golf kan ses som en tjänst där den mänskliga resursen är den viktigaste faktorn inom
golfverksamheten (Lee, Kim, Ko & Sagas, 2011). De flesta privata golfklubbar erbjuder ett
antal olika tjänster som är till för såväl medlemmar som greenfeegäster. Tjänsterna som en
golfklubb erbjuder kan exempelvis vara att servera mat och dryck, anordna tävlingar, erbjuda
omklädningsrum och uthyrning av golfutrustning (Barth, 2002). En tjänst är till skillnad från
en produkt inte någon fysisk vara och kan beskrivas med följande karaktärsdrag; abstrakt,
oskiljaktig, heterogen, förgänglig och brist på ägarskap. En tjänst går inte att ta på och det är
något som produceras och konsumeras samtidigt och kan inte skiljas från den som
tillhandahåller tjänsten. En tjänst är heterogen i den bemärkelsen att tjänstens upplevelse
skiljer sig från kund till kund och är beroende av vem som utför tjänsten, var tjänsten utförs
samt när tjänsten utförs. Med förgänglighet menas att tjänsten inte går att spara till ett senare
användningstillfälle. Kunden kan heller inte äga tjänsten på det sättet som han eller hon kan
äga en produkt (Doyle & Stern, 2006; Grönroos, 2002; Kotler & Armstrong, 2008).

2.1.2 Golfklubbens totala tjänsteerbjudande

Grönroos (1996) delar in den totala tjänstens erbjudande i tre delar; kärntjänster, bitjänster
och stödtjänster. Kärntjänster är det som ligger till grund för att företaget existerar. Bitjänster
är de tjänster som bidrar till att kärntjänsterna ska fungera, medan stödtjänster är tjänster som
har till syfte att göra den totala tjänsten mer attraktiv. Stödtjänsterna, exempelvis service, kan
ses som ett konkurrensmedel för att tillgodose kunden bättre än konkurrenterna. Service kan
även ge kunden ett mervärde som kan uppfattas som positivt eller negativt.

En tjänsts erbjudande måste enligt Edvardsson (1996) motsvara kundens primära behov och
förväntningar. Figur 2.2 visar erbjudandets utformning och de delar som ingår i det totala
tjänsteerbjudandet. Utformningen av erbjudandet och processen att omvandla det till
verklighet är beroende av varandra. För att tillgodose kundens sekundära behov, som många
gånger är underförstådda, krävs stöd- och bitjänster. En organisation måste tillgodose både
kundens primära och sekundära behov för att göra kunden nöjd (Ibid.). Företag måste enligt
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Stödtjänster

Primära

kundbehov
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          Kundens behov  Erbjudandets utformning

Bitjänster

Figur 2.2 Modell över tjänstekonceptet (Edvardsson, 1996, s.82)
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Grönroos (2002) skapa ett totalt tjänsteerbjudande som tillgodoser kunderna. Mossberg
(2003) menar att många företag fokuserar på sin kärnprodukt trots att det framkommit att det
finns andra faktorer som påverkar kundens upplevelse och uppfattning av värde och kvalitet.
Enligt Skorup (2004) är en golfklubb i Sverige traditionellt uppbyggd av medlemmar och det
är medlemmarna som utgör kärnan för att en golfklubb ska kunna verka aktivt. Det kan
jämföras med ett företag som endast existerar om det finns kunder (Atkinson et al., 1997). ”I
ett näringsliv där ett slag utkämpas om varje kund och försäljningstillfälle innebär det
företagets fall att bortse från kunden.” (Butscher, 2000, s.43).

2.1.3 Kundens behov

Kunder köper en vara eller tjänst för att de vill tillgodose särskilda behov. Ett behov är något
som individer vill tillfredsställa medan en önskan är ett önskemål av en specifik produkt
(Doyle & Stern, 2006). När människor känner ett behov av något blir de motiverade att göra
något för att tillgodose det (Lovelock, Vandermerwe & Lewis, 1999). Människor som utövar
idrott gör det av varierande orsaker, det är olika behov som motiverar. Enligt Maslows (1970)
behovspyramid finns det fem nivåer av behov; fysiska behov, trygghetsbehov, sociala behov,
behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Om marknadsförare inom idrott kan
identifiera och förstå kunders behov kan de även förbättra sina strategier vad gäller att få ett
större idrottsdeltagande. Ibland kan en kund genom att delta i en idrott tillgodose mer än en
typ av behov. Beroende på hur intresserad en person är av idrotten väljer han eller hon att vara
mer eller mindre involverad i idrotten (Shank, 2005).

Syftet med företag är att tillgodose kundens behov. Utgår företagen inte från kundens behov
samt erbjuder det kunden vill ha riskerar de att misslyckas (Doyle & Stern, 2006). För att
tillfredsställa kundens behov och efterfrågan på marknaden kan ett företag enligt Kotler och
Armstrong (2008) erbjuda en produkt, en tjänst eller en kombination av dessa vilket i sin tur
kan skapa en upplevelse. En tjänsts erbjudande måste enligt Edvardsson (1996) motsvara
kundens primära behov och förväntningar (se figur 2.2). Mossberg (2003) menar att
massproduktion och standardprodukter allt mer kommer att försvinna och ersättas av
skräddarsydda lösningar anpassade efter kundens individuella behov.

Företag måste segmentera marknaden för att kunna möta kundens behov. Segmentering
handlar om att bestämma vilken typ av kund som ska vara i fokus (Doyle & Stern, 2006;
Kotler & Armstrong, 2008). Weinstein (2002) menar att konsekvenserna av att segmentera
kunderna är att alla kunder inte ses som lika vilket gör att vissa kunder kanske anses mer
värdefulla än andra. För en del företag kan det tyckas lockande att helt avsluta relationen med
de kunder som inte är lönsamma, men det gäller för företag att hitta nya sätt som på ett ännu
mer effektivt sätt kan ge service till de icke-lönsamma kunderna (Ibid.).

2.1.4 Golfklubben som en kundklubb

Enligt Butscher (2000, s. 12) är en kundklubb en

”… kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer, vilket startas och drivs av en
organisation för att regelbundet kunna ha direktkontakt med medlemmarna och erbjuda dem
förmånspaket med högt upplevt värde, med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom
att skapa en känslomässig relation.”

Kundklubbar är ett sätt att få kunder att bli mer lojala, och det är förmånerna som kunden
erhåller genom att vara medlem som utgör en kundklubbs grund. Kundklubbar kan vara slutna
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eller öppna. En sluten kundklubb kräver vissa åtgärder av medlemmen, exempelvis att betala
årsavgift, medan en öppen välkomnar alla och kräver normalt inte någon formell ansökan.
Om en kundklubb sätter en gräns för hur många medlemmar som får vara med kan intresset
för klubben öka. Ett begränsat medlemsantal kan göra det möjligt att ta ut en högre
medlemsavgift samt öka exklusiviteten av att vara med (Butscher, 2000). Genom att skapa
exklusivitet och inte vara för lättillgänglig, kan organisationer skapa en högre efterfrågan
samt bygga upp potentiella kunders förväntningar (Brown, 2001). Nackdelen med att
begränsa antalet medlemmar är att alla intresserade medlemmar inte kan vara med (Butscher,
2000).

Enligt Skorup (2004) är en golfklubb i Sverige traditionellt uppbyggd av medlemmar och det
är medlemmarna som utgör kärnan för att en golfklubb ska kunna verka aktivt. Det kan
jämföras med ett företag som endast existerar om det finns kunder (Atkinson et al., 1997).
Medlemmar i en golfklubb betalar en årsavgift för medlemskap (Norberg, 2004). En
golfklubb är en medlemsklubb som kan betraktas som Butschers (2000) beskrivning av vad
en sluten kundklubb är.

2.2 Förstå marknaden och kundens behov

2.2.1 Konkurrenter

Enligt Kim och Mauborgne (2005, s.61) ”… konkurrerar ett företag inte bara med de andra
företagen i sin bransch utan också med företag i andra branscher som producerar alternativa
varor eller tjänster”.

Figur 2.3 är en modell som visar olika typer av konkurrenter som ett företag kan ha. Direkta
konkurrenter är de som erbjuder samma produkter till samma kundgrupp. Indirekta
konkurrenter erbjuder andra produkter men till samma kundgrupp, här konkurrerar företag om
samma kunder. Produktkonkurrenter erbjuder samma produkter men vänder sig till en annan
kundgrupp. Den sista konkurrenstypen är dolda konkurrenter, de som erbjuder andra
produkter till andra kunder men som ändå finns på marknaden. Det är viktigt att inte enbart ta
hänsyn till de direkta konkurrenterna utan också analysera de indirekta konkurrenterna vilka
kan utgöra ett stort hot (Doyle & Stern, 2006).

Det finns enligt Porter (1986) tre allmänna konkurrensstrategier; kostnadsledare,
differentiering och fokusering. Att vara kostnadsledare betyder att företaget vill positionera
sig som ett lågprisföretag. Att använda differentiering som strategi innebär att företaget vill
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Figur 2.3 Olika typer av konkurrenter (fritt översatt från Doyle och Stern, 2006, s. 121, figur 4.12)
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erbjuda något som uppfattas som unikt medan strategin fokusering innebär att företag nischar
sig och endast fokuserar på en viss typ av kund eller en specifik geografisk marknad. För att
ett företag ska lyckas bättre än sina konkurrenter bör de satsa på någon av de tre strategierna
och det är sällan möjligt att kombinera flera strategier (Porter, 1986). Om företag inte är
tydlig med vilken av de tre konkurrensstrategierna de använder sig av finns det risk att de
misslyckas och fastnar mittemellan (Porter, 1985). Ett företag som inte lyckas inrikta sig på
någon av de tre strategierna hamnar i en svår, dålig situation sett ur ett strategiskt perspektiv.
För att undvika att köra fast är det därför viktigt att kartlägga vad respektive strategi har för
risker. Att följa de tre basstrategierna innebär bland annat risker såsom att misslyckas med att
vidmakthålla den valda strategin och att fördelen med strategin minskar i takt med branschens
utveckling (Porter, 1986).

Till skillnad från Porters synsätt att det endast handlar om att fokusera på en av de tre
konkurrensstrategierna beskriver Kim och Mauborgne (2005) att ett företag kan kombinera
exempelvis lågt pris och differentiering för att skapa en outnyttjad marknad. Genom att ändra
tankesätt från ett traditionellt synsätt till att skapa så kallade blåa oceaner kan företag som
omdefinierar marknaden och tänker annorlunda få stora fördelar gentemot sina konkurrenter
(Kim & Mauborgne, 2005).

2.2.2 Förstå marknad och konkurrenter

Chefer runt om i världen inser den stora utmaningen i att prestera på ett sätt som är hållbart på
en konkurrenskraftig marknad. De utvärderar sina huvudsakliga företagsstrategier och tar
hjälp av konsulter för att få vägledning. Svårigheten ligger i att kunna anpassa nya strategier
och modeller till företagets tidigare unika strategier. Framgångsrika företagsstrategier
fokuserar på att hitta en effektiv matchning mellan de möjligheter som finns till att erbjuda
överlägset kundvärde och hur stor organisationens kapacitet är. Att anta ett
marknadsorienterat synsätt innebär en knepig utmaning. Att vara marknadsorienterad betyder
att organisationer förstår vikten av att ha kund- och konkurrensstrategier (Cravens, Greenley,
Piercy & Slater, 1998).  Edvardsson (1996) menar att tjänsten ska anpassas efter kundens
behov men måste även vara konkurrenskraftigt gentemot konkurrenternas erbjudanden. Ett
första steg i att skapa en strategi är att ha förståelse för marknad och konkurrens (Cravens et
al., 1998).

En marknads utveckling kan genomgå fyra olika faser; introduktions-, tillväxt-, mognads- och
nedgångsfasen, som tillsammans utgör en livscykel som formas utifrån hur marknaden
utvecklas. Beroende på var en tjänst eller bransch befinner sig är olika strategier lämpliga att
implementera (Doyle & Stern, 2006). För att företag ska överleva på en marknad som
befinner sig i mognadsstadiet måste de göra ett strategiskt val vad gäller hur de vill
positionera sig på marknaden för att lyckas bättre än konkurrenterna (Porter, 1986). Lee et al.
(2011) menar att i takt med att golfbranschen hamnar i en mognadsfas ökar konkurrensen på
marknaden samt kundernas förväntningar blir större. För att få en större förståelse för
medlemmars behov och önskemål samt bibehålla konkurrensfördelar krävs det att golfklubbar
genomför marknadsundersökningar (Lee et al., 2011).

Företag måste enligt Kotler och Armstrong (2008) inte bara ta reda på om det sker några
förändringar vad gäller kundens behov utan även analysera förändringar hos konkurrenterna.
Enligt Hooley, Piercy och Nicoulaud (2008) krävs det att företag analyserar både tillgängliga
resurser och marknaden för att kunna etablera en kärnverksamhet. Att göra en
konkurrensanalys innebär enligt Doyle och Stern (2006) att ett företag identifierar vilka som
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är deras konkurrenter för att sedan försöka uppskatta vad konkurrenterna har för mål,
strategier samt styrkor och svagheter.

”Varje företag som konkurrerar inom en bransch har en konkurrensstrategi, antingen uttalad
eller outtalad” (Porter, 1986, s. 15). I Porters (1986) konkurrentanalysmodell finns det fyra
delar som ett företag bör analysera vad gäller konkurrenterna. Modellen beskriver analys av
en konkurrents framtida mål, föreställningar, aktuella strategier samt möjligheter. Att veta en
konkurrents mål kan underlätta för att förutspå hur konkurrenten kommer att agera vid
strategiska förändringar. Att analysera konkurrenters föreställningar kan vara fördelaktigt till
exempel om konkurrenten har felaktiga föreställningar om sig själv och tror att deras kunder
är lojala trots att så inte är fallet. När det gäller konkurrentens aktuella strategi handlar det om
att beskriva hur konkurrenten arbetar för att uppnå sina mål. Den sista delen är att analysera
konkurrentens möjligheter, att bedöma konkurrentens styrkor och svagheter (Ibid.).

Kunder har sedan lång tid tillbaka gjort olika slags jämförelser mellan företag (Storbacka &
Lehtinen, 2000). Men enligt Storbacka och Lehtinen (2000) jämför en kund inte bara
företaget A med företaget B utan de kan även jämföra företagets kundservice med den bästa
kundservice som kunden har upplevt någonsin. Det innebär att företag inte bara ska jämföra
sig med sina konkurrenter utan de bör även titta på kundernas jämförelseobjekt. Christensen
(2010) påstår att många företag inte lyckas skapa och behålla konkurrensfördelar på grund av
att de missförstår vad det är som skapar en konkurrensfördel. Christensen (2010) menar att en
konkurrensfördel skapas av det värde som företaget erbjuder och som leder till att kunder
hellre väljer deras produkter och tjänster än konkurrenternas. Det betyder att en
konkurrensfördel bygger på kundernas uppfattning och inte företagets uppfattning. Det är
därför viktigt att företag systematiskt samlar information om vad kunder uppfattar som
konkurrensfördelar. Om ett företag har en tydlig bild av vad som gör dem konkurrenskraftiga
samt använder systematiserade metoder för att samla information om kunder och andra
konkurrenter kan de också enklare lyckas skapa och behålla hållbara konkurrensfördelar
(Ibid.).

2.2.3 Undersöka och förstå kundens behov

För att företag ska bli framgångsrika måste de enligt Kotler och Armstrong (2008) förstå vad
kunderna har för behov samt veta hur efterfrågan ser ut.

Shilbury, Quick och Westerbeek (2003) beskriver att idrottsorganisationer kan göra
marknadsundersökningar för att uppskatta de aktiviteter som deras kunder ägnar sig åt samt
för att identifiera hur de kan förbättra den totala kundupplevelsen. Idrottsorganisationer gör
marknadsundersökningar i syfte att få svar på vem deras kund är, varför kunden valt just den
idrotten samt när, var och hur utövandet sker. Organisationer måste veta vad som har
inflytande på kundens beslut att utöva den bestämda idrotten då utbudet av idrottsaktiviteter
och annan underhållning är oändligt (Ibid.). Marknadsförare kan, genom att veta i vilken grad
kunder är involverade i idrotten, ha lättare för att förutspå kundens beteende och utveckla
anpassade strategier (Shank, 2005).  De kan även göra undersökningar för att få feedback från
kunden. Resultatet från en undersökning kan i sin tur förbättra kommunikationsprocessen
mellan organisationen och kunden (Shilbury et al., 2003).

En kunddatabas är ett viktigt verktyg för att kunna analysera kunder och förstå kundernas
användningsmönster. Det kan i sin tur hjälpa företag att utveckla aktiviteter för att behålla
kunderna (Weinstein, 2002). Även Butscher (2000) ser kunddatabas som ett viktigt strategiskt
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verktyg för att få information om varje enskild kund för att underlätta för organisationen att
bli mer kundorienterad.

Bhote (1996) listar anledningar till att företag inte ägnar tillräckligt mycket uppmärksamhet
på sina kunder och kundernas tillfredsställelse. En anledning kan vara att företag inte
fokuserar på att skapa nöjda, lojala och återkommande kunder utan endast på att tillverka
produkter eller tillhandahålla tjänster. En annan anledning kan vara att företag hellre lyssnar
på ledningens åsikter än på kundens önskemål eller att företag inte ger den personal som har
kundkontakt befogenhet att lösa problem som uppstår eller hantera kunder som inte är nöjda.

2.3 Utforma en kundorienterad strategi

2.3.1 Kundorienterad organisation

En kundorienterad tjänsteverksamhet handlar om att företagets personal ska vara fokuserade
på att tillgodose kundernas behov (Edvardsson, Gustafsson & Witell, 2008). De flesta företag
har enligt Edvardsson et al. (2008) en kundorienterad strategi och företag är i regel medvetna
om hur viktigt det är att få nöjda kunder men problemet är att de i praktiken inte vet hur de
ska gå tillväga.

För att anpassa sig till den enskilda kundens behov och preferenser bör företag enligt Peppers
och Rogers (1997) hantera sina kunder utifrån fyra olika steg. Först handlar det om att
identifiera kunden utifrån hans eller hennes beteende. Steg två innebär att företaget
undersöker den enskilde kundens behov för att kunna behandla varje kund individuellt. Det
tredje steget är att interagera, det vill säga att kommunicera med varje kund, för att ta reda på
vad de har för behov. Det sista steget handlar om att anpassa och skräddarsy erbjudanden till
varje kund (Ibid.).

Ett kundorienterat företag fokuserar på sina kunders behov istället för sina produkter samt ser
kunderna som en tillgång. För att företag ska lyckas på en marknad där konkurrensen är hög
måste de gå från att ha ett produkt- och försäljningsfokus till att ha ett kund- och
marknadsfokus (Kotler & Armstrong, 2008). Idag har de ledande företagen insett vikten av att
vara kundorienterade (Doyle & Stern, 2006).

2.3.2 Affärsidé5, mål och visioner

En affärsidé är något som långsiktigt ska beskriva syftet med att en organisation existerar och
ska fungera som en vägledning för alla i organisationen. Att bestämma en organisations
affärsidé innebär att bestämma vad organisationen står för, vem kunden är, vad kunden
värderar och vad organisationen vill uppnå (Kotler & Armstrong, 2008). En affärsidé med
framtidsmöjligheter bör uppfylla ett kundbehov och vara tydligt fokuserad (Kubr, Ilar &
Marchesi, 2005). Kotler och Armstrong (2008) menar även att en affärsidé ska vara
motiverande samt passa in på marknaden.

För att organisationer ska uppfylla sin affärsidé behöver de bestämma ett antal mer detaljerade
mål som kan stödja det som är uttalat (Kotler & Armstrong, 2008). Företag kan enligt Doyle
och Stern (2006) sätta olika typer av mål eller kriterier för att mäta hur väl de lyckas. Många

                                                
5 Svensk översättning av engelskans uttryck mission statement (H. Laurell, personlig kommunikation, 21 mars,
2011).
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företag har som huvudmål att skapa tillväxt och vinst men problemet med finansiella mål är
att de inte tar hänsyn till kunderna. Det är viktigt att företag inte enbart fokuserar på ett enskilt
mål utan uppmärksammar olika perspektiv för att tillfredsställa olika grupper av intressenter.
På så vis kan de skapa en balanserad uppsättning mål (Ibid.). Enligt Butscher (2000) måste
företag beskriva vad målet med en kundklubb är för att kunna mäta utfallet av den.

Målsättningar som är långsiktiga i en organisation eller ett företag kallas ofta för visioner. En
vision innebär en ideal situation som företaget i framtiden vill befinna sig i (Jacobsen &
Thorsvik, 2008). En organisations vision om marknaden och hur den kommer att förändras i
framtiden är en avgörande aspekt i företagsstrategin. Att utveckla en delad vision om
marknaden kräver att hela organisationen är involverad, den ska inte formuleras endast utifrån
chefens perspektiv (Cravens et al., 1998).

I Forssberg och Gaverbys (2007) undersökning på tre golfklubbar i Göteborgs golfdistrikt
visade resultatet att golfklubbarnas vision och affärsidé inte hade någon tydlig roll eller
kommunicerades inom organisationen. Det finns inte heller några tydliga planer för hur vision
och affärsidé ska uppnås. Trots att golfklubbarna i viss mån gör strategiska analyser, ser
Forssberg och Gaverby (2007) inte hur de ska få något konkret resultat av dem, då analyserna
inte är formellt dokumenterade. Jensen (2001) menar att om ett företag inte har en tydlig
målbild riskerar företaget att skapa konflikt inom den egna organisationen, misslyckas samt
bli ineffektiva.

2.3.3 Strategier

”Medan mål är en beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd, är strategi en beskrivning av
vad man tänker göra för att förverkliga målet” (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 39). För att
uppnå sina mål måste företag veta kundens behov samt tillfredsställa kunden bättre än
konkurrenterna (Doyle & Stern, 2006). Om ett företags aktiviteter sällan är välplanerade kan
det skapas en förvirring i den egna organisationen (Storbacka & Lehtinen, 2000).

För organisationer som befinner sig på en marknad som ständigt förändras är analyser och
strategier av stor vikt. Syftet med att genomföra strategiska analyser är att få en uppfattning
av vad som huvudsakligen påverkar en organisation. Strategiska analyser berör vanligen tre
områden; organisationens omvärld, organisationens resurser och kompetenser samt
organisationens mål och värderingar. En strategisk analys ligger till grund för det arbete som
organisationen väljer att tillämpa i praktiken (Johnson & Scholes, 1997). Att ha en tydligt
formulerad strategi kan ge företag stora fördelar eftersom det försäkrar att alla i företaget
arbetar mot gemensamma mål (Porter, 1986).

2.4 Skapa överlägset kundvärde

2.4.1 Kundens förväntningar och det upplevda värdet

Kundens förväntningar beror på vad kunden har för behov och önskemål men styrs även av
externa faktorer såsom image6, marknadskommunikation och vad andra i omgivningen anser
(Grönroos, 1996). Definitionen av kundens upplevda värde är “kundens utvärdering av
skillnaden mellan fördelar och kostnader av ett marknadserbjudande i relation till

                                                
6 Den bild eller uppfattning som en kund har av vad en organisation står för. Image baseras på det som
organisationen kommunicerar externt (fritt översatt från Fill, 2002).
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konkurrerande erbjudanden” (Fritt översatt från Kotler & Armstrong, 2008, s. 13). Värde
skapas enligt Edvardsson et al. (2008) i kundens användningssituation, det är därför viktigt
för företag att lyssna på kunden. Detta gör att företagen behöver ha en utarbetad
kundorientering för att skapa värde för kunden på lång sikt. Enligt Woodruff (1997) kan de
organisationer som levererar ett överlägset värde skapa en viktig konkurrensfördel men
organisationer måste även lägga ner mycket tid på att samla information om kunden.

Även i en studie av Chen och Hu (2009) framkom det att det upplevda värdet är skillnaden
mellan de fördelar kunden får och de uppoffringar kunden gör. Chen och Hu (2010) kom fram
till att om kundens förväntningar inte uppfylls finns det risk att uppfattningen av
tillfredsställelse påverkas. Det är viktigt att företag kommunicerar rätt nivå av förväntningar
på en produkt eller tjänst. Innehåller budskapet för låg nivå av förväntningar kan kunden bli
tillfredsställd men det är svårt att få tillräckligt många kunder intresserade. För höga
förväntningar kan tvärtom göra kunden besviken. Det handlar om att företag inte ska lova mer
än de kan hålla (Kotler & Armstrong, 2008; Shilbury et al., 2003).

Figur 2.4 Kundmöte, kundupplevelse och kundvärde (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004, s. 41, figur 3.2)

Figur 2.4 visar att vid ett kundmöte utvärderar kunden om det var en positiv eller negativ
upplevelse. Skillnaden mellan den kundupplevda kvalitén och den kundupplevda relationen
avgör själva kundupplevelsen. Av kundens samlade upplevelse uppstår själva kundvärdet,
kundens upplevda värde (Blomqvist et al., 2004).

För att lyckas med en kundklubb måste förmånerna ge kunden ett högt upplevt värde
(Butscher, 2000). Även om företag kan identifiera de faktorer som har viktig påverkan på
kundens upplevda värde bör marknadsföraren fokusera på de resurser som är kopplade till de
viktiga faktorerna för att maximera kundens upplevda värde (Chen & Hu, 2010). Ravald och
Grönroos (1996) menar att kundens upplevda värde även är relaterat till den specifika
situationen kunden befinner sig i. Enligt Kotler och Armstrong (2008) väljer kunder det
företag som erbjuder det högsta upplevda värdet. Weinstein (2002) poängterar att kundens
upplevelse bör möta eller helst överträffa kundens förväntningar. Om förväntningar och
upplevelse stämmer överens kan det uppstå god servicekvalitet. Om kvalitetsuppfattningen är
samma som kundens image av företaget kommer kundens bild av företaget vara densamma
alternativt förstärkas (Mossberg, 2003).

2.4.2 Mervärde till kunden

Ett sätt för att behålla kunderna tillfredsställda och återkommande är att ha tjänster som ger
mervärde till kunden (Weinstein, 2002). För att företag ska kunna erbjuda ett värde till
kunden som är konkurrenskraftigt måste företag ha en grundlig förståelse i vad kunden har för
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behov och vilka aktiviteter som ingår i värdekedjan7. Erbjudandet måste även ge ett högre
nettovärde gentemot vad konkurrenterna erbjuder. Att utöver kärntjänsten erbjuda stödtjänster
såsom hemleverans, utbildningsprogram, garantier och support kan bidra positivt till kundens
upplevda värde. Men att även minska kundens kostnader kan skapa ett högre upplevt
nettovärde för kunden (Ravald & Grönroos, 1996).

Mossberg (2003) beskriver en strategi som kan skapa mervärde. Strategin handlar om att ge
kunden något extra som konkurrenterna inte erbjuder samt som kunden inte kunnat förvänta
sig i syfte att göra kunden mer än bara nöjd. Det är av stor vikt att välja rätt typ av förmåner i
en kundklubb. Det första steget till att välja rätt förmåner är att få fram vad kunden har för
behov. Därefter undersöka hur förmånerna upplevs genom att testa dem på ett litet urval
kunder och sist välja ut de viktigaste förmånerna och testa dem på ett större urval kunder. Det
uppstår ofta problem för företag om de inte bygger upp förmåner som är anpassade efter
verkligheten utan istället låter chefers personliga erfarenheter och interna idéer ligga till grund
(Butscher, 2000). Om ett företag har en utvecklad kunddialog kan detta leda till ett mervärde
för kunden. Det kan i sin tur även bidra till att företaget kan skilja sig från konkurrenterna
(Blomkvist et al., 2004).

Barth (2002) påpekar att golfklubbar liksom många andra organisationer de senaste åren har
genomgått finansiella svårigheter och strävar efter att bli bättre på att tillgodose sina
medlemmar. Det handlar om att hitta sätt för att göra mer för medlemmarna med de redan
befintliga faciliteter och resurser som finns på golfklubben (Ibid.).

2.5 Bygga lönsamma relationer och skapa nöjda kunder

2.5.1 Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring är ”… marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion
i centrum.” (Gummesson, 2002, s. 16). En relation utgår från att det finns minst två parter. I
marknadsföring är den ursprungliga relationen den mellan leverantör och kund men idag finns
det många olika typer av relationer. De grundläggande värderingarna inom
relationsmarknadsföring är att företag ska vara marknadsorienterade samt att relationen ska
innebära ett långsiktigt samarbete mellan de olika parterna (Ibid.). Butscher (2000) menar att
relationsmarknadsföring innebär att företag gör olika insatser i syfte att skapa kundlojalitet till
en produkt, ett varumärke eller ett företag. Det handlar om att skapa en närmare relation till
kunden genom att förstå marknaden och ge kundanpassade erbjudanden (Ibid.). Storbacka och
Lehtinen (2000) betonar att målet med relationsstrategier bör vara att öka värdet till kunden.
Enligt Butscher (2000) kan företag kommunicera med sina medlemmar genom olika kanaler,
exempelvis klubbtidning, nyhetsbrev, utskick, telefon, träffar eller evenemang. Företag bör
upprätta en kommunikationsplan för hur, när och vad företaget ska kommunicera med sina
medlemmar (Ibid.).

Flera faktorer har enligt Butscher (2000) bidragit till att företag har börjat befinna sig närmare
kunden och ha ett relationsmarknadsföringssynsätt. Bland annat är faktorer såsom växande
konkurrens, insikt om att lojala kunder är lönsamma, att kunder har större efterfrågan på
individanpassade produkter och tjänster samt negativ marknadstillväxt några exempel på
bidragande faktorer.

                                                
7 De aktiviteter i ett företag som designar, producerar, marknadsför, levererar och supportar företagets produkter
(fritt översatt från Porter 1985).
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2.5.2 Hantera kundens önskemål

Matthing, Sandén och Edvardsson (2004) kom i sin studie fram till att det är viktigt att
involvera kundernas idéer. Deras idéer är oftast mer innovativa än företagets eftersom
kunderna är de som använder produkten eller tjänsten. Att involvera kunder kan även leda till
större förståelse för vad kunderna har för behov.

En anledning till att företag inte använder detta arbetssätt med att ta tillvara på kundernas
idéer kan enligt Matthing et al. (2004) bero på att företaget inte är anpassat. Det kan
exempelvis vara organisationens kultur, struktur och processer som utgör hinder.

2.5.3 Hantera kundens klagomål

Det är grundläggande att hålla hög service men det är även viktigt att låta kunden ge feedback
på hur de anser företaget presterar. För att ge bra service är det viktigt att företag är flexibla
och försöker lösa kundens problem eller hantera klagomål på bästa möjliga sätt. Att lyssna på
kunden och skapa kundrelationer kan även förhindra kundavhopp (Babu & Kumar, 2010).

Företagets personal uppmuntrar i regel inte kunden att dela med sig av sina negativa
upplevelser. Det gör att kunden inte väljer att klaga direkt till företaget (Plymire, 1991). Detta
kan leda till missnöjda kunder som talar negativt om företaget utan att företaget undersökt vad
som gått fel. Blomqvist et al. (2004) menar att det finns mycket att tjäna på att se till att
kunderna klagar, dels kan företaget undvika att förlora kunden samt att kunden inte sprider
negativ word-of-mouth om företaget.

2.6 Ta tillvara på kundernas värde

2.6.1 Lojalitet och kundavhopp

Blomqvist (2004) menar att kundlojalitet är ett centralt begrepp inom
relationsmarknadsföringen. Kundlojalitet handlar om att välja rätt kunder och försöka etablera
långa relationer med kunden. För att bygga upp en bra relation med kunder krävs det att
kundavhoppen är få och att de som är kunder förblir lojala mot företaget. För att uppnå detta
anser Blomqvist et al. (2004) att det behövs fördelar eller förmåner som gör att kunden vill
stanna kvar som kund. Babu och Kumar (2010) menar att relationsmarknadsföring är ett ämne
som inom företagsvärlden blivit allt mer avgörande eftersom företag har börjat inse fördelarna
med att ha goda relationer. Om ett företag erbjuder bra kundservice kan chansen att kunderna
återkommer öka och på så vis även leda till lojala kunder som under lång tid blir lönsamma.

Mittal och Lassar (1998) kom i sin studie, om sambandet mellan tillfredsställelse och lojalitet,
fram till att graden av tillfredsställelse inte är en garanti för att kunden är lojal. Kunder kan
trots att de är mycket nöjda med ett företag ändå tänka sig att byta till något annat företag.
Missnöjdhet hos en kund leder enligt studien nästan alltid till att kunden byter leverantör
medan det inte finns garanti att nöjdhet leder till lojalitet. Därför bör företag undersöka vad
det är som får kunder lojala förutom att vara tillfredsställd (Ibid.). De företag som analyserar
kundavhopp kan enligt Storbacka och Lehtinen (2000) ta reda på vilka eventuella problem
som fanns i relationen. Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver tre typer av kundavhopp. Det
första är kunder som har flyttat eller som inte längre har intresse och därför väljer att avsluta
relationen. Den andra typen av kundavhopp är att kunden lämnar företaget på grund av
missnöje med hur företaget hanterat vissa ärenden. Det sista alternativet är kunder som tror att
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de kan få ett större mervärde i ett annat företag. De har oftast inget att klaga över utan tror
enbart att ett annat företag kan ge dem mera värde. Storbacka och Lehtinen (2000) nämner att
den tredje gruppen är mest oroväckande och att ett företag bör se över sina konkurrensfördelar
i den egna strategin. Babu och Kumar (2010) menar att företag kan förhindra kundavhopp
genom att lyssna på kunden och skapa starka kundrelationer.

2.6.2 Fokus på att behålla kunden

Tjänsteföretag kan välja att öka sin marknadsandel genom att antingen försöka rekrytera nya
kunder, förbättra relationen med sina befintliga kunder eller minska kundavhoppen. De
företag som använder marknadsföring till sina befintliga kunder kan göra det för att öka
relationen till dem och minska risken att de övergår till någon av konkurrenterna (Berry &
Parasuraman, 1991). Grönroos (2002) påpekar att företag använder sig av ett
relationsperspektiv på grund av att de fått svårare att hitta nya kunder och därmed blir det av
större betydelse att behålla de befintliga kunderna. Weinstein (2002) diskuterar i sin artikel
om hur företag borde göra för att utveckla ett fokus på att behålla sina kunder och hur de ska
göra för att kunna leverera maximalt kundvärde. Organisationers huvudmål bör vara att
behålla kunder och förbättra relationen till dem. Men problemet är att många företag låter
detta komma i andra hand och har istället som främsta mål att hitta nya kunder och expandera
till nya marknader. Att hålla kvar kunder ses utav många företag som ett kortsiktigt mål när
det egentligen borde vara en långsiktig strategi där varje kund betraktas som en tillgång
(Ibid.).

Lojala kunder är enligt Babu och Kumar (2010) den viktigaste drivkraften till ett företags
lönsamhet och tillväxt. För att lyckas med detta behöver företag etablera en långvarig relation
till kunden vilket är något som bör betraktas som en av de viktigaste delarna i en
företagsstrategi. Att kontinuerligt klara av att behålla sina kunder kan också skapa en viktig
konkurrensfördel (Ibid.). Grönroos (2002) poängterar att företag måste veta vad deras
verksamhet och tjänsteverksamhet består av för att ha möjlighet att lyckas med sin
relationsmarknadsföring.
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2.7 Sammanfattande modell

Figur 2.5 Sammanfattande modell av teoretisk referensram (egen illustration)

Figur 2.5 visar en sammanfattning av den teoretiska referensramen där olika steg bör följas
för att organisationer ska bli kundorienterade. Centralt i modellen är golfens tjänsteutbud
eftersom problemformuleringen fokuserar på ämnet golf och därmed även bör involveras i
den teoretiska utgångsmodellen.



24

3. METOD

Metodkapitlet redogör för uppsatsens tillvägagångssätt och vilka val som har gjorts.
Undersökningen utgår från en kvalitativ ansats där datainsamlingen har skett genom
personliga intervjuer samt litteratursökning. Vidare beskrivs konsekvenser med metodval, hur
data har analyserats samt undersökningens giltighet och tillförlitlighet.

3.1 Val av forskningsansats

3.1.1 Deduktiv eller induktiv?

Enligt Jacobsen (2002) kan en forskningsansats vara antingen deduktiv eller induktiv.
Frågeställningen i uppsatsen är beskrivande eftersom den vill beskriva hur golfklubbarna i
Nordvästra Skåne arbetar för att behålla sina medlemmar. Med en beskrivande frågeställning
menar Jacobsen (2002) att problemställningen ofta fokuserar på att beskriva skillnader och
likheter vid en bestämd tidpunkt. Författarna till uppsatsen har utgått från den teoretiska
referensramen där modellen av marknadsföringsprocessen, utarbetad av Kotler et al. (2008),
är utgångspunkt. Att gå från teori till empiri nämner Jacobsen (2002) som en deduktiv ansats.
Även uppsatsens intervjuguide visar på en deduktiv ansats då frågorna är utformade efter de
olika teoriavsnitten som ingår i den teoretiska referensramen. En svaghet med den deduktiva
ansatsen är enligt Jacobsen (2002) att den teoretiska utgångspunkten kan begränsa resultatet
av undersökningen.

3.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ?

Valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ metod avgörs bland annat av kunskapsläget inom
området. Jacobsen (2002) beskriver två skilda synsätt på kunskap. Ur ett positivistiskt synsätt
är kunskap något som kan lagras och det generella är i fokus. Ett hermeneutiskt synsätt ser
istället kunskap som unik och det säregna är i fokus. I uppsatsen används ett hermeneutiskt
synsätt och en kvalitativ forskningsansats. Kvale (1997) menar att en kvalitativ
forskningsansats bland annat fokuserar på bestämda teman och beskriver specifika situationer.
En kvalitativ metod utgår inte från allmänna åsikter (Ibid.). Det finns både för- och nackdelar
med en kvalitativ metod. Fördelar är bland annat att det ges möjlighet att få fram detaljer och
olika nyanser i data samt att undersökningen är flexibel. Nackdelarna med en kvalitativ metod
är bland annat svårigheten att generalisera resultatet samt att undersökningen är
resurskrävande (Jacobsen, 2002).

Till skillnad från en kvalitativ metod menar Jacobsen (2002) att en kvantitativ metod används
för att undersöka många enheter, exempelvis via ett standardiserat frågeformulär. Med
utgångspunkt från uppsatsens frågeställning kan en kvantitativ undersökning inte genomföras
då den inte möjliggör en djupare förståelse av hur golfklubbarna arbetar.

3.1.3 Metodologisk ansats

En intensiv utformning kan enligt Jacobsen (2002) göras antingen som fallstudie eller som
små N-studier. Uppsatsens undersökning bygger på en fallstudie som innebär att enheter som
avgränsats i tid och rum undersöks (Ibid.). Författarna till uppsatsen har valt att ha fallstudie
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som forskningsstrategi eftersom uppsatsens frågeställning är av karaktären ”hur?”. En
fallstudie kräver inte heller någon kontroll av beteende samt fokuserar på aktuella händelser
(Yin, 2006). Jacobsen (2002) menar att en fallstudie är passande att välja när undersökningen
kräver en djupare förståelse samt den kan enligt Merriam (1994) både testa och utveckla
teorier.

Uppsatsens problemställning är av beskrivande karaktär. Jacobsen (2002) menar att en
problemställning ska innehålla ämne och enheter, det vill säga vad som är av intresse och vad
som ska undersökas. Problemställningen innehåller begreppet golfklubbar vilket visar vilket
ämne samt vilka enheter som ska studeras. Undersökningen är avgränsad till ett specifikt
geografiskt område. För att förtydliga detta är området inkluderat i problemställningen. Att
tydliggöra en avgränsning i problemställningen kallar Jacobsen (2002) för en explicit
avgränsning.

Den teoretiska populationen, som problemställningen syftar till, består av alla golfklubbar i
Nordvästra Skåne (se bilaga 3) vilket är 25 golfklubbar (Sveriges Golfdestination no 1, 2011).
Regionen Nordvästra Skåne undersöks eftersom det är det näst golftätaste området i världen,
näst efter Florida (Ibid.). Då intervjuer är tidskrävande och tid och resurser är begränsade
utförs en geografisk avgränsning. Nordvästra Skåne avgränsas genom en tremilsradie utifrån
utgångspunkten Helsingborg (se bilaga 5). Helsingborg har valts som utgångspunkt eftersom
det är den största staden i Nordvästra Skåne, vilket ökar sannolikheten för att det finns många
golfspelare och golfklubbar på en begränsad yta – ett golftätt område.

Enligt Yin (2006) bör det definieras kriterier som kan ligga till grund för urvalet av de enheter
som ska undersökas. För att minimera olikhet mellan golfklubbarna och för att få ett snävt,
homogent urval används följande kriterier för vilka golfklubbar som ska ingå i urvalet.
Golfklubben måste ha minst en 18-hålsgolfbana samt inte endast bestå av en pay & play-bana,
detta för att golfklubbarna ska vara jämförbara med varandra. Det har dock inte tagits hänsyn
till faktorer så som golfklubbarnas medlemsantal och ekonomi eftersom dessa inte anses som
relevanta till frågeställningen. Det betyder att det totalt finns nio golfklubbar som ligger inom
den geografiska avgränsningen samt passar in på kriterierna och därmed får ingå i
undersökningens urval.

3.2 Sekundär datainsamling
Sekundärdata innebär att informationen är framtagen av någon annan (Jacobsen, 2002).
Datainsamlingen innefattar artikel- och litteratursökning via olika databaser och bibliotek.
Begränsningar med sekundärdata är att de oftast är anpassade efter den ursprungliga
undersökarens behov (Jacobsen, 2002). Det kan innebära att variabler i den ursprungliga
källan inte överensstämmer med den aktuella undersökningen.

3.2.1 Artikel- och litteratursökning

För att få kunskap om tidigare forskning i det valda ämnesområdet har det genomförts
litteratursökning i olika databaser. De databaser som har använts från biblioteket på
Högskolan i Halmstad är ABI/Inform, Emerald, GoogleScholar, SportDiscus samt Artikelsök.
Lunds Universitets sökmotor LibHub, där flera olika databaser ingår, har även använts för att
söka relevanta artiklar. De sökord som bland annat har använts är golf introduction, game of
golf, ideas from customers, customer retention, declining membership, satisfaction, quality of
service, added value, customer care, customer loyalty, customer-oriented, golf i förändring
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samt golf i Sverige. Sökorden har använts i olika kombinationer, både på svenska och
engelska, för att få fram bästa möjliga resultat.

För att skapa en problembakgrund som är relevant och aktuell i förhållande till uppsatsens
frågeställning har det i inledningskapitlet medvetet refererats till icke-vetenskapliga artiklar så
som artiklar och internetkällor publicerade inom golfbranschen.

Litteratur har sökts via bibliotekskatalogen på Högskolan i Halmstads bibliotek samt via
Stadsbiblioteket i Halmstad, Helsingborg och Landskrona. En del av litteraturen och
artiklarna har i sin tur styrt vidare till andra artiklar och/eller litteratur via de
andrahandsrefereringar som finns i litteratur och artiklar. De flesta artiklar och litteratur är
skrivna på engelska vilket innebär att texterna fritt har översatts enligt egen tolkning. Detta
kan innebära risk för eventuella misstolkningar av vad artiklarnas författare har haft för
avsikt.

3.2.2 Val av teorier

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från en modell som beskriver
marknadsföringsprocessens fem steg (se figur 2.1) som organisationer bör genomgå för att bli
kundorienterade. Modellen tillämpas eftersom den berör ämnet kundorientering och har som
syfte att skapa lojala kunder som ger mervärde och lönsamhet. Teorin utgår ett
företagsperspektiv eftersom uppsatsens författare undersöker hur golfklubbar arbetar.
Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva hur golfklubbar arbetar med att behålla medlemmar
ses modellen som en lämplig utgångspunkt. Den sammanfattande modellen av teoriavsnittet
(se figur 2.5) är en mer detaljerad modell av utgångsmodellen (se figur 2.1) som även tar
hänsyn till golfens tjänsteutbud.

3.3 Primär datainsamling
Primärdata innebär att informationen kommer direkt från källan (Jacobsen, 2002).
Undersökningens primära datainsamling består av öppna individuella intervjuer med
klubbchefer från respektive golfklubb samt personlig kommunikation med personer som har
anknytning till ämnet golf.

3.3.1 Intervjuer

Undersökningen består av öppna individuella intervjuer, eftersom det är den metod som enligt
Jacobsen (2002) är mest lämplig när det är få enheter som ska undersökas och när någon vill
veta hur en individ tolkar ett speciellt fenomen. Intervjuerna genomförs ansikte mot ansikte i
en miljö som upplevs naturlig för respondenterna. För att respondenterna ska känna sig trygga
i intervjusituationen intervjuas de på sina respektive arbetsplatser – golfklubbarna. Frågorna
som ställs är helt öppna kombinerat med några få frågor som har fasta svarsalternativ. För att
kunna genomföra intervjun som ett naturligt samtal samt för att underlätta transkribering av
materialet spelas intervjuerna in med en bandspelare och en mobiltelefon. En person har haft
huvudansvar att ställa frågorna medan en har antecknat stödord under intervjuns gång samt
inflikat med fördjupande följdfrågor. Att föra anteckningar kan enligt Jacobsen (2002) visa
respondenten att det han eller hon säger är av intresse och det kan också leda till att svaren
blir ännu mer öppna.
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En begränsning med intervju som metodval är enligt Jacobsen (2002) att det aldrig går att få
fram beteende – hur respondenterna verkligen gör. Respondenterna kan endast uppge en
beskrivning av vad de gör. Det innebär att det inte går att säkerställa att respondenterna
verkligen omvandlar tanke till handling. Det finns även risk att svaren kan vara tillrättalagda
av respondenten, det vill säga att de uppger en bild av hur verksamheten fungerar utifrån sin
enskilda verklighetsuppfattning. Enligt Yin (2006) är en av intervjuers svagheter att
respondenternas svar kan vara bristande på grund av respondentens minnesluckor.
Klubbcheferna uppger till viss del svar som berör tidigare års arbete och därmed finns det risk
att klubbcheferna minns fel.

De åtta intervjuer som har genomförts i undersökningen har varit varierande vad gäller
trygghet och förmåga att kritiskt ifrågasätta respondenternas svar. Vid de första intervjuerna
uppstod nervositet och osäkerhet kring sättet att ställa intervjufrågor och framförallt
följdfrågor. Efter hand som fler intervjuer har genomförts har även förmågan att vara lyhörd
och ifrågasättande förbättrats.

3.3.2 Personlig kommunikation

För att få en tydligare bild av hur golf i Sverige är i dagsläget har Generalsekreteraren för
SGF, Gunnar Håkansson, personligen intervjuats på Hotell Tylösand i Halmstad. Intervjun
gjordes i syfte att få information om bland annat hur SGF arbetar, hur den nedåtgående
medlemstrenden kan vända samt hur golfklubbarnas kunskap om marknaden är. Dessutom har
ansvarige omvärldsanalytikern för SGF, Jan Ekblom, kontaktats vid ett flertal gånger via
telefon och e-post. Det har förts diskussioner kring tidigare genomförda undersökningar inom
ämnet golf.

För att komplettera vissa ytterligare oklarheter har även marknadsföringsläraren Hélène
Laurell kontaktats via e-post. Även andra lärare samt studenter på Högskolan i Halmstad har
gett uppsatsen vägledning.

3.4 Urval
Från varje golfklubb intervjuas klubbchefen eftersom det är den person som anses ha mest
kunskap om den dagliga verksamheten på golfklubben. En klubbchef, även kallad
klubbdirektör är ”den högste tjänstemannen i en golfklubb med vittgående ansvar för
klubbens ledning och ekonomi”(Modie, 1995, s. 133). När klubbcheferna (se bilaga 5)
kontaktades via e-post förklarades syftet med undersökningen, hur lång tid intervjun skulle
beräknas ta samt att svaren skulle hanteras anonymt. Klubbcheferna blev aldrig tillfrågade om
de ville vara anonyma eller inte utan istället var anonymitet utgångspunkt. Det var bestämt
från början för att låta respondenterna vara neutrala samt att förhindra att de uppger en
tillrättalagd bild av sin verksamhet. Respondenterna samt deras respektive golfklubb nämns
därför med en bokstav från A till H. En nackdel med att låta respondenterna vara anonyma är
att det kan minska uppsatsens trovärdighet. Författarna till uppsatsen har trots vetskap om
detta valt att låta respondenterna vara anonyma för att undvika att de håller inne information.
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att ha respondenternas informerade
samtycke att delta i intervjun samt att bestämma om att svaren ska förbli anonyma eller inte.
Av de nio förfrågade klubbcheferna bekräftade åtta personer (se bilaga 6) att de ville delta i
undersökningen vilket betyder att svarsfrekvensen är 88,9 %.



28

3.5 Analys av data
”Att analysera betyder att skilja något i delar eller element” (Kvale, 1997, s. 167-168). Data
har samlats in via intervjuer och därefter bearbetats i olika steg. Det första steget som bör
göras enligt Jacobsen (2002) är att beskriva data utförligt. Eftersom intervjuerna spelades in
med bandspelare och mobiltelefon kunde respondenternas svar transkriberas ordagrant. Trots
att inspelningarna var av god kvalitet var det i vissa fall svårt att få exakt uppfattning om vad
respondenterna uttryckte och därför har de inspelade intervjuerna spelats upp ett flertal
gånger. Nästa steg i analysprocessen är enligt Jacobsen (2002) att systematisera och
kategorisera data vilket handlar om att göra data överskådlig. För att systematisera data
markerades nyckelord i respondenternas återgivelser. Därefter kunde data som inte var
relevant till ämnet raderas. För att genomföra kategorisering överfördes återstående data till
tabellform där varje respondents svar placerades under passande kategori eftersom en del
respondenter ibland svarade på andra frågor än den frågan som ställdes. Sammanställningen
av respondenternas svar gav en tydlig översiktsbild av vem som sagt vad. Jacobsen (2002)
menar att det tredje steget i analysprocessen är kombination, det vill säga att tolka data och
generalisera om det är möjligt. Utifrån tabellsammanställningen har respondenternas svar
presenterats i empirikapitlet där de ställts emot varandra och i de fall där respondenterna har
uttryckt liknande svar har svaren även grupperats.

3.6 Operationalisering
Operationalisering innebär att gå från teori till empiri (Holme & Solvang, 1991). Den
teoretiska referensramen ligger till grund för framtagningen av intervjuguiden som i sin tur är
grunden till empirin. Frågorna är kopplade till teorin men anpassade till golfklubbar för att
underlätta för klubbcheferna att förstå frågorna även om de inte är insatta i de teoretiska
ämnen som frågorna bygger på.

De inledande frågorna är dock inte kopplade till teorin utan fungerar som allmänna
bakgrundsfrågor om vem respondenten är som person. Kvale och Brinkmann (2009)
poängterar att en intervjus inledande frågor är avgörande för fortsättningen av intervjun då
respondenten vill få en uppfattning om intervjuaren innan han eller hon talar öppet. Jacobsen
(2002) menar att om de inledande frågorna är allt för detaljerade kan respondenternas svar
begränsas. Holme och Solvang (1991) menar att respondenterna innan en intervju sker måste
få veta varför de blir intervjuade. Samtliga intervjuer inleds med att intervjuarna ger
grundläggande information om syftet med undersökningen, respondenternas anonymitet samt
hur lång tid intervjun beräknas ta. Respondenterna får även uppge samtycke till inspelning av
intervjuerna vilket Holme och Solvang (1991) påpekar är nödvändigt. Innan intervjuerna
genomfördes med klubbcheferna analyserades intervjufrågornas utformning och relevans
genom att de testades på ett mindre antal personer som alla har grundläggande golfkunskap.
Detta nämner Holme och Solvang (1991) som en bra förberedelse eftersom det ger möjlighet
att rätta till fel. Personerna fick utkastet av intervjufrågorna via e-post och fick därefter chans
att ge kommentarer.

Frågorna som berör uppsatsens ämne ställs därefter i en speciell följd, där de mest allmänna
och breda frågorna kommer först och de mest specifika och ingående frågorna kommer sist.
Frågorna är kategoriserade på ett sätt där de frågor som berör samma ämne ställs efter
varandra. Detta för att underlätta för respondenten att förstå frågorna samt för att få en tydlig
struktur i intervjuguiden. Att ha hög struktur på frågorna behöver enligt Jacobsen (2002) inte
innebära att datainsamlingen blir sluten utan kan tvärtom underlätta för att fokusera på
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specifika aspekter. Intervjuguiden används som en mall vid intervjun för att lättare stanna
kvar vid ämnet och undvika att få data som inte är relevant i undersökning. Frågorna är
sammanställda på ett neutralt sätt för att undvika ledande frågor vilka annars kan påverka
respondentens svar.

De åtta respondenternas svar presenteras i empirikapitlet. Där är svaren medvetet integrerade
för att få ökad läsbarhet samt undvika onödig upprepning. Återberättelsen av respondenternas
svar varvas med citat från respondenterna. Holme och Solvang (1991) påpekar att citat som är
originella kan vara bra att ta med för att markera något speciellt.

3.7 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två begrepp som kritiskt reflekterar över undersökningens resultat.
Med begreppet validitet menas giltighet, det vill säga i vilken grad uppsatsen mäter det som
ska mätas. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om hur tillförlitligt resultatet är. Det
är tre dimensioner som skapar en undersöknings totala giltighet – intern validitet, extern
validitet samt reliabilitet (Jacobsen, 2002).

3.7.1 Intern validitet
”Kvalitativa forskare väljer normalt, och ofta med goda skäl, att analysera de aspekter av sitt
material som utmanar deras förhandsinställning, verkar förbryllande i förhållande till
forskningsfrågorna eller helt enkelt utmärker sig på ena eller andra sättet. (Kvale & Brinkmann,
2009, s. 247)

En intensiv utformning menar Jacobsen (2002) har ofta stor intern giltighet och ger
möjligheter att få fram relevant data. Nackdelen är dock att studien blir specifik och enbart
förhåller sig till en viss kontext (Ibid.). Uppsatsen består av personliga intervjuer vilket också
möjliggör framtagning av detaljrik information. Det innebär att intervjuguiden, som ligger till
grund för intervjuerna, i stor grad påverkar den interna giltigheten. Jacobsen (2002) menar att
intern giltighet handlar om att få tillgång till det som vi påstått att vi ska ta reda på. Den
empiriska undersökningen är av god kvalitet vilket möjliggör att dra slutsatser som besvarar
frågeställningen.

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara öppen för att respondenterna inte alltid
berättar sanningen utan istället ger ”en skev bild av verkligheten” (Jacobsen, 2002, s. 260).
Respondenterna i undersökningen har inte fått tillgång till intervjufrågorna före
intervjutillfället på grund av att de inte ska få för lång tid på sig att förbereda svaren. En risk
med att inte ge respondenterna intervjufrågorna i förväg kan dock vara att respondenterna vid
intervjutillfället misstolkar frågorna eller att de glömmer någon viktig detalj. Författarna är
dock medvetna om risken med att respondenterna misstolkar intervjufrågorna men har ändå
medvetet gjort detta val.

En negativ aspekt med undersökningen är att respondenterna i vissa fall berört ämnen som
inte berör den aktuella frågan som ställts.  Därför har de frågor som redan besvarats inte
upprepats under intervjun men vid sammanställningen har det visat sig att svaren som
respondenterna uppgett i vissa fall inte varit tillräckligt detaljerade. Det tyder på att
oerfarenhet vid genomförande av intervjuer har spelat roll då det inte ställts tillräckliga
kontrollfrågor vilket därmed påverkar den interna giltigheten.
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3.7.2 Extern validitet

Extern giltighet innebär enligt Jacobsen (2002) hur väl resultatet kan generaliseras. Eftersom
varje golfklubb har sina individuella förutsättningar vad gäller bland annat geografiskt läge
och ekonomiska resurser, är det svårt att generalisera det som respondenterna har återgett i
intervjun till andra golfklubbar. Modellen som presenteras i slutsatsen kan dock andra
golfklubbar i Sverige utgå ifrån om de anpassar den utifrån den egna verksamheten. Tiden för
att skriva uppsatsen är begränsad och därför har det inte varit möjligt att genomföra en större
undersökning som täcker in hur fler golfklubbar arbetar.

3.7.3 Reliabilitet

Reliabilitet är ett begrepp som behandlas för att resonera kring om resultatet kan återskapas
vid andra tidpunkter och av andra personer. Det handlar om att analysera i vilken grad
resultatet har påverkats av forskaren och om respondenten kommer att förändra sina svar vid
ett annat intervjutillfälle (Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Frågan är alltså om det
finns något hos uppsatsens författare som har påverkat resultatet?

Vid en intervju kan det enligt Jacobsen (2002) uppstå två typer av undersökningseffekter;
intervjuareffekt och kontexteffekt. Intervjuareffekt innebär att intervjuarens närvaro skapar
speciella resultat. Kontexteffekt betyder att platsen där intervjun äger rum kan skapa speciella
resultat. För att minimera påverkan av respondentens svar har respondenten fått tala till punkt
i den utsträckning det är möjligt. Intervjuerna har i största möjliga mån ägt rum i avgränsade
och tysta lokaler för att få minimal yttre påverkan. Dock har intervjuerna genomförts efter
respondenternas individuella premisser vilket innebär att de exempelvis har krävt att få vara
anträffbara via mobiltelefon.

Det finns dessutom en annan faktor som kan ha påverkat intervjuns resultat, nämligen det
faktum att författarna till uppsatsen är väl insatta i golf sedan lång tid tillbaka. Det kan göra
det problematiskt att vara neutrala när respondenten uppger sina svar då det är enkelt att
instämma och fylla i. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som tolkande frågor vilket
innebär att intervjuaren upprepar respondentens svar för att få svaret bekräftat. Jacobsen
(2002) menar att det är viktigt att gräva djupare i svaren för att få mer detaljerad data. Kvale
och Brinkmann (2009) uppger olika typer av intervjufrågor där bland annat sonderande frågor
kan vara lämpliga för att få en mer detaljerad beskrivning. Vid otydliga svar från
respondenten har det ställts ytterligare frågor för att få en klarare bild.

Vad gäller utskriften av en intervju menar Kvale och Brinkmann (2009) att det inte går att
vara helt objektiv när en text ska omvandlas från muntlig till skriftlig version. Vid
transkriberingen av respondenternas svar kan det finnas risk att materialet har misstolkats.
Kvalitén på inspelningen kan dessutom gjort att meningar och ord missförståtts. En utskriven
intervju menar också Kvale och Brinkmann (2009) kan tolkas olika beroende på var det sätts
ut punkter och kommatecken.

Om undersökningen upprepas av någon annan vid ett annat tillfälle kommer resultatet med
största sannolikhet att se annorlunda ut. Det beror inte bara på den intervjuareffekt som kan
uppstå. Respondenternas svar kan även bli annorlunda eftersom golfklubbarna har undersökts
i mars månad då det är lågsäsong. Flera respondenter har nämnt åtgärder som ska genomföras
under året och förhoppningsvis uppger de vid ett senare undersökningstillfälle att de arbetar
mer aktivt med att behålla sina medlemmar.
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3.7 Metodkritik
Det har under uppsatsprocessen uppstått flera kritiska vägval som i efterhand skulle ha kunnat
genomföras annorlunda.

Eftersom den teoretiska referensramen redigerats under uppsatsarbetets gång är alla frågor i
intervjuguiden inte på rätt plats. Frågorna skulle kunna ha en tydligare koppling till
frågeställningen för att på så sätt hålla sig till ämnet. Frågorna i intervjuguiden borde
dessutom ha utformats på ett mer konsekvent sätt, att varje fråga i en större utsträckning
skulle haft följdfrågorna hur? och varför? för att få en djupare förståelse. För att säkerställa att
respondenternas svar är sanningsenliga skulle det krävas en kontrollundersökning på
respektive golfklubbs medlemmar. Detta för att inte enbart en person ska tala för hur
golfklubben arbetar samt för att kontrollera om klubbchefernas svar stämmer överens med
verkligheten.

Analyskapitlet avslutas med en tabell som visar en sammanställning av empiri och teori.
Tabellen är sammanställd för att ge en tydlig bild av hur respektive golfklubb förhåller till
teorin. En nackdel med tabellen är dock att det inte redovisas detaljer för hur golfklubbarna
egentligen arbetar. Tabellen visar endast om respondenterna svarar ja, nej eller vet ej och tar
därmed inte med olika nyanser i svaren. Tabellen kan därmed ge en missvisande bild.
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4. EMPIRI

I empirikapitlet presenteras de åtta klubbchefernas svar genom att integreras under samma
ämnesområde. Detta för att göra texten mer lättläst och för att möjliggöra att direkt kunna
jämföra de olika klubbchefernas svar. Klubbcheferna är anonyma och namnges därför med
bokstäverna A, B, C, D, E, F, G och H. De olika bokstäverna särskiljer klubbchefernas svar
samt hur respektive golfklubb arbetar. Intervjuguiden (se bilaga 1) ligger till grund för de svar
som klubbcheferna återger.

4.1 Golf som utgångspunkt

4.1.1 Golfklubbens totala tjänsteerbjudande

Golfklubbarna har skilda meningar om vad som skapar en helhetsupplevelse för medlemmen.
Det som upprepas är dock att det finns vissa kärndelar som är viktiga i en golfklubb.

A erbjuder många olika möjligheter för olika individuella behov och menar att det gör att de
kan ta hand om många olika typer av golfare. G tycker att det är svårt att säga vad som bidrar
till en helhetsupplevelse men kommer fram till att den integrerade planlösningen med
reception, shop och restaurang är bra. H menar att helhetsupplevelsen är de faciliteter de
erbjuder medlemmarna medan D anser att helhetsupplevelsen skapas av anspråkslöshet och
lättsamhet på golfklubben. Både E och F menar att det finns vissa kärndelar i golfklubben
som är viktiga – bra restaurang, välskött bana, bra shop och en bra tränare.  För B är
helhetsupplevelsen allt – personal, bemötande, kvalitet på banan, restaurangen, kvalitet på
maten, shopen och träningsområdet.

”Jag brukar säga att för mig börjar helhetsupplevelsen, oavsett om du är medlem eller gäst, vid
den första kontakten med klubben. Om den sker via hemsidan eller den sker när du kommer hit
eller om den sker genom att du ringer, där börjar helhetsupplevelsen. Om det är någon länk i den
kedjan som brister på vägen, innan du åker härifrån, och inte talar om för 30-40 stycken om hur
bra det var, så har vi misslyckats.” (B)

F påpekar att om en länk i kedjan fallerar ”då blir det att det haltar lite”. C tror att det som
bidrar till en helhetsupplevelse är att ha en bra golfbana, en bra miljö där det är lugnt och
stilla.

När vi ställde frågan om vem eller vad klubbcheferna ansåg viktigast på golfklubben var
majoriteten väldigt osäkra, många började sitt svar ifrågasättande och var nog inte beredda på
frågan. Det var endast B som svarade utan att tveka och nämnde direkt medlemmar som de
viktigaste i golfklubben.

C, E, och F nämner tränaren som en av de viktigaste. G anser att servicen på golfklubben är
viktigast, ”… när personen kommer in genom dörren så ska de bemötas på ett sätt så att de
kommer ihåg oss.” D nämner klubbandan och menar att det viktigaste är det som bidrar till
bra stämning och gemenskap. A menar att den genuine golfaren är i centrum eftersom
golfspelet är i centrum.
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4.1.2 Kundens behov

Klubbcheferna påstår sig veta vad medlemmarna har för behov men baserar sina svar på en
känsla eller vad de har hört via rykten och har alltså ingenting svart på vitt.

E har en känsla av vad medlemmarna vill ha men har inget på pränt. C påstår sig veta vad en
stor massa har för krav. Även G menar att medlemmarna har väldigt höga krav men
specificerar inte vad medlemmarnas krav är. Bland de återstående klubbcheferna är
tillgänglighet till banan och bokning av starttider återkommande svar. H påstår även att en
stående punkt bland medlemmarna är att de anser att det finns för få papperskorgar på
golfbanan.

”… har du inga medlemmar så har du ingen klubb.” (H). På en golfklubb finns det många
olika typer av medlemmar. Frågan är om klubbcheferna anser om någon medlemsgrupp är
viktigare än någon annan?

B och G anser att det inte finns någon medlemsgrupp som är viktigare just nu medan A, C, D
och H anser att ungdomarna och ungdomsverksamheten är viktigare än andra, att de är viktiga
att ta hand om för framtiden.

E och F har andra åsikter än de övriga. E menar att de som inte spelar särskilt mycket golf är
viktigare än de som är mycket aktiva: ”Sen så är det en klick som inte alls spelar mycket, och
det är de som jag tror man måste ta tag i, det är de farliga medlemmarna.” F anser att den
fullvärdiga medlemmen är viktig eftersom den är stommen till intäkter och drift. F påpekar
dock att varje medlem är en person i klubben och behandlas lika.

4.1.3 Golfklubben som en kundklubb

Klubbcheferna uppger att de är medlemsstyrda men de har olika alternativ för att finansiera
sin verksamhet. Samtliga klubbchefer förutom en har samma svar när det gäller hur lång tid
det skulle ta att bli medlem i golfklubben i dagsläget.

I dagsläget är det ingen kö på sju av de åtta tillfrågade golfklubbarna. Det innebär att du som
golfspelare skulle kunna bli medlem direkt.

 ”När det har varit ett jättesug efter golf och vi hade 1000 stycken i kö, då satt vi som en liten
fågelunge o bara gapade så trillade det bara in nya medlemmar. Och försvann några så gjorde det
inte något för man hade 1000 stycken i kö. Man tog inte hand om sina medlemmar.”(H)

Den golfklubb som uppger att det är en kö, A, tror att det kan ta tre till fem år att bli
fullvärdig medlem. De erbjuder dock ett greenfeemedlemskap som du kan ingå utan att stå i
kö. Att ha kö menar A är ”ja det är både och, ja det är positivt på ett sätt, att man känner sig
trygg i ekonomin, men det är inte kul att neka människor”. E menar att du kan bli medlem i
golfklubben direkt men att det finns en kö med cirka hundra personer som är intresserade av
golfklubben. Fem av åtta golfklubbar uppger att de har ett maxtak för antalet medlemmar
som kan vara medlemmar i golfklubben.



34

4.2. Förstå marknaden och kundens behov

4.2.1 Konkurrenter

Golfklubbarna ligger tätt i Nordvästra Skåne, men frågan är hur klubbcheferna uppfattar
konkurrensen bland golfklubbarna? Fem av respondenterna svarar med osäkerhet kring frågan
och uppger tveksamma svar medan tre respondenter har en klar uppfattning i sitt svar. Två
klubbchefer anser att det inte är någon direkt konkurrens, fyra klubbchefer anser tvärtom att
det är en stor konkurrens och två klubbchefer ser det som både konkurrens och samarbete.

G menar att det inte är någon direkt konkurrens eftersom de ändå inte kan konkurrera med de
mer etablerade golfklubbarna. H känner det inte som ett större bekymmer att golfklubbarna
ligger tätt. E tycker att det är svårt att vara både konkurrenter och kunna samarbeta. B menar
att det är en konkurrens där de golfklubbar som är mest etablerade och har ett starkt
varumärke klarar sig bäst.

D uppger att ”ja, det är en konkurrens som heter duga”. F påstår att det är en konkurrens men
att deras golfklubb är ensam i sin kommun vilket gör att upptagningsområdet är bra för
golfklubben. C poängterar att stadsbanorna alltid har en fördel, att de inte tappar medlemmar.
A säger till skillnad från de andra att konkurrens för det mesta är hälsosamt, att det handlar
om att utveckla sitt koncept och erbjuda något som de andra inte gör.
Vid frågan om klubbcheferna anser att det finns några andra konkurrenter än golfklubbarna
uppkom det några gemensamma alternativ. Sju klubbchefer var eniga om att andra sporter kan
ses som konkurrenter. G menar att fotboll och innebandy slåss om ungdomarna. Vid förfrågan
om det kunde finnas några konkurrenter på vuxensidan blev svaret nej. D ser inte heller några
andra konkurrenter förutom fotbollsklubbar och ridklubbar. A och H ser också andra
lagidrotter som konkurrenter liksom C som menar att de konkurrerar med alla idrotter som är
mer lättutövade än golfen.

B menar att de egentligen konkurrerar med alla verksamheter vad gäller ungdomssidan men
annars kan även tiden ses som en konkurrent.

”Det är ju nästan omöjligt att få det att gå ihop. Du ska göra karriär, bilda familj, skaffa hus, skaffa
barn. Fasen, hur ska du få det här att funka. Det är inte lätt. Skittufft är det ju.” (B)

E är den enda som uppger vädret som en konkurrent. F uppger tvärtom att de inte ser några
andra konkurrenter utan är optimist och känner att de är på väg tillbaka vad gäller
medlemmarna.

4.2.2 Förstå marknad och konkurrenter

När det handlar om att veta vad som gör golfklubben bättre än konkurrenterna har
klubbcheferna överlag svårt att först komma på vad de ska svara, de låter tveksamma och
funderar länge.

D uppger att det är en konkurrens bland golfklubbarna i Nordvästra Skåne och ”där gäller det
att skaffa sig konkurrensfördelar, något som de andra inte har, små detaljer.” D menar att
banmässigt försöker alla vara så bra som möjligt och därför måste det vara något annat än
bara själva banan. Även A menar att det, när det råder konkurrens, ”gäller att utveckla sitt
koncept och erbjuda något som de andra inte kan erbjuda.”.
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G är lite osäker och tveksam med sitt svar men påstår att de har oerhört god servicenivå och
att de har goda möjligheter att rå om sina medlemmar. H tycker att de har många bra bitar i
golfklubben och nämner bland annat själva golfbanan och träningsområdet. E framhäver att
de har en familjär golfklubb med god stämning, en bra bana som passar både elitspelare och
motionärer samt ett bra övningsområde och väldigt bra träning.

Både B och D nämner det geografiska läget som viktigt. B tycker att de har ett unikt läge och
att banan oftast är i bra skick medan D menar att deras konkurrensfördel är närheten, att det
går att ta sig till golfklubben på ett enkelt vis. A uppger att deras fördelar är läget, nära till en
storstad och lätt att ta sig till banan. C uppger att de största fördelarna är tillgänglighet,
kvalitet och att det är lätt att få starttid på golfbanan. F svarar inte på vad det är som gör dem
till en bättre golfklubb utan diskuterar mer om planerna för hur medlemmarna ska kunna få
något mer förutom golfen framöver.

Angående om och i så fall hur golfklubbarna analyserar sina konkurrenter uppger fem av
golfklubbarna att de gör någon form av analys men graden av formalitet och tillvägagångssätt
varierar.

G påstår att ”man tittar ju alltid på grannen” men de har inget formellt nedskrivet. E menar att
det mest gäller att ha koll på hur golfklubben ligger till vad gäller avgifter. De har även en
strategigrupp som analyserar golfklubbarna i närområdet. B uppger att de framför allt tar del
av förbundets omvärldsanalyser men uppger att de inte direkt gör några egna analyser mer än
att ”vi kanske benchmarkar lite”. C gör en SWOT-analys samt IT-spionage för att kolla hur
andra ligger till.

”Men det jag gör är att jag inte kollar på klubbar utan jag kollar på hur andra verksamheter gör,
exempelvis hur gör gymmen? hur gör gymnastikföreningar? hur drar man in pengar där?” (C)

A uppger att de i någon mån analyserar ”men inte vansinnigt mycket”. För några år sedan
tittade de på klassiska instrument som hot och möjligheter, profilen, imagen och prisbilden,
”inga stora jobb, kan nog bero på att vi inte har tid heller.” (A).

4.2.3 Undersöka och förstå kundens behov

Få av de tillfrågade golfklubbarna undersöker vad medlemmarna har för behov. Det är endast
H och A som har undersökt vad medlemmarna har för behov och då i form av enkäter. G
nämner att de inte kommer att göra några enkäter utan de tycker att responsen de får över disk
är tillräcklig. D är inne på samma spår men säger istället att, skälet att de inte undersöker vad
medlemmarna har för behov är att en undersökning kan uppfattas som negativ. B, E och F
planerar att genomföra enkäter inom det närmaste året. Alla klubbchefer är väldigt positiva till
att genomföra enkäter.

”Vi har gjort en enkät om varför de har lämnat klubben. Försöker använda sådana verktyg mer och
mer och försöker ta reda på varför via enkäter, för man kan ju sitta och gissa hur mycket som
helst.” (H)

D är också positiv till enkäter men kan enbart tänka sig att göra undersökning på sina
greenfeegäster och inte på sina medlemmar. E ser dock en risk med enkäter, ”men där får man
ju väldigt mycket statistik, nästan för mycket skulle jag säga.”. B använder redan
enkätverktyg till greenfeegäster och arbetar med gröna, gula och röda områden som var och
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en indikerar om det är något som måste åtgärdas. Detta arbetssätt ska B även implementera
bland medlemmarna.

4.3 Utforma en kundorienterad strategi
Golfklubbarna vill göra enkätundersökningar för att ta reda på vad den enskilda medlemmen
har för behov. De vill veta vad den breda massan har för behov istället för att enbart förlita sig
på de få medlemmar som är aktiva och påverkar golfklubben. Flera golfklubbar uppger även
att de vill använda statistik från GIT för att identifiera bland annat hur beläggning på banan
ser ut.  Samtliga golfklubbar kommunicerar med sina medlemmar via elektroniska verktyg.
Golfklubbarna erbjuder i dagsläget några olika medlemskapalternativ men har inte anpassat
och skräddarsytt erbjudanden till varje enskild medlem.

4.3.1 Kundorienterad organisation

Vid frågan om hur golfklubbarna ser på att erbjuda olika typer av medlemskap nämner alla
det som ett absolut måste förutom D som har gått den andra vägen, att ha så få
medlemskategorier som möjligt. ”… därför att har du för många olika kategorier så finns det
alltid medlemmar som hittar den här vägen för att betala så lite som möjligt, går kringvägar.”
D tänker sig istället en annan typ av medlemskap i form av ett klippkort där du betalar för det
du spelar genom att exempelvis köpa 10- eller 20-klippkort. G har valt att under de
lågfrekventspelande vintermånaderna erbjuda ett vintermedlemskap till de som inte redan är
vanliga medlemmar. G har även ett speciellt medlemskap för utlandsboende.

Ingen av de övriga golfklubbarna har i dagsläget en klar bild över hur de olika
medlemsalternativen ska se ut men som F menar är ”golfen är ju den samma men golfaren har
ju förändrats.”. C ser det som ett måste att erbjuda olika medlemsalternativ, de menar att
golfklubbarna inte har något val. A och B nämner båda att Golfsverige har varit för sena med
att erbjuda olika medlemsalternativ, ”alltså förändringen att man blir medlem utifrån hur man
vill spela golf är oundviklig i Golfsverige. Helt oundviklig.” (B). A resonerar annorlunda och
jämför golfens medlemskapformer med ett hotell, ”tänk och komma till ett hotell, du säger du
ska bo här 3 nätter o det kostar 365 nätter”. A menar också att ”det finns en liten grupp som
betalar fantastiskt lite för sin hobby och en stor grupp som betalar för mycket.” H anser att
golfklubben borde ändra årsavgifterna och göra dem mer individanpassad.

”Du ska kanske ha hela programmet, du ska ha fulltidsgolfspel, du ska ha gym, du ska ha fria
rangebollar, du ska ha 15 lektioner eller vad du ska ha för någonting. Så betalar man hela paketet.
Jag vet inte.” (H).

Om det visar sig att golfspelarens behov och önskemål förändras vad gäller
medlemskapformer och utformning av golfklubben uppger samtliga klubbchefer att de måste
vara lyhörda, öppna och lyssna på vad medlemmarna vill ha. E menar att ”det är ju svårt att
anpassa golfaren efter hur man vill ha det på golfklubben.”. F uppger att de i så fall får ta upp
frågan i styrelsen och titta på den ekonomiska biten – gynnar det golfklubben skulle de nog
genomföra en förändring.

4.3.2 Affärsidé, mål och visioner

I stort sett har varenda klubbchef svårt att svara på om golfklubben har någon affärsidé och
vilka värderingar och syfte golfklubben har. Det är ingen golfklubb som har någon uttalad
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affärsidé men i vissa fall finns en vision och ett syfte nertecknat. A och G utgår ifrån
Riksidrottsförbundets stadgar men har båda svårt att förklara vad som står i stadgarna. ”Ja
syftet med klubben egentligen kan man säga det finns ju i RF:s stadgar kommer inte exakt
ihåg vad som står där…” (A).

C och D nämner att de ska vara en familjeklubb. Bland de fyra golfklubbar som har vision
och syfte nertecknat är det endast B som har en tydlig plan om hur verksamheten ska bedrivas
de närmaste fem till tio åren.

”Så det är styrelsens dokument som läggs fram och sen får medlemmarna egentligen säga accept
eller inte. Alltså det har vi diskuterat, skulle man fråga medlemmarna om detta och bollat detta i
miljarder vändor så kommer man inte fram.” (B)

I stort sett har samtliga golfklubbar visioner och mål. F nämner dock inga mål och erkänner
att de har varit dåliga på att teckna ner sina mål och visioner.

Golfklubbarnas mål fokuserar på helt skilda områden. A har målet att tillhöra Skandinaviens
bästa golfanläggning. C, G och H har som mål att utveckla klubbhusområde och bana. F har
som mål att etablera en bra ekonomi. B har flera olika mål där kvalitet i alla delar är ledordet.
Även visioner skiljer sig ganska mycket från golfklubb till golfklubb där D satsar på att
miljöcertifiera sig medan B, C och H alla har en vision om att utveckla och hålla en hög
kvalitet på banan. Många golfklubbar försöker att kommunicera visionen och affärsidén till
sina medlemmar men A, B, C och F nämner att medlemmarna sällan vet vad visionen och
målen syftar till.

”Det är ju så här vi pumpar ju på rätt bra med detta men frågar du en medlem kan dom inte svara.
Frågar du en anställd så är jag inte helt säker på att dom kan, inte ens jag kan direkt tala om vilka
tre värdegrunder vi har.” (A)

4.3.3 Strategier

Golfklubbarna använder sig inte i någon större utsträckning av strategier för att uppnå de
uppsatta målen.

E, F G och H använder sig av olika kommittéer och nytillsatta grupper som
brainstorminggrupper och strategigrupper på golfklubben för att se vad som behöver
genomföras. E och G hoppas att det ska framkomma en liten plan ur gruppernas arbete. F
menar att det finns planer för hur de aktivt ska arbeta – generellt en uppställning för vad
golfklubben ska uppnå.

Sex av åtta klubbchefer nämner att de ska eller håller på att sätta upp åtgärdsplaner och
riktlinjer för golfklubbens verksamhet. B har formulerat en åtgärdsplan som är
nedspecificerad i tio delområden där varje område har delmål. Medlemmarna får ta del av
åtgärdsplanen och acceptera den eller inte. Även C har skrivit ner vad strategierna ska
fokusera på. Strategierna handlar om bemötande och att personalen ska lära sig namnen på så
många medlemmar som möjligt. A har strategier för att uppnå sina mål men arbetar inte
särskilt mycket med dokumentation av verksamheten. A menar också att det är viktigt att de
anställda också kan förhålla sig till visionen.
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4.4 Skapa överlägset kundvärde

4.4.1 Kundens förväntningar och det upplevda värdet

De flesta klubbchefer menar på att det finns många olika önskemål från medlemmarna. D har
en klar bild av vad medlemmar förväntar sig och uttrycker ”starttider, starttider, starttider. Det
är som läge, läge, läge när det gäller hus.” Även B nämner spel och tillgänglighet som det
medlemmarna prioriterar. F nämner golfklubbområdet och att det ska vara en skön känsla att
komma ut till golfklubben. De andra golfklubbarna konstaterar bara att det finns väldigt olika
önskemål.

Majoriteten av klubbcheferna vet vad medlemmarna förväntar sig eftersom de känner många
medlemmar personligen. A vet ganska väl att den stora medlemsgruppen vill ha en bra
golfupplevelse, hyfsat god tillgänglighet och ha möjlighet att tävla i kategorigolf. A har gjort
ett antal enkäter och menar på att golfklubben då får helt andra svar än det de tidigare har
upplevt medlemmarna säga. A menar att ”… vi vill överträffa varje besökares förväntningar
varje gång…”. H har nyligen gjort en enkätundersökning och hoppas att det i
enkätundersökningen framgår vad medlemmarna förväntar sig.

På frågan om vad klubbcheferna anser att medlemmar får för sin årsavgift nämner de allra
flesta att de får en bra golfbana. E tycker att det är svårt att säga vad medlemmarna får i
dagsläget och vill istället vända på det och fråga dem vad de vill ha utav sin årsavgift. D
menar att de får tillträde till en golfbana som är spelbar 24 timmar om dygnet. De håller
medlemmarna om ryggen, det är dem som sätts i första rum. A nämner inga direkta saker som
medlemmarna får men gissar att det nog finns få golfklubbar i landet där medlemmar får så
mycket för sina pengar som på A:s och på det sättet vill de att det ska vara. ”Tyvärr är det en
del medlemmar som vill ha en Rolls-Royce och betala för en Fiat.” (A). H menar att ”allting
kretsar ju kring ekonomin och pengarna. Hade man kunnat ösa upp pengar ja då hade man ju
fan kunnat göra allt.”.

4.4.2 Mervärde till kunden

Några klubbchefer tror sig veta vad medlemmarna skulle vilja ha utöver det de får i dagsläget
medan några inte har någon aning. Två golfklubbar tror att det via enkätundersökningar kan
framkomma vad medlemmarna har för behov.

H uppger att en medlemsgrupp ska försöka hitta möjligheter att erbjuda mervärde till
medlemmarna, eventuellt samarbeta med någon affär. F har ingen idé om vad medlemmarna
skulle vilja ha men har som plan att samarbeta med något företag och ge någon form av
rabatt. C vill att medlemmarna ska ha rabatter på golfklubben för att känna att de får något
utöver de andra. Tillhörighet är det som C tror är det viktigaste av det medlemmarna vill ha,
att de ska känna att de är en i golfklubben. B tycker att det finns kringaktiviteter som skulle
kunna skapa mervärde till medlemmarna och nämner som exempel att bygga en pool.

E har uppfattningen att ”nä alltså det är svårt att erbjuda så mycket mer på en golfklubb tror
jag.” men har som idé att gå till en sponsor och säga att ”nu har jag 1000 medlemmar här, kan
du göra något bra erbjudanden till dem?”. Det handlar också om att erbjuda mervärde till de
som inte spelar särskilt mycket golf.
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”Det är egentligen dom som spelar väldigt mycket och är här väldigt mycket och är engagerade,
det är medlemmar som man har. Sen så finns det ju en klick som inte spelar så mycket och där
gäller det ju att hitta mervärde och veta vad de vill ha för att de inte ska trilla ur.” (E)

A menar att det finns massor som medlemmarna skulle vilja ha – ”alla vill ha mer, vad det än
gör som gynnar dig som golfare eller som medlem så tar du tacksamt emot det, så det är svårt
liksom.” A och H anordnar informationsmöte innan vår- och höstmöten där det ges möjlighet
att få komma till tals och föra en dialog.

Samtliga golfklubbar erbjuder någon form av fördelar eller förmåner som bara kan utnyttjas
av medlemmarna men de har svårt att komma på vilka fördelar eller förmåner de faktiskt ger
sina medlemmar. B uppger att de i dagsläget inte har någonting som bara är till för
medlemmarna men tror på medlemsmervärde, att det är viktigt att sätta medlemmen i fokus.
G har ingenting mer än att de kommer att erbjuda föreläsningar. C har ingenting förutom
rabatter i shopen. H ger tillgång till olika faciliteter samt rabatter. E har vinterutbildningar
under vinterhalvåret samt har avsatt vissa tider för medlemmarna på golfbanan. D ger sina
medlemmar möjlighet till utbyte med andra golfklubbar samt att boka tider i förväg. F
berättar att de har ett klubbrum men att det inte utnyttjas särskilt ofta. A ger rabatter i
restaurangen och shopen, anordnar kategorigolf, har ungdomsverksamhet, medlemstävlingar
samt ger medlemmarna en röst på årsmötet.

4.5 Bygga lönsamma relationer och skapa nöjda kunder

4.5.1 Relationsmarknadsföring

För att kommunicera med medlemmarna använder alla golfklubbarna sig främst av
elektroniska verktyg. Samtliga uppger att de använder sig av hemsida och någon form av
elektroniskt nyhetsbrev för att nå ut till medlemmarna och majoriteten försöker undvika
utskick via post.

B och G skickar ingenting per post förutom fakturor. D skickar ingenting via post förutom till
de som inte har registrerat någon e-postadress. F skickar kallelse till årsmötet via brevform. E
är den enda golfklubben som skickar ut en medlemstidning i tryckt version. A håller på att
avveckla sin medlemstidning medan C enbart har en skrift på A4-papper. Tidigare har
majoriteten av golfklubbarna haft en egen tryckt medlemstidning men på grund av de stora
kostnader som en medlemstidning medför har de valt att lägg ned den. C och F uppger även
att de kommunicerar via de anslagstavlor som finns på golfklubben.

4.5.2 Hantera kundens önskemål

Golfklubbarna arbetar på olika sätt för att ta tillvara på medlemmarnas idéer och önskemål.
”Har du tusen medlemmar har du ju 1000 stycken som har olika synpunkter…” (F).

G är den enda golfklubben som har en förslagslåda som sköts ideellt av en medlem. Både E
och A har tidigare haft förslagslåda men i E:s fall togs den bort på grund av att det inte kom in
några konstruktiva förslag. Nu får E istället förslag via kommittéerna där de aktiva
medlemmarna sitter men tror också att en enkätundersökning kan få fram en del idéer. Att få
idéer via enkäten tror även H på. Är det någon medlem som skickar någonting via e-post,
bedömer de det och ser om de kan göra någonting för att sedan svara tillbaka. C ställer frågor
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till medlemmarna via nyhetsbreven men de har även en klubbkommitté som samlar in
information.

”Jag tror att man har jäkligt mycket att vinna på att försöka vara så öppen det bara går. Svårt att
vara mot alla medlemmar, till lags mot alla, det är ju alltid någon som tycker att man trampar dem
på tårna. Men att försöka vara tillmötesgående mot så många som möjligt, det är målet.” (C)

A och H anordnar informationsmöte innan vår- och höstmöten där det ges möjlighet att få
komma till tals och föra dialog men A menar att ”… det är också lika viktigt för dem att förstå
att det inte är säkert att vi kommer göra som du säger”. D lyssnar på sina medlemmar:
”Kommer de med synpunkter, smalt eller brett eller långt eller kort eller någonting är fel, det
ryktet måste vi snappa upp och se om vi kan göra någonting åt det.”. F tycker medlemmarnas
intryck är värdefulla och försöker ta till sig det och sedan se om det verkligen är
genomförbart.

B erkänner att de är för dåliga på att ta tillvara på medlemmarnas idéer och önskemål, ”jag
tror att vi behöver jobba årligen mer med att lyssna på vad medlemmarna vill, att ställa
frågor.”.

Fyra av de tillfrågade klubbcheferna uppmuntrar även medlemmarna att framföra sina idéer.
De uppger att de gärna får komma in med synpunkter, att dörren alltid är öppen. F tror också
att enkäter och frågeformulär kan vara ett sätt att uppmuntra till idéer. Däremot uppger H att
de inte aktivt uppmuntrar till idéer eftersom det bland annat handlar om en resursfråga, att
någon måste analysera och ta tag i det. ”… bra på sitt sätt men om du hade uppmuntrat dem
och får in en jävla massa idéer som du aldrig kan genomföra, ja då tänker de det är inte lönt
att skicka in något.” (H).

4.5.3 Hantera kundens klagomål

Samtliga klubbchefer är eniga om att det är viktigt att försöka lyssna på de klagomål som
framkommer och därefter antingen prata eller träffas för att på något sätt reda ut problemen.
”Och klagomål får man, hur man än gör. Det finns dem som du aldrig kan göra nöjda.” (C).

G poängterar att de gärna vill ha feedback eftersom de annars inte kan åtgärda det som är fel.
B uppger att ”vi försöker lyssna på dem och ta till sig vad de säger och sen så fort som möjligt
rätta till det, alltså inte sopa det under mattan.”. H poängterar att ”det värsta jag vet är när man
snackar ute i grupper, men säg det till mig istället.” H tycker det är viktigt att de kommer in
och personligen berättar för att ge golfklubben en ärlig chans att förbättra det. De försöker
analysera varför de har klagat och om det är befogat försöker de rätta till det. H menar också
att missnöjda greenfeegäster är enklare att åtgärda än missnöjda medlemmar. Till en gäst kan
du skicka en greenfeebiljett men det kan du inte göra till en medlem.

C menar att det är viktigt att förtydliga att det är mer än välkommet att komma med
synpunkter. ”Direktkontakt är det bästa tycker jag, så fort man hör någonting.” (C). B menar
också att det är viktigt att hantera klagomål direkt, ”så fort vi hör någonting så är det bättre att
stämma i bäcken direkt.”. F uppmuntrar inte de som är missnöjda att klaga men tar ändå in det
de säger. A uppmuntrar inte till att klaga men till att föra fram både bra och dåliga
synpunkter.
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4.6 Ta tillvara på kundernas värde

4.6.1 Lojalitet och kundavhopp

När det gäller medlemsutvecklingen i respondenternas respektive golfklubbar uppger fem
klubbchefer, C, D, F, G och H att de har tappat medlemmar men en av dem, G, ser inte tappet
som något negativt eftersom de lyckats få fler att bli fullvärdiga medlemmar. Två
klubbchefer, B och E, menar att de har haft en konstant eller stabil utveckling. De uppger att
det visst har varit medlemmar som lämnat golfklubben men att in- och utflödet har följt
varandra. A är den enda golfklubben som säger sig ha haft en positiv medlemsutveckling, de
har snarare en ambition att bli färre medlemmar. A är dessutom den enda golfklubben som har
kö i dagsläget.

De golfklubbar som har tappat medlemmar uppger att det kan bero på olika anledningar. F
tror att de slutat spela golf på grund av ekonomiska skäl, ohälsa eller att de flyttat från orten.
G tror att de söker medlemskap som är billigare medan C uppger att golfklubben varit
misskött, att de inte brytt sig om medlemmarna och inte riktigt lyssnat på vad de önskade. C
menar att verksamheten inte har varit något mer utöver golf.

Sex av åtta respondenter nämner att de har undersökt de medlemmar som lämnat golfklubben.
B, G och H använder sig av enkäter som de skickar ut till medlemmarna. E skickar ut brev till
de som har lämnat golfklubben medan C och F försöker träffa de medlemmar som har lämnat.
D har inte haft möjlighet att undersöka eller träffa de medlemmar som lämnat. A är den enda
golfklubb i undersökningen som inte har tappat medlemmar utöver de naturliga avgångarna.

De golfklubbar som har haft en stabil medlemsutveckling utan något nettotapp menar att de är
bra på det de gör. E tror att de bemöter de nya, potentiella medlemmarna ganska väl medan B
menar att de är en attraktiv golfklubb med en stark ekonomi.

4.6.2 Fokus på att behålla kunden

I dagsläget fokuserar sex av åtta golfklubbar på att behålla sina medlemmar. F säger att de
arbetar ”fifty-fifty” och menar på att båda frågorna är lika viktiga. G uppger att de har jobbat
för mycket med att rekrytera medlemmar och därmed glömt sina egna medlemmar men är nu
på väg att ta hand om de befintliga medlemmarna.

De golfklubbar som arbetar mest med att behålla sina medlemmar arbetar med detta på olika
sätt. C jobbar för att de ska stanna kvar och få dem att känna mervärde och tillhörighet. H har
tillsatt en grupp för att analysera vad de ska arbeta med. B är självkritisk och säger att de har
varit för dåliga på att kommunicera med medlemmarna och leverera mervärde. A arbetar med
en enkät för att kunna tillgodose den stora medlemsgruppen. A:s uppdrag är att ta hand om
sina medlemmar och ta fram nya upplägg vad gäller medlemsformer som passar den enskilda
individen.
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5. ANALYS

I analyskapitlet förklaras empiri med stöd av teori. Likheter och skillnader mellan olika
variabler analyseras. Detta för att få en djupare förståelse för hur golfklubbarna i Nordvästra
Skåne arbetar i förhållande till det som presenteras i den teoretiska referensramen. Analysens
sammanställning ligger till grund för uppsatsens slutsats.

5.1 Golf som utgångspunkt

5.1.1 Golfklubbens totala tjänsteerbjudande

Grönroos (1996) menar att den totala tjänstens erbjudande delas in i tre delar; kärntjänster,
bitjänster och stödtjänster. Kärntjänsterna ligger till grund för ett företags existens medan
bitjänsterna ska hjälpa kärntjänsten. Stödtjänsten, exempelvis service, ska göra tjänsten mer
attraktiv. Golfklubbarna har skilda meningar om vad som skapar en helhetsupplevelse för
medlemmen. G har svårt att säga vad som bidrar till en helhetsupplevelse medan både E och F
menar att det finns vissa kärndelar i golfklubben som är viktiga, de kan liknas vid det som
Grönroos (1996) kallar kärntjänster. E och F nämner restaurang, golfbana, shop och tränare
som golfklubbens kärntjänster. Förtydligande översiktsbild av den totala tjänstens
erbjudanden visas i figur 5.1.

Enligt Mossberg (2003) fokuserar många företag på sin kärnprodukt trots att det framkommit
att det finns andra faktorer som har stor inverkan på kundens uppfattning. B och D tar upp
andra delar utöver de kärntjänster som de andra golfklubbarna har nämnt. B menar att även
personal, bemötande och kvalitet ingår i helhetsupplevelsen medan D anser att lättsamhet och
anspråkslöshet är faktorer som bidrar till helhetsupplevelsen. Att B och D ser andra delar än
de övriga golfklubbarna kan tolkas som att de har större förståelse för vad som ingår i
golfklubbens helhetsupplevelse.

Sekundära

kundbehov

Stödtjänster

Primära

kundbehov

Kärntjänster

          Kundens behov  Erbjudandets utformning

Bitjänster

Figur 5.1 Modell över tjänstekonceptet (Edvardsson, 1996, s. 82, omarbetad enligt egen illustration)
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En golfklubb i Sverige är traditionellt uppbyggd av medlemmar och det är medlemmarna som
utgör kärnan för att en golfklubb ska kunna verka aktivt (Skorup, 2004). Det kan jämföras
med ett företag som endast existerar om det finns kunder (Atkinson et al., 1997).
Klubbcheferna har svårt att säga vem eller vad som är viktigast på golfklubben. B är den enda
som svarar att medlemmarna är de viktigaste i golfklubben men även A nämner att golfaren är
i centrum. E, F och C anser att golftränaren är en av de viktigaste i golfklubben medan G
nämner service som det viktigaste. D menar att klubbandan är viktigast eftersom det bidrar till
stämning och gemenskap. De klubbchefer som inte uppger att medlemmen är viktigast
nämner istället andra delar vilka kan tolkas som bakomliggande faktorer. De kan indirekt
fungera som ett led i att behålla medlemmarna.

5.1.2 Kundens behov

Edvardsson (1996) påpekar att en tjänsts erbjudande måste motsvara kundens behov och
förväntningar. Klubbcheferna påstår sig veta vad medlemmarna har för behov men deras
antaganden grundar sig på antingen en personlig känsla eller på de rykten som går bland
medlemmarna. Det finns alltså ingen undersökning som talar om vad medlemmarna har för
behov. Edvardsson (1996) anser att en organisation måste tillgodose både kundens primära
och sekundära behov för att göra kunden nöjd (se figur 2.2 och figur 5.1).

Det krävs att företag segmenterar marknaden för att kunna möta kundens behov och det
handlar om att bestämma vilken typ av kund som ska vara i fokus (Doyle & Stern, 2006;
Kotler & Armstrong, 2008). Fyra klubbchefer anser att ungdomarna i golfklubben kan ses
som de viktigaste på golfklubben. Detta kan tolkas som ett långsiktigt agerande från
golfklubbarnas sida. E påpekar att de som inte spelar särskilt mycket golf är viktigare än de
medlemmar som är mycket aktiva medan F menar att en fullvärdig medlem är viktigast. Två
klubbchefer anser att det inte finns någon medlem som är viktigare än någon annan. En
anledning till att klubbchefernas svar skiljer sig åt kan vara att kultur, värderingar och
åldersfördelning skiljer sig mellan golfklubbarna. Weinstein (2002) förklarar att segmentering
av kunder gör att alla inte ses som lika vilket innebär att vissa kunder kanske anses mer
värdefulla än andra.

5.1.3 Golfklubben som en kundklubb

En kundklubb är enligt Butscher (2000) en sammanslutning av personer eller organisationer
där en organisation kommunicerar direkt med medlemmarna och erbjuder dem förmåner i
syfte att öka deras lojalitet. Klubbcheferna uppger att de är medlemsstyrda och kan ses som en
kundklubb. Butscher (2000) menar att ett sätt för att öka exklusiviteten och ta ut högre
medlemsavgift är att begränsa antalet medlemmar. Brown (2001) påpekar att organisationer
som kan skapa en exklusivitet kan öka efterfrågan och öka kundernas förväntningar. Samtliga
golfklubbar förutom en har i dagsläget inte någon medlemskö vilket innebär att den som
önskar kan bli medlem direkt. Fem av golfklubbarna uppger att de i dagsläget har en gräns för
hur många medlemmar de kan ha i golfklubben men de har inte uppnått den gränsen. Att
begränsa medlemsantalet anser vi inte enbart behöver göras i syfte att öka exklusiviteten utan
kan även vara avgörande för att ha möjligheten att ge medlemmarna den tillgänglighet de vill
ha. Ett för stort medlemsantal kan göra det svårare för medlemmarna att få speltillgänglighet
på golfbanan. Vid för högt medlemsantal är det inte möjligt att skapa den exklusivitet som
Butscher (2000) diskuterar. Det är endast A som har kö vilket teoretiskt sätt gör det möjligt att
skapa exklusivitet. Att A är den enda golfklubb som har kö beror troligtvis på att golfklubben
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är attraktiv, har ett strategiskt läge nära Helsingborg samt är duktiga på att ta hand om sina
medlemmar.

5.2 Förstå marknaden och kundens behov

5.2.1 Konkurrenter

Ett företag konkurrerar ”… inte bara med de andra företagen i sin bransch utan också med
företag i andra branscher som producerar alternativa varor eller tjänster.” (Kim & Mauborgne,
2005, s.61). Figur 2.3 som presenteras i den teoretiska referensramen visar olika typer av
konkurrenter ett företag kan ha. De konkurrenter som klubbcheferna nämner visas i figur 5.2.
De direkta konkurrenterna är andra golfklubbar i Nordvästra Skåne. Vad gäller konkurrensen
bland golfklubbarna i Nordvästra Skåne anser två klubbchefer att det inte finns någon direkt
konkurrens, fyra klubbchefer anser tvärtom att det är en stor konkurrens medan två
klubbchefer ser det både som konkurrens och samarbete. De klubbchefer som inte ser någon
konkurrens anser vi kan bero på bristande kunskap om deras konkurrenssituation faktiskt ser
ut. Doyle och Stern (2006) menar att det är viktigt att inte enbart ta hänsyn till de direkta
konkurrenterna utan också analysera de indirekta konkurrenterna vilka kan utgöra ett stort
hot. Klubbcheferna ser utöver golfklubbarna även andra konkurrenter. Sju klubbchefer anser
att andra idrotter kan ses som konkurrenter. Att så många som sju av åtta klubbchefer nämner
idrott som en konkurrent kan bero på att de ser golf som en idrott och därmed tänker att
konkurrenterna måste vara andra idrotter.  En klubbchef ser vädret som en konkurrent medan
en annan klubbchef även beskriver tid som en typ av konkurrent. Tid och väder kan ses som
dolda konkurrenter. De klubbchefer som nämner andra konkurrenter än idrott kan bero på att
de vågar tänka utanför ramarna och inte låsa sig fast vid det traditionella tankesättet. Det är
ingen av klubbcheferna som nämner någon form av produktkonkurrenter.

5.2.2 Förstå marknad och konkurrenter

Kotler och Armstrong (2008) påpekar att företag måste analysera förändringar vad gäller både
kundens behov och konkurrenterna. Hooley et al. (2008) menar att ett företag bör analysera
tillgängliga resurser och marknaden för att ha möjlighet att etablera en kärnverksamhet. Fem
av klubbcheferna uppger att de gör någon form av analys på sina konkurrenter medan tre
klubbchefer uppger att de inte alls genomför någon typ av analys. Av de golfklubbar som
analyserar finns det endast en golfklubb som använder sig av SGF:s omvärldsanalyser. De
andra fyra golfklubbarna försöker se hur närliggande golfklubbar arbetar men gör ingen

Olika

Lika

Figur 5.2 Olika typer av konkurrenter (fritt översatt från Doyle & Stern, 2006, s. 121, figur

4.12, omarbetad enligt egen illustration)
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formell, nedskriven analys. Att tre golfklubbar inte gör någon typ av analys kan bero på att
det finns brist för förståelse bland klubbcheferna för hur viktigt det är att veta hur marknad
och konkurrenssituation ser ut. Det kan även vara brist på de resurser som krävs för att kunna
genomföra analysarbete.

Storbacka och Lehtinen (2000) poängterar att ett företag inte bara bör jämföra sig med sina
konkurrenter utan även jämföra sig med kundernas jämförelseobjekt. Det är endast en
golfklubb som tittar på hur andra icke-golfverksamheter arbetar vilket visar på att golfklubben
har insett betydelsen av att jämföra sig med andra verksamheter.

5.2.3 Undersöka och förstå kundens behov

För att företag ska bli framgångsrika måste de förstå vad kunderna har för behov samt veta
hur efterfrågan ser ut (Kotler & Armstrong, 2008). Idrottsorganisationer kan göra
marknadsundersökningar för att identifiera hur de kan förbättra den totala kundupplevelsen.
De kan även då ta reda på vem deras kund är, varför kunden valt just den idrotten samt var,
när och hur utövandet sker (Shilbury et al., 2003). Enligt Shank (2005) kan de som vet i
vilken grad kunderna är involverade lättare förutspå kundens beteende och utveckla anpassade
strategier. Shilbury et al. (2003) menar att idrottsorganisationer även kan göra undersökningar
för att få feedback från kunden.

Samtliga klubbchefer är positiva till att genomföra enkäter på sina medlemmar men det är få
som i dagsläget undersöker vad medlemmarna har för behov. Två golfklubbar har tidigare
erfarenhet av enkätundersökning medan fyra golfklubbar planerar att använda sig av enkäter
för att få medlemmarnas synpunkter. De klubbchefer som har en positiv inställning till
enkätundersökningar visar att de vill ta reda på vad medlemmarna har för behov. Det kan
också bero på att de inte enbart vill förlita sig på rykte, känsla eller intuitioner vilket kan leda
till missförstånd och missnöjda medlemmar. D och G vill i dagsläget inte genomföra
enkätundersökning på medlemmarna. D har uppfattningen att en undersökning kan uppfattas
som negativt bland medlemmarna eftersom de då skulle kunna bli misstänksamma att något är
fel på golfklubben. Vi anser att en klubbchef omöjligt kan hinna träffa eller prata med
samtliga medlemmar i en golfklubb och därmed finns det risk att D och G som inte vill
genomföra enkätundersökningar enbart förlitar sig på ett fåtal medlemmars behov. Att
använda sig av ett enkätverktyg anser vi kan hjälpa golfklubben att få fram vad majoriteten av
medlemmarna anser och därigenom få en mer sanningsenlig bild.

Weinstein (2002) och Butscher (2000) ser kunddatabas som ett viktigt verktyg för att kunna
analysera och förstå kundernas användarmönster samt få organisationer mer kundorienterade.
Under intervjuerna nämner tre klubbchefer att de använder sig av verktyget Golfens IT-
system (GIT) för att analysera sina medlemmar exempelvis vad gäller beläggning på banan.
Genom att se GIT som ett viktigt arbetsverktyg kan golfklubbar hämta och ta del av
ovärderlig information. C anser att GIT är ett fantastiskt verktyg som gynnar medlemmarna
och förenklar golfklubbens verksamhet. För att golfklubbarna ska kunna utnyttja detta verktyg
så långt det går måste de ha tillräckligt med tid och resurser. H nämner att de inte tidigare
varit medvetna om GIT:s potential. Det kan bero på att H inte varit tillräckligt uppdaterad vad
gäller elektroniska verktyg. Vi anser att det är upp till varje klubbchef att ta reda på vilka
verktyg det finns och hur de kan användas.
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5.3 Utforma en kundorienterad strategi

5.3.1 Kundorienterad organisation

Enligt Edvardsson et al. (2008) är företag i regel medvetna om vikten av att ha nöjda kunder
men vet ofta inte hur de ska gå tillväga i praktiken. Alla klubbchefer nämner att det är
nödvändigt att erbjuda olika typer av medlemskap förutom D som vill erbjuda så få
medlemskategorier som möjligt. D tror att för många medlemskategorier leder till att
medlemmarna försöker hitta andra vägar för att betala så lite som möjligt. Det kan tolkas som
att D har haft en negativ erfarenhet av att erbjuda för många alternativ och därför väljer att
erbjuda så få medlemskap som möjligt. Det är ingen av klubbcheferna som har någon klar
bild om hur medlemsalternativen ska se ut vilket kan bero på många faktorer men att de helt
enkelt inte vet vad de som utövar golf vill ha.

Peppers och Rogers (1997) menar att företag måste anpassa sig till kundens behov genom att
identifiera, differentiera, interagera och anpassa sig. D vill differentiera sig eftersom D tror på
idén att erbjuda klippkort där medlemmen betalar för det han eller hon spelar genom att
exempelvis köpa 10- eller 20-klippkort. Som tidigare nämnts är samtliga klubbchefer positiva
till att genomföra enkätundersökningar i syfte att interagera och ta reda på medlemmarnas
behov. G anpassar sig efter medlemmarnas förutsättningar eftersom de har valt att under de
lågfrekventspelande vintermånaderna erbjuda ett vintermedlemskap till de som inte redan är
vanliga medlemmar. G har även ett speciellt medlemskap för utlandsboende.

När konkurrensen är hög på en marknad bör företag ha ett kund- och marknadsföringsfokus
istället för ett produkt- och försäljningsfokus. Ett företag som är kundorienterat fokuserar på
sina kunders behov istället för sina produkter samt ser även kunderna som en tillgång (Kotler
& Armstrong, 2008). Samtliga klubbchefer är öppna för att lyssna på vad medlemmarna vill
ha och därefter om det är möjligt anpassa golfklubbens verksamhet efter deras önskemål.
Grundläggande är att identifiera vad medlemmarna har för behov men ännu viktigare anser vi
är nästa steg, som handlar om att bestämma vad som ska erbjudas och hur det ska erbjudas.

5.3.2 Affärsidé, mål och visioner

En affärsidé ska fungera som en vägledning för alla i en organisation. En affärsidé ska
innehålla vem kunden är, vad kunden värderar och vad organisationen vill uppnå. Det är
viktigt att affärsidén passar in på marknaden (Kotler & Armstrong, 2008). Kubr et al. (2005)
nämner även att en affärsidé bör uppfylla ett kundbehov och vara tydligt fokuserad. Samtliga
klubbchefer har svårt att uppge vad deras affärsidé är och det är ingen golfklubb som har
någon uttalad affärsidé, det vill säga officiellt nedskriven. Att golfklubbarna i många fall ses
som en idrottsförening istället för ett företag anser vi kan vara en anledning till att
golfklubbarna inte har uttalade affärsidéer.

För att affärsidén ska uppfyllas krävs det att organisationen bestämmer ett antal delmål
(Kotler & Armstrong, 2008). Butscher (2000) påpekar att ett företag måste beskriva ett mål
för att kunna mäta utfallet. Sex av åtta klubbchefer nämner att de har mål men golfklubbarna
fokuserar på helt skilda områden. Det är endast en golfklubb som uppger flera olika typer av
mål där kvalitet är ledord och golfklubben har även en välarbetad plan för hur målen ska
uppnås. De andra golfklubbarna nämner var och en endast ett målområde exempelvis att
utveckla klubbhusområde eller etablera bra ekonomi. Doyle och Stern (2006) anser att det är
viktigt att målen inte enbart fokuserar på ett område utan istället försöker tillfredsställa olika
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typer av intressenter. G är den enda golfklubben som uppger att de inte har några nedtecknade
mål. Det anser vi kan bero på bristande kunskap och förståelse för hur mål kan fungera som
stöd i verksamheten.

Långsiktiga målsättningar i en organisation kallas ofta visioner och de beskriver en ideal
situation som ett företag i framtiden vill befinna sig i (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En vision
kan enligt Cravens et al. (1998) vara en avgörande aspekt i en företagsstrategi och den ska
inte formuleras endast utifrån chefens perspektiv. Doyle och Stern (2006) menar att det är
viktigt att ta hänsyn till kunden. Den golfklubb som har en tydlig plan för hur de ska uppnå
sina mål informerar medlemmarna om planen men själva utformningen görs inte i samverkan
med medlemmarna. I vissa golfklubbar är vision och syfte nedtecknade. Två golfklubbar
utgår från Riksidrottsförbundets stadgar men är osäkra vad de egentligen innehåller. Fyra
golfklubbar har någon form av vision men nämner att medlemmarna sällan vet vad
golfklubbens vision och mål är trots att golfklubbarna försöker förmedla detta. Att en
golfklubb genomför ett gediget arbete med målsättningar och strategier anser vi kan bero på
att klubbchefen har tidigare erfarenhet från arbete i andra företag eller organisationer. Att
golfklubbarna inte har tydliga visioner eller mål kan bero på att klubbcheferna inte aktivt
genomför förändringar samt brist på tidigare erfarenhet.

5.3.3 Strategier

Strategier är en beskrivning av vad som ska göras för att uppfylla uppsatta mål (Jacobsen &
Thorsvik, 2008). Analyser och strategier är av stor betydelse för organisationer som befinner
sig på en marknad som är i ständig förändring. Strategiska analyser fokuserar vanligtvis på
omvärld, resurser och kompetenser samt mål och värderingar (Johnson & Scholes, 1997).
Golfklubbarna använder sig inte i någon större utsträckning av uttalade strategier. Fyra
golfklubbar använder sig av olika kommittéer och grupper för att analysera vad som behöver
göras. Det anser vi kan kopplas till att golfklubbarna har många medlemmar som vill arbeta
ideellt eller att det finns en bristande kunskap som golfklubbarna låter medlemmarna påverka.
F nämner att de har planer på att aktivt arbeta för det golfklubben ska följa. Sex av åtta
klubbchefer uppger att de håller på eller ska göra åtgärdsplaner. B har formulerat en
åtgärdsplan där varje område är noggrant specificerat. Även C har skrivit ner vad strategierna
ska fokusera på. Porter (1986) menar att en tydligt formulerad strategi kan ge företag stora
fördelar eftersom det försäkrar att alla i företaget arbetar mot gemensamma mål. De
golfklubbar som ännu inte tydligt formulerat en strategi har uppenbarligen inte förstått vikten
av att utarbeta strategier.

5.4 Skapa överlägset kundvärde

5.4.1 Kundens förväntningar och det upplevda värdet

Kundens förväntningar beror på vad kunden har för behov och önskemål men styrs även av
externa faktorer såsom image, marknadskommunikation och vad andra i omgivningen anser
(Grönroos, 1990). Enligt Kotler och Armstrong (2008) är det är viktigt att företag
kommunicerar rätt nivå av förväntningar på en produkt eller tjänst. Det handlar om att företag
inte ska lova mer än de kan hålla. De flesta klubbchefer har uppfattningen om att det finns
många skilda åsikter bland medlemmarna. Fyra klubbchefer nämner direkt vad
medlemmarnas förväntningar är. De vet vad medlemmarna förväntar sig eftersom de antingen
känner medlemmarna personligen eller använder sig av enkätverktyg.



48

Chen och Hu (2010) menar att om kundens förväntningar inte uppfylls finns det risk att
uppfattningen av tillfredsställelse påverkas. Övriga fyra klubbchefer konstaterar att
medlemmarnas förväntningar är olika men nämner ingenting direkt som de tror att
medlemmarna förväntar sig av att vara medlem i golfklubben. Vi anser att det kan bero på att
de inte genomfört några undersökningar bland medlemmarna. För att kunna erbjuda något
som motsvarar medlemmarnas förväntningar måste golfklubbarna först och främst ta reda på
vad medlemmarna förväntar sig av sitt medlemskap. Det är även viktigt att inte lova mer än
du kan leva upp till. En bra golfbana är det som de flesta klubbcheferna nämner när de svarar
på frågan om vad medlemmarna får för sin årsavgift. E anser att det är svårt att säga vad
medlemmarna får för sin årsavgift och skulle hellre vilja veta vad medlemmarna vill ha ut av
sin årsavgift. Weinstein (2002) poängterar att kundens upplevelse bör möta eller helst
överträffa kundens förväntningar, om förväntningar och upplevelse stämmer överens kan det
uppstå god servicekvalitet.

5.4.2 Mervärde till kunderna

Ett sätt för att behålla kunderna tillfredsställda och återkommande är att ha tjänster som ger
mervärde till kunden (Weinstein, 2002). Mossberg (2003) redogör för en strategi som kan
skapa mervärde, den går ut på att ge kunden något extra som konkurrenterna inte erbjuder
samt som kunden inte kunnat förvänta sig. Detta i syfte att göra kunden mer än bara nöjd.
Alla golfklubbar erbjuder någon form av förmåner men utbudet som är till för medlemmarna
är överlag glest. Tre golfklubbar erbjuder rabatter i sin shop och två golfklubbar anordnar
föreläsningar under vinterhalvåret. De flesta golfklubbar har även utbyte med andra
golfklubbar som en medlemsförmån. Att erbjuda mervärde kan framförallt få de medlemmar
som spelar lite golf att stanna kvar om de känner att de får mer för sin årsavgift.

Det är av stor vikt att välja rätt typ av förmåner i en kundklubb. Det första steget till att välja
rätt förmåner är att få fram vad kunden har för behov. Det uppstår ofta problem för företag om
de inte bygger upp förmåner som är anpassade efter verkligheten utan istället låter chefers
personliga erfarenheter och interna idéer ligga till grund (Butscher, 2000). Några klubbchefer
vet vad medlemmarna skulle kunna tänka sig att erhålla utöver det utbud som finns i
dagsläget medan en del klubbchefer inte har någon aning om vad medlemmarna vill ha. Att
klubbcheferna inte har någon aning är inte särskilt konstigt eftersom de inte genomfört någon
undersökning där medlemmarna kan komma till tals. Två klubbchefer tror att de kan få mer
insyn om vad medlemmarna önskar om de genomför enkätundersökningar.

Om ett företag har en utvecklad kunddialog kan detta leda till ett mervärde för kunden. Det
kan i sin tur även bidra till att företaget kan skilja sig från konkurrenterna (Blomkvist et al.,
2004). A och H anordnar informationsmöte innan vår- och höstmöten där det ges möjlighet att
få komma till tals och föra dialog.

Barth (2002) nämner att det är viktigt att hitta fler sätt för att göra mer för medlemmarna.
Samtliga golfklubbar erbjuder något som bara är till för de egna medlemmarna men överlag är
utbudet av mervärde till medlemmarna glest. Utbudet av mervärde som ges till medlemmarna
ligger på ungefär samma nivå. Det är ingen golfklubb som sticker ut och erbjuder mycket mer
än någon annan. Att golfklubbarna inte är bättre på att erbjuda mervärde till medlemmarna
kan än en gång bero på resursbrist men även för lite engagemang.
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5.5 Bygga lönsamma relationer och skapa nöjda kunder

5.5.1 Relationsmarknadsföring

Enligt Butscher (2000) kan företag kommunicera med sina klubbmedlemmar genom olika
kanaler, exempelvis klubbtidning, nyhetsbrev, utskick, telefon, träffar eller evenemang.
Samtliga golfklubbar använder sig främst av elektroniska verktyg för att kommunicera med
medlemmarna. Alla klubbchefer uppger att de använder hemsida och någon form av
elektroniskt nyhetsbrev men en golfklubb har i dagsläget även en tryckt medlemstidning. Att
skicka ut en tryckt medlemstidning till medlemmarna kan bero på att det ses som en tradition i
golfklubben eller att golfklubben insett att det är det medlemmarna uppskattar. Vi anser att
det varken är rätt eller fel att erbjuda en medlemstidning, återigen handlar det om vad
medlemmarna vill ha. Golfklubbarna har kommit långt med att använda de elektroniska
verktygen som finns tillgängliga i dagsläget. Det finns dock fortfarande en del kvar för
golfklubbarna att göra för att helt anpassa sig efter dagens teknik. Det är viktigt att
golfklubbarna undersöker hur de på bästa möjliga sätt kan kommunicera och skapa en god
relation till sina medlemmar. Vi anser också att det är viktigt att inte ge för mycket
information till medlemmarna då de riskerar att tröttna.

Samtliga klubbchefer upplever utskick via post som en stor kostnad och undviker därför detta
i största möjliga mån. F och C uppger även att de kommunicerar mycket via de anslagstavlor
som finns uppsatta på golfklubben. Företag bör upprätta en kommunikationsplan för hur, när
och vad företaget ska kommunicera med sina medlemmar (Butscher, 2000).

5.5.2 Hantera kundens önskemål

Matthing et al. (2004) menar att det är viktigt att involvera kundernas idéer eftersom det är de
som använder produkten eller tjänsten och har därför mer innovativa idéer än företaget. G är
den enda golfklubb som har en förslagslåda i dagsläget. En del golfklubbar uppger att de
tidigare har haft förslagslådor men som är borttagna på grund av att det inte kom in några
konstruktiva förslag. Flera klubbchefer tror att de kommande enkätundersökningar de ska
genomföra kan leda till en del idéer från medlemmarna. Fyra av de tillfrågade klubbcheferna
uppmuntrar även medlemmarna att framföra sina idéer. Att de uppmuntrar medlemmarna att
komma med idéer kan tolkas som att de är i behov av feedback för att kunna förbättra sig.

Matthing et al. (2004) påstår att en anledning till att företag inte tar tillvara på kundernas idéer
är att företaget inte är anpassat till detta utan hindras av företagets kultur, struktur och
processer. B erkänner att de har varit dåliga på att ta till vara på medlemmarnas idéer och
önskemål. Det skulle kunna bero på att golfklubben inte är tillräckligt anpassad för att ta
hantera medlemmars idéer. H uppmuntrar inte medlemmarna till att aktivt skicka in idéer
eftersom det är brist på resurser att hantera idéerna.

5.5.3 Hantera kundens klagomål

Enligt Plymire (1991) uppmuntrar företag i regel inte kunden att framföra sina negativa
upplevelser. Det kan leda till missnöjda kunder som talar negativt om företaget. För att ge bra
service är det viktigt att företag är flexibla och försöker lösa kundens problem eller hantera
klagomål på bästa möjliga sätt. Att lyssna på kunden och skapa kundrelationer kan även
förhindra kundavhopp (Babu & Kumar, 2010).
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Samtliga klubbchefer anser att det är viktigt att lyssna på klagomål som framkommer från
medlemmar och greenfeegäster. Det är viktigt att antingen prata eller träffas för att på något
vis reda ut problemen. G vill gärna ha feedback för att kunna åtgärda det som är en brist. B
försöker lyssna på medlemmarnas åsikter och inte sopa något under mattan. H vill gärna att
medlemmarna kommer in och personligen framför det de är missnöjda med istället för att
sprida missnöjet bland medlemmarna. H anser att missnöjda greenfeegäster är enklare att
hantera än missnöjda medlemmar. Vi anser att en orsak till detta är att golfklubben kan
kompensera dem genom att ge någon form av rabatt. Det är svårare att ge medlemmarna
samma typ av rabatt.  Flera av klubbcheferna uppmuntrar inte medlemmar som är missnöjda
att klaga. Vi anser att det kan vara svårt för klubbcheferna att ta in dålig kritik och det är inte
säkert att de vet hur de ska bemöta klagomål. Blomqvist et al. (2004) poängterar att genom att
låta kunderna klaga kan företag undvika att förlora kunden och minska risken för negativa
rykten om företaget.

5.6 Ta tillvara på kundernas värde

5.6.1 Lojalitet och kundavhopp

Mittal och Lassar (1998) menar att kunder som är mycket nöjda med ett företag ändå kan
tänka sig att byta till något annat företag, därför bör företag undersöka vad det är som får
kunder lojala. Samtliga klubbchefer har en positiv inställning till undersökningar i form av
enkäter.

De golfklubbar som har haft en stabil medlemsutveckling utan något nettotapp menar att de är
bra på det de gör. E tror att de bemöter de nya, potentiella medlemmarna ganska väl medan B
menar att de är en attraktiv golfklubb med en stark ekonomi. Blomqvist et al. (2004)
poängterar att det krävs få kundavhopp och lojala kunder för att företag ska kunna bygga upp
en bra relation med kunden. För att uppnå detta anser Blomqvist et al. (2004) att det behövs
fördelar eller förmåner som gör att kunden vill stanna kvar som kund.

De företag som analyserar kundavhopp kan enligt Storbacka och Lehtinen (2000) ta reda på
vilka eventuella problem som fanns i relationen. Storbacka och Lehtinen (2000) beskriver tre
typer av kundavhopp; de kunder som flyttar eller som inte längre har intresse, de som är
missnöjda samt de som tror att de kan få ett större mervärde i ett annat företag. Storbacka och
Lehtinen (2000) nämner att den tredje gruppen är mest oroväckande och att ett företag bör se
över sina konkurrensfördelar i den egna strategin.

Fem klubbchefer berättar att de har tappat medlemmar i sina respektive golfklubbar medan
två klubbchefer säger att deras medlemsutveckling har varit konstant de senaste åren. A är den
enda golfklubb som har haft en positiv medlemsutveckling och de har även en kö för att bli
medlem i golfklubben. De golfklubbar som har tappat medlemmar uppger att det kan bero på
olika anledningar som exempelvis ekonomiska skäl, ohälsa, flytt, tidsbrist, att golfklubben
misskötts samt att de inte lyssnat på sina medlemmar. Babu och Kumar (2010) förklarar att
företag kan förhindra kundavhopp genom att lyssna på kunden och skapa starka
kundrelationer. Sex av åtta golfklubbar undersöker på något sätt de medlemmar som valt att
lämna golfklubben. Att A inte följer upp sina medlemmar kan bero på att de fortfarande har
kö för att bli medlem i golfklubben. Att D inte heller gjort någon medlemsuppföljning uppger
D beror på att de inte haft möjlighet. Vi anser att samtliga golfklubbar borde följa upp de
medlemmar som lämnar golfklubben, oavsett om de har kö eller inte. Detta för att ta reda på
varför de lämnat golfklubben och därefter kunna utarbeta åtgärder som motverkar framtida
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medlemsavhopp. Det är även viktigt att undersöka varför medlemmar är lojala och vad det är
som gör att de trivs och stannar kvar i golfklubben.

5.6.2 Fokus på att behålla kunden

Weinstein (2002) menar att en organisations huvudmål bör vara att fokusera på att behålla
sina kunder samt förbättra relationen till dem. Att hålla kvar kunder ses av många företag som
ett kortsiktigt mål när det egentligen borde vara en långsiktig strategi där varje kund betraktas
som en tillgång (Weinstein, 2002). Fem av åtta golfklubbar fokuserar idag på att behålla sina
medlemmar. F och G väljer att arbeta lika mycket med att behålla medlemmar som att
rekrytera nya medlemmar. En etablerad golfklubb som redan har många medlemmar anser vi
ska fokusera på att behålla sina medlemmar till största delen och inte sträva efter att skaffa
nya medlemmar.

Babu och Kumar (2010) påpekar också att för att lyckas få lojala kunder behöver företag
etablera en långvarig relation till kunden och kunden bör betraktas som en av de viktigaste
delarna i en företagsstrategi. Det är bara en klubbchef som uppger att medlemmarna är
viktigast i golfklubben. De övriga klubbcheferna anger att andra personer eller områden på
golfklubben är i fokus.

5.7 Sammanställning av analys
För att återkoppla hur varje enskild golfklubb förhåller sig till teorin samt hur golfklubbarna
förhåller sig sinsemellan presenteras tabell 5.3 nedan. Tabellen är utformad för att ge en
sammanfattande bild av hur teori och empiri överensstämmer. I den vänstra kolumnen
presenteras den teori som tidigare redovisats i den teoretiska referensramen. Den högra delen
av tabellen består av de åtta golfklubbarna A till H. De vertikala kolumnerna visar hur
respektive golfklubb förhåller sig till teorin medan de horisontella raderna även
sammanställer en jämförelse mellan samtliga golfklubbar.

I tabell 5.3 betyder X-tecken ett ja, det vill säga att svaret överensstämmer med teorin.
Bindestreck betyder att golfklubbarna inte följer det som teorin förespråkar medan
frågetecken innebär otydliga svar från respondenterna som inte är konkretiserbara.
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Teori A B C D E F G H

Golfens tjänsteutbud         

Vet vilket tjänsteerbjudande som skapar helhetsupplevelse X X X X X X - X

Vet vad kunderna har för behov X X - X - X ? X

Vet vilken typ av kund som ska vara i fokus - X - - - - - X

Kan skapa exklusivitet X - - - - - - -

        

Förstå marknad och konkurrenter         

Förstå konkurrenssituationen X X X X X X - -

Analysera konkurrenter X X X - X - X -

Se andra konkurrenter utöver de inom samma bransch X X X X X X X X

        

Undersök och förstå kundens behov         

Genomföra marknadsundersökningar X - - - - - - X

Använda kunddatabas som ett verktyg - - X - X - - X

         

Utforma en kundorienterad strategi         

Inställning till att anpassa sig efter kundens behov X X X - X X X X

Öppen för att lyssna på kunden X X X X X X X X

Tydlig affärsidé - - X X - - - -

Mål X X X X X - - X

Vision X X X X X X - X

Strategier för att uppnå målen X X X - - X - X

         

Undersök kundens förväntningar och ge mervärde         

Veta kundens förväntningar X X ? X ? X ? ?

Uppfylla kundens förväntningar X - ? X ? X - -

Veta vad som skapar mervärde till kunden X X X X - - - X

         
Bygg lönsamma relationer samt hantera önskemål och
klagomål

        

Kommunicera med medlemmarna X X X X X X X X

Hantera och ta tillvara på kundens önskemål X - X X X X X X

Uppmuntra till att framföra idéer och önskemål X X ? X ? - X -

Hantera kundens klagomål X X X X X X X X

Uppmuntra till att framföra klagomål - X X ? X - ? X

         

Få kunder att bli lojala och minska kundavhopp         

Analysera kundavhopp - X X - X X X X

        

Fokusera på att behålla kunden         

Fokuserar mest på att behålla befintliga kunder X X X X X - - X

Tabell 5.1 Sammanställning av analys
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5.8 Modell för hur golfklubbarna kan arbeta

Figur 5.3 visar en omarbetad version av den teoretiska sammanfattningsmodellen (se figur
2.5) där golfens tjänsteutbud är utgångspunkt. Den ursprungliga modellen har förlängts med
ytterligare två punkter för att vara anpassad till hur golfklubbar arbetar. Punkt ett och punkt
tre tillkommit som en följd av respondenternas svar i förhållande till teorin. Punkt ett, utgå
från det du har, har tillkommit eftersom undersökningen visat att varje golfklubb har
individuella förutsättningar för hur väl de kan arbeta med att behålla sina medlemmar. Punkt
tre innebär att golfklubben måste bestämma vad de kan göra och vad de ska göra. Det handlar
om att utifrån medlemmarnas behov bestämma vad som är genomförbart utifrån golfklubbens
förutsättningar.

Modellens ursprungliga sju steg har även omstrukturerats för att vara applicerbar på
golfklubbar. Syftet med modellen är att skapa en förståelse för hur golfklubbar kan arbeta
med att behålla sina medlemmar.

2. Undersök och förstå

medlemmarnas behov

1. Utgå från det du har

Golfens tjänsteutbud

9. Analysera

medlemsavhopp och

förstå vikten av lojala

medlemmar

6. Skapa överlägset värde

till medlemmarna

7. Kommunicera och

skapa goda relationer

med medlemmarna

3. Vad kan vi göra? Vad

ska vi göra?

10. Fokusera på att

behålla medlemmarna

4. Analysera

konkurrenter och

golfbranschen

5. Utveckla strategier för

att bli medlemsorienterad

8. Lyssna på och hantera

medlemmarnas önskemål och

klagomål

Figur 5.3 Golfens 10-stegsmodell för att behålla medlemmar (egen illustration)
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6. SLUTSATS

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur golfklubbar arbetar för att tillgodose sina befintliga
medlemmars behov, vad golfklubbar har för konkurrensmedel samt vad de erbjuder som
mervärde till sina medlemmar. Målet med uppsatsen är att få idéer till hur golfklubbar kan
förhindra framtida medlemsavhopp. För att besvara problemformuleringen, ”Hur arbetar
golfklubbar i Nordvästra Skåne för att behålla sina medlemmar?”, presenteras följande
slutsats och diskussion.

6.1 Hur golfklubbarna arbetar med att behålla sina medlemmar
Golfklubbarna i Nordvästra Skåne arbetar på olika sätt för att behålla sina medlemmar. Fram
till idag har golfklubbarna lagt allt för stor vikt vid att rekrytera nya medlemmar och därmed
glömt bort de befintliga medlemmarna. Nu är samtliga klubbchefer överens om att något
måste göras för att behålla medlemmarna men överlag finns det inga konkreta planer för hur
de ska gå tillväga. Ett första steg som golfklubbarna har börjat ta, i syfte att behålla
medlemmarna, är att genomföra enkätundersökningar bland medlemmarna. De vill på så sätt
få en djupare förståelse för vad medlemmarna anser och vad de har för behov. För att
golfklubbarna inte ska fortsätta tappa medlemmar i framtiden anser vi att golfklubbarna måste
bli bättre på att erbjuda mervärde utöver själva golfbanan och dess faciliteter.

Att utgå från det du har anser vi är det mest centrala. Det gäller för golfklubbarna att
bestämma vad kärnprodukten är och utifrån kärnprodukten utveckla stöd- och bitjänster som
är anpassade efter medlemmarnas behov. Det framkommer att vissa delar i golfklubben är
viktigare än andra. Exempelvis har golfbanan, restaurangen, tränaren och shopen stor
betydelse för att medlemmen ska trivas. Även mjuka faktorer så som kvalitet, bemötande och
stämning har en viktig innebörd. Golfklubben måste veta vad som bidrar till det totala
tjänsteerbjudandet och vilka delar som gör att medlemmen trivs och stannar i golfklubben.
Om golfklubbarna misslyckas med detta kan det finnas risk att medlemmarna söker sig till
andra golfklubbar eftersom tjänsteutbudet inte motsvarar det de vill ha.

Golfspelare kan i dagsläget direkt bli medlem på sju av de åtta golfklubbar som ingår i
uppsatsens studie. Eftersom golfklubbar generellt sett är uppbyggda av medlemmar kan det
vara svårt att begränsa medlemsantalet vilket gör det svårare att ta ut en högre årsavgift samt
öka exklusiviteten. Återigen handlar det om att utgå från golfklubbens förutsättningar och
mål. Vill en golfklubb vara mer exklusiv måste de begränsa antalet medlemmar medan en mer
familjär golfklubb kanske vill tillfredsställa den breda massan utan egentligen krav på vinst
och utveckling.

Klubbcheferna har inte tillräcklig förståelse för vilka deras direkta och indirekta konkurrenter
är. Vissa påstår till och med att de inte har några konkurrenter. Klubbcheferna lägger inte ner
särskilt mycket tid på att analysera marknaden och konkurrenterna. Dessutom är de analyser
som genomförs inte formellt nedskrivna utan av en mer spontan karaktär. Golfklubbarna
måste veta vilka deras konkurrenter är och verkligen lägga ner tid på att analysera dem i syfte
att förstå vad andra erbjuder och sedan utforma ett bättre erbjudande än konkurrenterna. Det
är därför viktigt för golfklubbarna att göra djupare analyser av den egna
konkurrenssituationen men även analysera golfbranschen. En del klubbchefer nämner tid som
en konkurrent och vi anser att det är viktigt att ta med denna typ av konkurrensfaktor. Om tid
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upplevs som en konkurrent måste golfklubbarna analysera hur de skulle kunna frigöra tid för
medlemmarna. Kan golfklubbarna veta vad som begränsar eller hindrar medlemmarna från att
spela golf kan de även ha möjlighet att utveckla rätt åtgärder för att undvika medlemstapp.

Flera golfklubbar har insett att det krävs någon form av förändring av medlemskapet men
problemet är att ingen i dagsläget vet hur de ska utformas. Vi anser att golfklubbarna måste
utveckla fler individanpassade medlemsskaptyper för att bättre anpassa sig till medlemmarnas
behov och önskemål. Medlemmarnas behov är oerhört centralt i en golfklubb och därför är
det viktigt att undersöka dessa. Klubbcheferna förlitar sig till stor del på rykten eller egna
antaganden och intuitioner. För att få en tydligare förståelse anser vi att enkätundersökningar
är ett värdefullt verktyg som kan ligga till grund för hur bland annat medlemskapen ska
utformas. Misslyckas golfklubbarna att tillgodose medlemmarnas behov kan det finnas risk att
medlemmarna väljer att vara medlem i någon annan golfklubb som är mer anpassade efter
deras önskemål.

Klubbcheferna har svårt att skilja begreppen affärsidé, mål och visioner från varandra vilka är
tre begrepp som golfklubbarna måste förstå vikten av. En väldefinierad affärsidé kan
underlätta för golfklubbarnas arbete, dels för att få alla i golfklubben att arbeta mot samma
mål och dels för att skapa en tydlig plan och vision för framtiden. Med otydliga strategier kan
det finnas risk att utvecklingen inom golfklubben stagnerar. Det är viktigt att arbeta som ett
företag och se medlemmen som den primära kunden. Det är även viktigt att golfklubbar vet
vilka strategier de ska arbeta efter. Även här handlar det om att vara tydlig med vad
golfklubben vill göra, vad som är möjligt samt vilka åtgärder som ska genomföras.

Vi anser att golfklubbarna måste ta tillvara på medlemmarnas idéer och synpunkter i en högre
utsträckning än vad de gör idag. Några klubbchefer nämner att de har brist på resurser när det
gäller att hantera medlemmarnas idéer vilket innebär att många goda idéer aldrig förverkligas.
De idéer som tidigare har förts fram via förslagslådor måste tas tillvara på något annat sätt. I
dagsläget har Internet och sociala medier stor påverkan och därför borde arbetssättet
uppgraderas till något nytt. Golfklubbarna bör även ge feedback till de som har framfört sina
synpunkter eftersom de annars riskerar att förlora medlemmarnas intresse i att engagera sig.

Att golfklubbar hanterar missnöjda medlemmar anser vi är av stor betydelse. Klubbcheferna
är alla eniga om att det är viktigt att lyssna på medlemmarnas eventuella klagomål men de
uppmuntrar inte medlemmarna att klaga. De bör uppmuntra medlemmarna att framföra sina
åsikter även om de är negativa. Vi anser att detta är angeläget eftersom missnöje skulle kunna
vara ett förstadium till medlemsavhopp. En klubbchef anser att det är lättare att hantera
missnöjda greenfeegäster än missnöjda medlemmar. Golfklubbar måste därför komma fram
till vad de skulle kunna erbjuda som kompensation till de egna medlemmarna samt när de är
berättigade till kompensation. Det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Vi anser att medlemmen är den viktigaste resursen i en golfklubb och i de flesta fall
grundläggande för att en golfklubb ska kunna existera. Därför måste golfklubbarna enligt vår
mening tänka igenom vem som är deras kund. En golfklubb kan teoretiskt sett överleva utan
en golftränare eller ett klubbhus men har väldigt svårt att överleva om det inte finns någon
som vill betala för att vara medlem och finansiera golfklubbens verksamhet. För att
golfklubbarna ska överleva golfspelarnas krav och behov krävs det att golfklubbarna
utvecklar en ny affärsmodell för hur golfklubbarna ska drivas och finansieras. Dagens
golfspelare ställer individuella krav på hur, när och var de vill utöva golf. Det är därför
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nödvändigt för golfklubbarna att anpassa sig efter medlemmarna – det handlar om att bli en
medlemsorienterad golfklubb.

6.2 Råd till golfklubbar i Nordvästra Skåne
� Var tydlig med vad golfklubben ska vara för typ av golfklubb. Vad är golfklubbens

affärsidé, vision och mål?

� Analysera vad andra golfklubbar erbjuder samt bestäm vilka andra aktiviteter eller
organisationer som konkurrerar om medlemmarna och deras tid.

� Tid har enligt studien visat sig vara en avgörande faktor som gör att golfspelare idag har
mindre tid att spela golf. Analysera därför hur ni kan göra för att frigöra mer tid för era
medlemmar, exempelvis genom att erbjuda tvättservice på golfklubben för att låta
medlemmen få sina kläder tvättade under tiden han eller hon spelar golf. Det gäller att
hitta nya sätt som både passar golfklubben och som medlemmarna är intresserade av.

� Det har i undersökningen framkommit att många medlemmar lämnar golfklubben på
grund av att det är för dyrt. För att minska den ekonomiska belastningen som kan bli
betydande för en golffamilj när fakturan för årsavgiften kommer i början av året måste
golfklubbarna tillåta delbetalningar.

� En medlem som endast spelar ett fåtal rundor per år kommer inte längre att välja vara
fullvärdig medlemmar om han eller hon inte får mervärde utöver själva golfbanan.

� Det finns många möjligheter att skapa mervärde till medlemmarna. Utgå från det ni har
och utnyttja oanvända resurser som golfklubben har tillgång till. Kanske vill
medlemmarna ha fler aktiviteter på golfklubben än just själva golfbanan? Varför inte
anlägga en tennisbana, spa, pool, gym eller lekplats?

� Många golfklubbar har idag medlemmar som arbetar ideellt. Golfklubbarna bör ta tillvara
på medlemmarnas kompetens, kunskap och idéer samt erbjuda de ideella krafterna någon
form av rabatter eller presenter för att visa att de uppskattar det ideella arbetet.

� För att skapa en relation till medlemmarna uppmanar vi att all personal lär sig
medlemmarnas namn i den utsträckning det är möjligt. Det tror vi kan ge ett mer
personligt bemötande och få golfklubben att uppfattas mer trovärdig.

� Att ha en god kommunikation med medlemmarna är väldigt viktigt för att undvika
ryktesspridning samt eventuella missuppfattningar. Därför bör varje golfklubb upprätta
någon form av kommunikationsplan för hur kommunikationen mellan personal och
medlemmar ska fungera.

� En viktig del i arbetet med att behålla medlemmar, framförallt ungdomar, är att ha en
engagerad tränare som brinner för det han eller hon gör. En golftränare är ofta en inhyrd
konsult och då gäller det för klubben att vara noga med att skriva tydliga avtal för vad han
eller hon förväntas att göra.

� Vi är övertygade om att medlemmar inom en snar framtid kommer att kräva
individanpassade medlemskap, exempelvis att endast vara medlem på onsdagar eller bara
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under juni, juli och augusti samt även göra det möjligt att säsongsanpassa priserna. En
normal golfsäsong i Skåne varar ungefär mellan mars och oktober. Vad händer under de
resterande månaderna när golfbanan är mindre spelbar?

� Arbetet med att behålla medlemmar skiljer sig mellan golfklubbarna. För att komma på
idéer till vad som kan få medlemmarna att stanna kvar i golfklubben kan omvänd
brainstorming vara ett tillvägagångssätt. Tänk annorlunda – hur ska ni göra för att få
medlemmarna att lämna golfklubben?

6.3 Förslag till fortsatt forskning

� Att genomföra en tidsseriestudie av Golfens 10-stegsmodell (se figur 5.3) för att
undersöka om modellen är applicerbar på golfklubbar.

� Att genomföra en kvalitativ undersökning på ett större urval av golfklubbar för att
analysera hur de ska göra för att behålla sina medlemmar.

� Att genomföra en kvantitativ gap-analys som undersöker hur medlemmar och klubbchefer
uppfattar golfklubbens verksamhet samt jämföra likheter och skillnader.

� Att genomföra en observation för att kontrollera golfklubbarnas beteende, hur de
verkligen arbetar, inte bara deras uppfattning.

� Att genomföra en kvalitativ undersökning om hur golfklubbar kommunicerar internt inom
golfklubbens olika delar.

� Att genomföra en kvantitativ enkätundersökning bland golfklubbars medlemmar för att
undersöka vad golfklubben kan göra för att skapa mervärde till medlemmarna.

� Att genomföra en kvantitativ enkätundersökning bland golfspelare för att undersöka hur
golfen i framtiden ska finansieras. Hur mycket får det kosta att utöva golf?
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BILAGA 1 – Intervjuguide

Inledning

• Syfte med undersökningen

• Vad informationen ska användas till

• Samtycke av intervjuinspelning

• Respondentens anonymitet

• Intervjun beräknas ta ungefär en timme

Allmänna frågor

1. Hur länge har du arbetat som klubbchef i nuvarande golfklubb?

2. Har du någon eftergymnasial utbildning? Och i så fall vilken?

3. Vad har du för tidigare erfarenhet innan du blev klubbchef?

Marknadens utveckling

4. Statistik från SGF visar på en nedåtgående trend sedan 2005. Vad tror du det beror på att

antalet medlemmar har minskat?

5. a) Hur har medlemsutvecklingen sett ut de senaste fem åren i den här golfklubben?

5. b) Vad tror du det beror på att medlemsutvecklingen har sett ut som den gjort i klubben?

5. c) Om medlemmar har lämnat klubben, har klubben undersökt vad de hade för skäl att

lämna klubben?

Konkurrenter och marknad

6. Golfklubbarna ligger tätt i Nordvästra Skåne, hur upplever du konkurrensen mellan

klubbarna?

7. Vad gör den här klubben till en bättre klubb än konkurrenterna?

8. Anser du att det finns några konkurrenter än golfklubbarna? Och i så fall vilka?

9. a) Analyserar klubben konkurrenterna? Om ja, hur?

9. b) Använder klubben sig av några analysmodeller, och i så fall vilka?

Affärsidé, mål och visioner

10. Vem eller vad anser du är viktigast på klubben?

11. a) Har klubben någon uttalad affärsidé som beskriver vad syftet med klubben är och vilka

värderingar klubben står för?

11. b) Om ja, är den officiell inom klubben?

12. a) Har klubben någon uttalad vision och några uttalade mål i klubben?

12. b) Om ja, vad fokuserar målen på?

12. c) Vilka strategier använder klubben för att uppnå de uppsatta målen?

13. Använder klubben sig av några marknadsföringsmodeller? Och i så fall vilka?

Kundorienterad

14. Hur ser du på att erbjuda olika typer av medlemskap anpassade efter medlemmens

individuella önskemål?

15. Hur lång tid skulle det ta att bli medlem på er klubb i dagsläget?
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Kundens behov

16. a) Vet du vad medlemmarna har för behov/vad de prioriterar i klubben?

16. b) Vet du vad de förväntar sig att få ut av att vara medlem i klubben?

16. c) Hur kan du veta att det är så här?

17. a) Undersöker klubben vad medlemmarna prioriterar/har för behov?

17. b) Och i så fall hur?

18. Vad är din inställning till att genomföra enkätundersökningar bland medlemmarna, i

syfte att ta reda på deras behov och önskemål?

Relationsmarknadsföring

19. Hur arbetar klubben med att ta tillvara på medlemmarnas idéer/önskemål?

20. Hur hanterar klubben medlemmar som är missnöjda?

21. Vilka verktyg använder ni för att nå ut till och kommunicera med medlemmarna?

Skapa kundvärde

22. Vad anser du att medlemmarna får för sin årsavgift i dagsläget?

23. Har du någon idé om vad medlemmarna vill ha utöver det de får i dagsläget för att känna

att de får ”mera värde för pengarna”?

24. Finns det några fördelar/förmåner som bara är till för medlemmarna och som inte

greenfeegäster kan utnyttja?

Lojalitet

25. a) Vad arbetar klubben mest med; att behålla medlemmarna eller att rekrytera nya

medlemmar?

25. b) Om klubben arbetar med att behålla medlemmarna, hur arbetar ni då med detta?

26. a) Finns det någon medlemsgrupp som är viktigare än andra?

26. b) Om ja, hur behandlas de jämfört med andra?

Kundens helhetsupplevelse

27. Vilka delar inom klubben anser du bidrar till en helhetsupplevelse för medlemmen?

Case

C1. Om det till exempel visar sig att golfare idag har helt andra behov och önskemål vad

gäller utformningen av golfklubbar och medlemskapformer . Hur ställer du dig till denna

förändring?

C2. På golfklubben finns det i dagsläget många medlemmar som endast spelar ett fåtal

golfrundor per säsong. Helt plötsligt vill alla medlemmar på klubben spela mer golf. Bana,

faciliteter och personal räcker inte till, vem får spela? Hur hade du löst problemet?

Något övrigt att tillägga?
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BILAGA 2 – Medlemsutveckling i Sverige 1955-2010

Årtal

Medlemmar
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BILAGA 3 – Medlemsutveckling i Sverige 2000-2010

Årtal

Medlemmar
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BILAGA 4 – Teoretisk population

Den teoretiska populationen består av de golfklubbar som ligger i Nordvästra Skåne,
totalt 25 golfklubbar.
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BILAGA 5 – Urval

Urvalet är geografiskt avgränsat till de golfklubbar som ligger inom en tremilsradie med
utgångspunkt från Helsingborg, totalt nio golfklubbar. Varje golfklubbs klubbchef har fått
förfrågan om att ställa upp på intervju via e-post.
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BILAGA 6 – Undersökningens respondenter

Av nio förfrågade klubbchefer tackade åtta ja till intervju och därmed ingå i undersökningen.


