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Förord 
 

”Det som skrevs utan möda läses i regel utan nöje” 

                                                        Samuel Johnson      

 
Vi skulle vilja ta tillfället i akt att uttrycka vår tacksamhet till de personer som har bidragit 
med hjälp och stöd under skrivandet av vår uppsats. 
 
Ett särskilt tack till våra handledare Patrik Gottfridsson och Sara Sandström vid Karlstads 
Universitet för all tid de har ägnat åt oss och alla värdefulla synpunkter som gjort vår uppsats 
bättre. 
Vi vill även tacka Onsjö Golfklubb för distribution av enkäter och speciellt Pernilla Hjälm för 
all information om klubben.  
Till de respondenter som tog sig tid att svar på enkäten eller delta i våra telefonintervjuer, tack 
för att tog er tid och bidrog med så mycket intressant information. 
 
Vi vill tacka våra familjer för stort tålamod med oss under dessa tio veckor och ett extra tack 
till Habiba Trbakovic för alla goda luncher. 
 
Tack så mycket, vi önskar trevlig läsning! 
 
Karlstad, januari 2006  
 
 
 
 
 
 

Anna Hallqvist                  Minna Philipson               Vildana Trbakovic 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar Onsjö golfklubb och dess medlemmar. Under de senaste åren har 

många medlemmar valt att lämna klubben. Vi har valt att titta på varför medlemmarna väljer 

att lämna klubben, vad klubben kan göra för att tillfredställa sina medlemmar bättre och 

därmed skapa lojalitet. 

 

För att kunna ta reda på dessa olika frågor valde vi att göra både en kvalitativ- och en 

kvantitativ undersökning. Den kvalitativa ansatsen genomfördes genom telefonintervjuer med 

före detta medlemmar. De befintliga medlemmarna undersöktes kvantitativt med hjälp av en 

enkät. Enkäten utformades efter intervjuer med 10 stycken golfspelare som inte har någon 

anknytning till Onsjö golfklubb. 

 

Den information som vi fick fram genom intervjuerna och enkäterna analyserade vi med hjälp 

av teorier inom ämnet. De teorier som vi valt att använda oss av är kundtillfredsställelse, 

engagemang, kundlojalitet, kundens toleranszon och kundens bytesbeteende.  

 

Vår undersökning visade att medlemmarna är nöjda med de attribut som de identifierar som 

viktiga till exempel banans skick, geografisk placering och banans utformning. Medlemmarna 

har inte uppgett att atmosfären i klubben är speciellt viktigt men vår undersökning har visat att 

golf är en social sport och det sociala umgänget i klubben är viktigare än vad medlemmarna 

själva förstår. Atmosfären har av ungefär hälften av medlemmarna fått underbetyg. Klubben 

verkar vara kraftigt splittrad mellan de gamla, engagerade medlemmarna och de nya som är 

där främst för att spela golf. Detta har påverkat lojaliteten mycket negativt. 
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1. Inledning 

 

 I det inledande kapitlet vill vi presentera vårt arbete. Vi redogör först för bakgrunden till 

problemet, syftet med uppsatsen samt de avgränsningar vi har satt upp.  

 

 
 

1.1 Problembakgrund 

De senaste åren har medlemsantalet i Onsjö golfklubb sjunkit. Fler och fler har valt att lämna 

klubben och ledningen vet inte varför. Klubben har ungefär 1400 medlemmar och sedan 1995 

har 120-200 medlemmar lämnat klubben varje år. Det tillkommer ungefär 100-150 

medlemmar per år så nettominskningen är inte så stor, det oroväckande är dock att så många 

väljer att lämna klubben. Enligt Söderlund, professor vid Handelshögskolan, som studerat 

kundnöjdhet är det dyrare att värva nya medlemmar än att underhålla de gamla. Trogna lojala 

kunder skapar en säker inkomstkälla och minskar kostnaden för att skaffa nya kunder.1 Detta 

är ett av incitamenten för Onsjö GK att försöka behålla sina nuvarande medlemmar. Vi vill 

analysera varför medlemmarna är så benägna att lämna klubben men först tänkte vi ge lite 

bakgrund till skillnaden mellan små (till stor del ideella organisationer) som Onsjö GK och de 

stora företag som litteraturen oftast behandlar. 

 
Inom många större företag är kundorientering, tillfredställelse av kundens behov och lojalitet 

centrala begrepp som styr företagets alla olika delar. Det är viktigt för organisationer att 

bygga långsiktiga relationer med sina kunder på grund av att detta leder till att det skapas 

lojala kunder som blir lönsamma för organisation.2 Det är ibland lätt att glömma bort att 

många av Sveriges företag varken är stora eller styrda av människor som är väl insatta i 

begrepp som dessa. Det kan vara människor som har ett genuint intresse för det som 

organisationen sysslar med men som kanske saknar den andra sidan av myntet, det vill säga 

ett kundorienterat tankesätt. Onsjö Golfklubb styrs av en grupp människor som många varit 

engagerade i klubben sedan den startades i början av 1970-talet. De har alla ett stort intresse 

                                                 
1 Grönroos 1991 i Arnerup-Cooper & Edvardsson 
2 Söderlund 1997 
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för golf och det är det som i första hand har lett dem till ett engagemang i klubben, inte ett 

intresse för att styra en organisation.  

 

Onsjö golfklubb erbjuder en tjänst till sina medlemmar i form av upplevelser. Denna tjänst 

upplevs olika beroende på köptillfälle och kund, även om företaget levererar tjänsten på 

ungefär samma sätt vid varje tillfälle. Tjänsten medlemskap i en golfklubb innehåller många 

olika delar som alla utvärderas separat och tillsammans bildar helhetsintrycket av tjänsten.  

Viktigt att ta hänsyn till är att en kunds upplevelse inte alltid stämmer överrens med den 

verkliga händelsen eller ses från ett objektivt perspektiv, men trots detta är det ändå det som 

kunden har upplevt som har betydelse.3  

 

Klubben är ganska liten och har en stark lokal förankring, den största delen av dem som spelar 

och är engagerade i golfklubben bor i närheten och det finns en tendens till att alla känner 

alla. En organisations grundläggande uppgift bör vara att identifiera kundernas behov och 

anpassa sin verksamhet till dessa behov.4 Det är lätt att tappa bort vad syftet med företaget är 

och bli ”hemmablind”. I den här miljön kan det vara svårt att förbli objektiv och se till att 

medlemmarnas behov tillfredsställs i första hand och det kan även ibland vara svårt att få nya 

perspektiv på företaget och sättet det styrs på. Kundtillfredsställelse kan beskrivas som 

förmågan hos tjänsten att tillfredsställa kundens behov.5 Det finns många faktorer som 

påverkar kundstillfredställelse, de har individuellt utslag och det är svårt för företaget att hitta 

universella drag hur de ska bära sig åt och tillfredställa sina kunder och skapa kundlojalitet.  

Hur Onsjö på bästa sätt kan tillfredsställa sina medlemmar är en av de delar som vi kommer 

att utreda och försöka få svar på i vår uppsats. Vi hoppas att vi kan ge det objektiva perspektiv 

som krävs och sprida nytt ljus över medlemmarnas förväntningar och behov. 

 

1.2 Frågeställningar 

Med bakgrund i problemanalysen som vi beskrivit ovan, så sammanställer vi vårt 

problemområde med följande frågeställningar: 

 

                                                 
3 Sörqvist L 2000  
4 Söderlund M 1997 
5 Johnson & Gustavsson, 2000 
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• Vad tycker medlemmarna i Onsjö Golfklubb är viktigt och tillfredsställer 

klubben idag dessa behov?  

• Varför har så många medlemmar valt att lämna klubben?  

• Hur kan Onsjö GK få sina medlemmar att bli mer lojala? 

  

1.3 Syfte 

Vi vill ta reda på vilka attribut som är viktiga för medlemmarna i valet av golfklubb och om 

Onsjö GK uppfyller dessa på ett bra sätt eller inte. Vi vill få förståelse för varför omsättningen 

på medlemmarna är så stor. Vilka orsaker ligger bakom att en medlem väljer att säga upp sitt 

medlemskap och är dessa direkt knutna till något som Onsjö GK gör? Vi kommer utifrån vår 

problemformulering att diskutera närmare vad som gör en kund nöjd och lojal och ta reda på 

hur Onsjö kan förbättra den tjänst som de erbjuder och bli mer kundlyhörda, förstå sina 

medlemmar bättre och möta deras krav.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på klubben och dess utveckling under de senaste fem åren det vill säga 

från 2000 – 2005. Detta är en intern analys, vilket innebär att vi inte kommer att undersöka 

konkurrenter eller andra externa faktorer i någon större utsträckning. Vi har valt att utelämna 

juniormedlemmar (medlemmar under 22 år) i vår undersökning, då vi inte vet säkert om dessa 

medlemmar fattar beslut om medlemskap själva. 
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2. Organisations presentation  

 

Här nedan presenteras organisationen Onsjö Golfklubb som ligger till grund för vår uppsats. 

Presentationen är uppdelad i anläggning, anställda, organisation, information, medlemmar, 

medlemsutveckling och konkurrenter. 

 

 

Efter intervjuer med Göran Ahlin, klubbens nuvarande ordförande och Lars Wallin, 

ordförande i informationskommittén har vi sammanställt den här presentationen.6 Onsjö 

Golfklubb invigdes i augusti 1978 men banans 18 hål var klara först 1987. Klubbens 

nuvarande profil har tyngd på motionsgolf. 

 

2.1 Anläggning 

Onsjö Golfklubb har förutom sin 18 hålsbana ett övningsområde med driving range7, 

övningsgreener och en nio håls korthålsbana. Korthålsbanan är öppen för alla, medlemmar 

som ickemedlemmar som vill spela golf till en låg avgift (50 kronor per gång för vuxna icke 

medlemmar). Många klubbar i närområdet har fria bollar för sina medlemmar på driving 

rangen men det har inte Onsjö Golfklubb. (För att slå bollar på rangen betalas antingen 20 

kronor för 25 bollar (1 pollett) eller 150 kronor för 10 polletter, 1000 kronor för 100 

polletter). Till en början fanns inget speciellt klubbhus utan allt var samlat i en och samma 

byggnad. Idag finns ett klubbhus med restaurang vilket byggdes i slutet på 1980-talet. Det 

finns även ett separat kansli och en speciell byggnad för golfshopen. Golfklubben har en 

restaurang, vilken inte drivs av klubben utan hyrs ut till krögare. Klubben har precis fått en ny 

krögare med erfarenhet från en grannklubb, som startar sin verksamhet i april 2006.  

 

Under säsongen 2003 drabbades klubbens greener8 av så kallat snömögel. Det innebär att det 

finns områden på greenen där gräset inte kan växa. Problem med mögel tar lång tid att åtgärda 

och innebär att kvaliteten på greenerna kraftigt försämrades och detta ledde till missnöje bland 

medlemmarna.  

                                                 
6 Intervjuer 
7 Kursiva ord förklaras närmare i bilaga 3 
8 Ibid 



 

 8

2.2 Anställda 

Klubben är en ideell förening men har anställda för att sköta banan och för receptions- och 

kansliarbete. På kansliet arbetar det en intendent, en kanslist och en receptionist och under 

sommarhalvåret finns det ofta en sommaranställd som att hjälper till i receptionen. På banan 

finns det en banchef och fyra stycken greenkeepers anställda under hela året. Mellan maj och 

september finns det säsongsarbetare och personalstyrkan på banan är cirka åtta. Det finns 

även en head pro som är anställd av klubben. Klubbens tränare är anställd av head pron och 

arbetar med att ge lektioner och i golfshopen. I våra undersökningar framkommer synpunkter 

på relationen mellan klubben och dess head pro och vi vill därför ge en kort bakgrund till 

dessa. Neil Goodison är head pro och arrenderar även driving rangen och golfshopen. Detta 

innebär att klubben inte har direkt kontroll över dessa enheter och kan inte påverka till 

exempel prissättning.  

 

2.3 Organisation 

Klubben drivs av en styrelse som har olika kommittéer under sig. Det finns en Junior/Elit 

kommitté, veterankommitté, tävlingskommite, damkommité med flera. Dessa olika delar drivs 

av medlemmarna på en ideell basis. Varje år väljs det medlemmar till styrelsen, ordföranden 

väljs dock för två år och flera av styrelsemedlemmarna sitter kvar i fler än ett år. Klubben har 

nyligen antagit en ny organisationsplan som går under namnet hörnpelarsystem. Systemet 

antogs delvis av medlemmarna hösten 2003 och sedan dess jobbar klubbens anställda efter 

det. Hörnpelarsystemet innebär att klubben i större utsträckning länkar samman 

organisationens olika delar vilket innebär en plattare hierarki där det inte finns någon självklar 

chef. I samband med att beslutet togs avgick dåvarande styrelse och diskussionerna bland 

medlemmarna var hetsiga. En ny styrelse tillsattes och i den blev Göran Ahlin ordförande. 

Han har nu beslutat sig för att avgå. Denna post kommer att tillsättas med en ny ordförande i 

samband med klubbens vårmöte i mars.  

 

2.4 Information 

Idag skickas det ut brev om det är någon speciell information som klubben vill nå ut med till 

medlemmarna. Det sätts upp lappar på anslagstavlor och det läggs ut information på klubbens 

hemsida. Tidigare fanns också en klubbtidning, kallad Onsjö Bladet som skickades ut till alla 

medlemmar. Denna gjordes om till säsongen 2005 och kom istället att publiceras på klubbens 
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hemsida, medlemmarna kan antingen läsa den där eller så finns det möjlighet att skriva ut den. 

För de medlemmar som inte har tillgång till Internet eller på annat sätt inte kan komma åt 

bladet, har varit välkomna att hämta ett exemplar av tidningen på kansliet. 

 

2.5 Medlemmar 

Det finns ett flertal olika medlemstyper att välja på när medlemmar går med i Onsjö 

Golfklubb. De kan bli heltidsmedlem, passiv medlem, juniormedlem, vardagsmedlem, 

studerandemedlem och greenfeemedlem. De olika medlemstyperna förklaras grundligare i 

bilaga 3. 

En heltidsmedlem betalar i Onsjö golfklubb 3400 kronor samt ett medlemslån på 8500 kronor, 

detta är pengar som medlemmen räntefritt lånar ut till klubben och som fårs tillbaka när denne 

väljer att lämna klubben. Klubben har länge haft ett medlemslån på 6 000 kronor. 

Tillsammans med inträdesavgiften blev summan 8 500 kronor. Från och med säsongen 2006 

så har klubben tagit bort inträdesavgiften men ökat lånet. Summan bli därmed den samma 

som innan men skillnaden blir att de medlemmar som går in i klubben nu kommer att få 

tillbaka alla sina inbetalade pengar. Alla medlemmar utom juniormedlemmar betalar 

medlemslån. 

 

2.6 Medlemsutveckling 

Under det senaste året så har det totala antalet golfspelare minskat i hela Sverige9. Så är även 

fallet på Onsjö golfklubb. År 2001 hade klubben 1134 aktiva medlemmar, dessa har minskat 

under de senaste åren och uppgår idag till 1041. Det är visserligen ingen enorm minskning 

men varje år lämnar i genomsnitt 150 till 200 medlemmar. Det tillkommer dock nya 

medlemmar och därför blir den totala minskningen inte lika stor.  

 

                                                 
9 Svensk Golf nr 1 2006 
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2.7 Konkurrenter 

Onsjös främsta konkurrenter är de närliggande klubbarna Trollhättans Golfklubb (även kallad 

Koberg), Ekarnas Golfklubb (även kallad Grästorp). Det finns även två andra klubbar som 

ingår i samarbetet Fyrklövern, Lyckorna GK och Torreby GK men dessa anses inte vara lika 

stora hot som de första två.10  I Trollhättans GK betalar medlemmarna 3675 kronor11, de har 

inget medlemslån men de betalar 3000 kronor12 i inträdesavgift. Ekarnas GK har en årsavgift 

på 2995 kronor13, inget medlemslån och ingen inträdesavgift. Både Thn GK och Ek GK 

erbjuder sina medlemmar fria bollar på driving rangen.14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Intervjuer med medlemmar 
11 www.trollhattansgk.se 
12 Ibid 
13 www.4.golf.se/ekarnasgk/ 
14 Intervjuer med medlemmar 
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3. Metod 

 

Under metodkapitlet redogörs för vårt metodval samt resonemang kring varför vi valde denna  

metod. Därefter beskriver vi hur vi gick till väga vid urvalet av vår datainsamling samt vår 

analys. 

 

 

3.1 Val av metod 

Eftersom vi har en bred och pragmatiskt förankrad frågeställning har vi valt att använda oss 

av både kvalitativ och kvantitativ metod. En del av våra frågeställningar handlar om vad 

Onsjö Golfklubb enligt medlemmarna gör bra och vad de behöver förbättra. Denna typ av 

frågor anser vi bäst besvaras med en kvantitativ undersökningsansats då vi vill mäta och 

kvantifiera de lika attribut som medlemmarna uppfattar som viktiga och i vilken grad Onsjö 

golfklubb uppfyller dessa på ett tillfredsställande sätt. När vi väljer att använda oss av en 

kvantitativ ansats är tydligheten i problemställningen en förutsättning, då vi måste 

kategorisera svar innan vi samlar in data.15 Innan vi sammanställde vår enkät ringde vi runt 

till ett tiotal golfare och frågade dem vad de tyckte var viktigt i val om golfklubb och vilka 

delar i tjänsten de kunde identifiera. Svaren som vi fick i dessa intervjuer låg sedan som grund 

för frågorna vi ställde i enkäten. 

 

Vår första tanke var att bara använda oss av en kvantitativ undersökning i form av enkäter och 

undersöka nuvarande medlemmar, men efter mer ingående intervjuer med 

informationsansvarige16 framkom det att medlemsantalet sjunkit de senaste åren och att 

många medlemmar valt att lämna klubben. I de fall frågorna handlade om att undersöka varför 

en del valt att lämna klubben tyckte vi att en mer kvalitativ inriktad ansats var mer lämplig.  

 

Vi ville även få en fördjupning i ämnet och komplettera den kvantitativa metoden och det har 

vi gjort med en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden är oftast lämplig för att skapa större 

                                                 
15 Jacobsen, D I. 2002 
16 Intervju med Lars Wallin 
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klarhet i ett oklart ämne och att få fram en nyanserad beskrivning av det.17 Vi kände att detta 

var nödvändigt då avslutandet av ett medlemskap är en aktiv handling som är subjektiv och 

kan även vara känslosam. Genom att kombinera de två metoderna får vi både ett större djup 

och en större bredd i vår undersökning. Webb (1996) i Bryman (1998) menar att forskare 

troligen får större tillit till sina resultat, då dessa härstammar från mer än en metod. Denna 

strategi kallas triangulering. Begreppet triangulering innebär alltså att det används mer än en 

metod under forskningen. Vi kände att en enkät måste ligga som grund för att undersöka de 

nuvarande medlemmarna eftersom vi ville undersöka en större mängd och detta är ett bra och 

relativt enkelt sätt att få svar på det vi ville veta. Vi tyckte dock att en kvalitativ ansats 

behövdes för att komplettera då själv för att lämna klubben inte nödvändigtvis behöver vara 

hårda fakta utan kan vara känsliga nyanser som inte framkommer på ett bra sätt i enkäter. De 

kvalitativa och kvantitativa metoderna är olika sätt att studera samma frågeställning. Genom 

att kombinera dessa metoder och därmed bekräfta våra teorier på två olika sätt så är det 

möjligt för oss att göra större anspråk på att våra slutsatser är säkra.18 Vi kommer nu mer 

ingående presentera hur vi har genomfört både den kvalitativa och den kvantitativa 

undersökningen. 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer  

Vi har använt oss av den öppna individuella intervjun som kännetecknas av ett öppet samtal 

mellan intervjuare och respondent. Det anses vara en bra metod att använda då det finns 

relativt få enheter att undersöka och intresse ligger i vad den enskilda individen har att säga 

vilket är fallet i vår undersökning.19  

 

När vi genomförde intervjun och valde hur vi ställer frågor tog vi hänsyn till två aspekter, 

grad av standardisering samt grad av strukturering.20 Vi ville ge respondenterna maximalt fritt 

utrymme i deras svar, därför använde vi oss av det som kallas ostrukturerad intervjuteknik.21 

Vi valde även att ha en låg grad av standardisering när vi utformande intervjuerna. Intervjuer 

med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer kännetecknas av att vi 

själva formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som är lämplig 

för en viss intervjuperson. Den öppna intervjun dock strukturerad till en viss grad då vi hade 

                                                 
17 Intervju med Lars Wallin 
18 Bryman, A. 1998 
19 Jacobsen, D I. 2002 
20 Ibid 
21 Patel,R och Davidson,B, 2003 
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en lista med de ämnen som vi ville ta upp.22 Till vår hjälp använde vi oss av stödfrågor som vi 

inledde samtalet med och de återfinns bifogade i bilaga.  Intervjuerna utfördes via telefon och 

respondenterna fick möjlighet att avstå ifrån medverkan. Vi fick en lista på telefonnummer på 

de medlemmar som valt att avsluta sina medlemskap av golfklubben. Det är viktigt att den 

som intervjuar inte påverkar respondenten med sina egna åsikter och värderingar, utan låta 

respondenten fritt framföra sina synpunkter till en av författarna under intervjun.23  

 

Vi valde att låta en och samma person utföra samtliga intervjuer, eftersom hon själv inte är 

medlem i klubben och är okänd för de intervjuade och därmed är mindre benägen att styra den 

intervjuade. Att låta en person utföra alla intervjuerna gör också att om det finns en påverkan 

så är i alla fall påverkan samma för alla och därmed blir sambanden som vi hittar mer 

trovärdiga. Vi har valt att spela in samtalen på band. Fördelen med detta sätt är att 

intervjupersonernas svar registreras exakt och undersökaren kan sammanfatta dem så bra och 

noggrant som möjligt. Nackdelen kan vara att det kan ta lång tid att sammanställa en inspelad 

intervju och att närvaro av bandspelare kan påverka de svar som fås.24 Till detta bör dock 

tilläggas att våra samtal med respondenterna spelades in.  De respondenter som blev 

intervjuade var till stor del hjälpsamma och tillmötesgående. Vi var mycket noga med att 

informera om att intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna gick ofta i olika 

riktning och vi strävade inte efter att ställa exakt samma frågor till alla utan vi utgick från 

stödfrågor25 men lät sen respondenten själv föra ett resonemang. Vi kände att det viktiga var 

att vi fick veta vad det var som ledde till deras beslut att lämna klubben och vi förstod tidigt 

att det ofta inte rörde sig om enbart en isolerad företeelse utan många små saker. Samtalen 

varade i cirka 15 minuter per person.  

 

Vår önskan var få en spridning genom åren och på så sätt försöka öka urvalets 

representativitet för hela populationen (med populationen menar vi här det totala antalet 

medlemmar som lämnat klubben). Detta gjorde vi genom att vi fick telefonnummer till 

slumpvis utvalda medlemmar som lämnat klubben mellan år 1999 och 2005. Vi bestämde oss 

att genomföra tio stycken intervjuer. Vi tyckte att det antalet var tillfredställande då vi redan 

hade den kvantitativa delen av undersökning och ville fylla i den och få lite djupare perspektiv 

av fenomenet vi undersökte. Vidare tyckte vi oss se tydliga samband mellan de olika 
                                                 
22 Jacobsen, D I. 2002 
23 Ibid 
24 Patel,R och Davidson,B, 2003 
25 Se bilaga 2 
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respondenternas utsagor och dessa stödjer även de indikationer vi tidigare fått och vi kände att 

detta var nog underlag för vår analys.  

3.1.2 Analys av intervjuer 

När intervjuerna var utförda började vi analysera dem. Vi använde oss av en analysmetod som 

kallas öppen kodning. Enligt Strauss och Corbin26 innebär öppen kodning en process där man 

bryter ned, undersöker, jämför och kategoriserar olika begrepp och data. Först renskrev vi 

intervjuerna och analyserade dessa för att försöka hitta enskilda begreppsuttryck och 

händelser eller fenomen i respondenters uttalanden. Koncept kan vara citat, tolkningar, ord 

eller meningar. Vi försökte bryta ned de olika respondenternas uttalanden och finna olika 

koncept i form av citat, tolkningar, ord eller meningar och sammankoppla dessa med vårt 

syfte med undersökningen. Vi analyserade och jämförde de olika uttalanden för att se om de 

anförde något nytt eller hade några gemensamma nämnare. Vi fann att så var fallet och vi 

grupperade dessa och ett antal citat som uttryckte liknande åsikter vilket hjälpte oss att få svar 

på våra frågeställningar. Till exempel så tyckte flera av respondenterna att det var viktigt med 

sociala relationer och deras vänner klubbval påverkade dem. Citat som ”När man är vid 

Ekenäs och går på gången till klubben hälsar fler folk på en än under ett år på Onsjö.” , 

”Bättra greener och mera kompisar ska det va”, ”Golf är en social sport och alla mina 

vänner spelar i Trollhättan”, ”Trollhättans golfklubb känns mer naturligt att vara med i när 

vi bor i Trollhättan och så är våra bekanta med där.” är alla exempel som stöder det koncept 

som vi identifierat. 

 

Den nämnda analysen av intervjuerna presenteras i bilaga 5. 

 

3.2 Kvantitativ metod 

Nedan följer beskrivning av den praktiska tillvägagångssätt vid den kvantitativa delen av 

undersökningen. 

3.2.1 Urval 

Det finns två typer av urval, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett icke 

sannolikhetsurval innebär att val av enheterna inte är förutsägbar, samt att den inte väljs 

                                                 
26 Strauss, A, Corbin J (1998) 
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slumpmässigt. Vid ett sannolikhetsurval väljs varje enhet slumpmässigt och har lika chans att 

komma med i urvalet.27  

 

Vi har valt att använda oss av obundet slumpmässigt urval28 (vi benämner det i fortsättninger 

som OSU) vid vår undersökning. Vid en OSU har alla enheter i populationen samma chans att 

komma med i urvalet. Populationen i vår undersökning är samtliga medlemmarna i Onsjö 

golfklubb. Vi bestämde oss att skicka ut 250 enkäter som skulle delas till slumpmässigt 

utvalda medlemmar i golfklubben. Klubben har idag runt 1400 medlemmar.  

 

3.3 Enkätutformning och tillvägagångssätt 

Som vi nämnt tidigare valde vi att göra den kvantitativa undersökningen med hjälp av enkäter 

som skickades ut slumpmässigt till 250 stycken av klubbens medlemmar. Enkäter är i 

förhållande till intervjuer ett mindre tidskrävande sätt att samla information då de når många 

personer och svaren blir lättare att bearbeta då de redan är i skriftlig form. Det är en hög grad 

av standardisering och strukturering på enkäter. Detta innebär att frågorna är formulerade med 

fasta svarsalternativ.29 Det är dock viktigt att frågor med fasta svarsalternativ varierar i form 

så personer som ska besvara frågor inte fastnar i samma svarsmönster och tappar intresset. Vi 

går in i ytterligare detaljer kring utformningen i bilaga 4 där även svarsresultaten presenteras. 

Frågorna bör inte vara för många, vår enkät hade 34 frågor och det kan eventuellt ha varit för 

många. Vi valde dock att utforma enkäten så att den fick plats på 2,5 sidor så att den inte gav 

intryck av att vara så lång. (Enkäten visas i bilaga 1). Enkäterna skickades ut till 

medlemmarna i samband med kallelse till klubbens höstmöte. Vår undersökning stoppades i 

250 av kuverten, de klistrades igen, blandades de och adresserades. Med vår enkät skickades 

det även ut ett frankerat och adresserat svarskuvert. Vi bad medlemmarna besvara enkäten 

och skicka tillbaka den inom sex dagar. Enkäten skickades till golfklubben (för att 

medlemmarna skulle känna sig trygga med att deras svar inte skulle hamna i ”fel” händer) och 

de skickade sen vidare den till oss. 

3.3.1 Bortfallsanalys 

Ett problem som alltid uppstår i urvalsundersökningar är bortfall av enheterna. Av de 250 

enkäterna besvarades 90 stycken. Vad beror detta på? Antagligen så ansåg inte de utvalda att 
                                                 
27 Jacobsen, D I. 2002 
28 Holme I M & Solvang B K, 1997 
29 Jacobsen, D I. 2002 
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de hade tid att fylla i enkäten eller inte hade intresse av att delta i undersökningen. Det är 

möjligt att de tyckte att enkäten var för lång och därmed inte ville ta sig tid. Vi bad 

respondenterna att returnera enkäten inom sex dagar för att undvika att de tänkte ”jag gör det 

senare” och glömde bort enkäten. Det är möjligt att det hade motsatt effekt och att en längre 

svarstid hade genererat fler svar. Trots bortfall så motsvarar fördelningen i stickprovet till stor 

del den fördelning som finns i den hela populationen på golfklubben. I fråga 1, 2 och 5 ber vi 

respondenten uppge sitt kön (fråga 1), sin ålder (fråga 2) och typen av medlemskap (fråga 5) 

genom dessa frågor har vi har gjort en efterkontroll som Jacobsen30 rekommenderar (dessa 

frågor redovisas i bilaga 4). I redovisningen av enkätsvaren finns en jämförelse mellan 

fördelningen i de svaren vi fått och golfklubbens totala statistik. Där kan vi utläsa att vår 

fördelning är relativt tillfredsställande. Vi har tappat vissa delar av den totala populationen, 

till exempel så har vi inte fått in procentuellt sett så många passiva medlemmars svar som det 

finns passiva medlemmar. Vi är dock mer intresserade av hur de aktiva medlemmarna 

uppfattar tjänsten (eftersom dessa är mer insatta i tjänsten som klubben erbjuder idag) så 

tycker vi att detta är överkomligt. Jacobsen31 skriver “Huvudproblemet är inte hur många som 

faller bort utan vem som gör det”. 

 

3.4 Trovärdighetsdiskussion 

Vid skrivande av en uppsats är det viktigt att undersöka huruvida de resultat vi har fått från 

vår undersökning är tillförlitliga eller inte. När vi pratar om trovärdigheten i forskning är det 

ofta två centrala begrepp det handlar om. Dessa begrepp är reliabilitet och validitet. 32 

Reliabiliteten avser frånvaro av slumpmässiga mätfel. En undersökning med god reliabilitet 

kännetecknas av att mätningarna inte påverkas av vem som utför dem och att det finns 

noggrannhet vid bearbetning av data. Validitet som ibland omnämns ”giltighet” avser hur väl 

undersökning har speglat verkligheten. En god validitet kännetecknas av att vi har undersökt 

och mätt det som är vår problemställning och vårt syfte i uppsatsen och inget annat.  

 

Till vår empiriska undersökning har vi använt oss av båda kvantitativ och kvalitativ 

metodansats.  Vi är fullt medvetna om problematiken kring trovärdigheten och har under 

arbetsgång försökt uppmärksamma eventuella felkällor som har kunnat förvrida våra resultat. 

                                                 
30 Jacobsen, D I. 2002 
31 Ibid 
32 Lundahl ,U & Skärvad P,H 1982  
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För att kunna uppnå en hög validitet har vi tänkt noggrant vid utformning av vår 

enkätundersökning. Vi har studerat grundligt våra frågeställningar och syfte med 

undersökning och utifrån det arbetat fram relevanta frågor så vi kunde få svar inom det 

område vi sökte information om och inget annat. Vi har även testat enkäten genom att låta tio 

personer som spelar golf besvara på den och på så sätt försäkra oss om att frågeställningar inte 

skulle misstolkas. Detta bidrog till en ökad förståelse för frågorna och minskning på 

eventuella feltolkningar vilket leder till en högre validitet.33  

 

Det går också att diskutera huruvida informationen från enheterna av vårt urval fångar och 

kan omsätta till att gälla hela populationen. Detta har vi även tagit hänsyn till och förklarat 

tidigare i avsnitt 3.3.1. Vi för även en diskussion om den statistiska fördelningen i vår enkät 

jämfört med verkligheten i bilaga 4 (fråga 1-5). Vi försökte nå en god reliabilitet genom att 

standardisera enkätfrågor och undvika ledande frågor som kan påverka respondentens svar. Vi 

vill också reservera oss för eventuella fel som smugit sig in vid bearbetningen av de införda 

enkäterna. Vi tror dock inte att dessa eventuella fel ska ha haft någon betydelse för resultatet. 

 

När det kommer till trovärdigheten i vår undersökning med individuella intervjuer har vi 

också försökt ha ett kritisk förhållningssätt till tillvägagångssättet i insamling av data och dess 

tolkning och analys. Ett problem som kan uppstå i samband med intervjuer är intervjueffekt. 

Detta innebär att intervjuarens sätt att ställa frågor och framträda i hög grad kan påverka 

respondenternas svar. Vår val att utför intervjuer per telefon minskar denna effekt då risken 

att påverka respondenten är mindre än vid intervjuer där respondenten både kan se och höra 

intervjuare. Vi befann oss inte i samma rum som den intervjuade och då denne var i sitt eget 

hem och kände sig trygg vid samtalet.  

 

Nackdelen med våra kvalitativa telefonintervjuer är att det är möjligt att vi ringde olägligt och 

att personen därför inte delgav oss all information som den hade. Vi försökte motverka detta 

genom att erbjuda oss att återkomma om tillfället verkade illa valt. Vi valde även att låta en 

och samma person utföra samtliga intervjuer, då hon själv inte är medlem i klubben och är 

okänd för de intervjuade och därmed är mindre benägen att styra den intervjuade. Fel kan 

uppstå vid bearbetning och analys av data när vi ska överföra information vi fick från 

intervjuande personer. Detta försökte vi motverka genom att spela in alla intervjusamtal på 

                                                 
33 Jacobsen D I, 2002 
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band. På det sättet slapp vi föra anteckningar och kunde helt koncentrera oss på intervjun i 

stället. Sedan vid tolkning och analys har vi varit noga att citera och sammanfatta ordagrant 

respondenternas utsagor för att undvika databearbetningsfel.  
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4. Teori 

 

Vi har valt att i teorikapitlet lägga fokus på fem olika teoriavsnitt. Dessa är 

kundtillfredsställelse, engagemang, kundlojalitet, kundens toleranszon och kundens 

bytesbeteende. Dessa fem teoridelar kan hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar. Varje 

teorikapitel har underrubriker och dessa kommer vi att redogöra för i samband med att varje 

område kommer.  

 

 

4.1 Kundtillfredsställelse 

Organisationer bör ta reda på vad det är kunden vill ha och hur organisationen bäst kan 

tillgodose detta. I den här första delen av teorikapitlet går vi igenom grunderna för 

kundtillfredsställelse och tar upp begrepp som underlättar analysen av och förståelsen för 

densamma. 

 

Kundtillfredsställelse kan beskrivas som ett tillstånd i kundens huvud, och är ett resultat av 

hur kunden har upplevt en tjänst.34 Kundtillfredsställelse kan även beskrivas som förmågan 

hos tjänsten att tillfredsställa kundens behov.35 Viktigt att ta hänsyn till är att en kunds 

upplevelse inte alltid stämmer överens med den verkliga händelsen eller med ett objektivt 

perspektiv, men trots detta är det ändå det som kunden har upplevt som har betydelse.36 

Kunder och leverantörer upplever ofta inte saker på samma sätt, vilket gör att de ofta 

uppfattar två olika subjektiva verkligheter. På samma sätt upplever olika kunder olika 

verkligheter, beroende på vilka olika förutsättningar och kunskaper de har.  

Genom att tolka kundfredställelse som ett tillstånd i kundens huvud så måste vi förstå att alla 

kunder inte har samma uppfattning trots att de kan ha upplevt samma tjänst. Vissa kunder kan 

därmed känna sig mer tillfredställda än andra kunder, även om de fått samma erbjudande och 

bemötande.37 

 

                                                 
34 Söderlund M, 1997 
35 Johnson & Gustavsson, 2000 
36 Söderlund M  1997 
37 Ibid 
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Kunden kan enligt Sörqvist (2000) uppfatta tillfredsställelsen på två olika sätt, antingen som 

transaktionsspecifik eller som ackumulerad. Att kunden uppfattar tillfredställelsen på ett 

transaktionsspecifikt sätt innebär att kunden gör sin bedömning av tillfredsställelsen efter ett 

specifikt enstaka tillfälle och användning av tjänsten. Vid ackumulerad tillfredställelse 

bedömer kunden flera upplevelser av tjänsten samtidigt och dessa bedömningar sätts ihop till 

ett helhetsintryck av tillfredställelsen.38  

 

Men hur mäts då kundtillfredsställelse, när alla kunder antas uppfatta saker och ting olika?  

Ett sätt är att anta att kundtillfredsställelsen är en kontinuerlig variabel med extremvärden. 

Dessa extremvärden kan till exempel vara ” mycket otillfredsställd” och på andra sidan 

”mycket tillfredställd” och däremellan finns det ett antal variabler som inte beskriver riktigt så 

extrema tillstånd av tillfredställelse. Genom att ha flera olika variabler så fås variation i svaren 

vilket gör det lättare att hitta samband mellan kundtillfredsställelse och effekten som detta har 

på kunden.39 

 

För att kunna uttrycka sig om vilken grad av kundtillfredsställelse som en organisation uppnår 

så bör mätningar göras bland de egna kunderna för att få svar på detta. 

 

Kundtillfredställelsen kan delas upp i två olika nivåer40 

1. Specifik kundtillfredställelse - Tjänsten som kunden möter 

2. Global kundtillfredsställelse - Kundens sammanfattade omdöme av 

        intryck och erbjudande  

 

Den första delen är tjänsten som kunden möter. En tjänst innehåller många olika delar och alla 

delar utvärderas specifikt och (oftast omedvetet) separat då kunden upplevt tjänsten. 

Som andra punkt gäller det att titta på det sammanlagda intrycket av alla de delar som kunden 

har fått i erbjudandet det vill säga en helhetsbedömning av kundens upplevelse.41 

 

Organisationen kan sedan välja olika utvärderingsmetoder, antingen tittar de på den första 

delen och analyserar varje del i erbjudandet för sig, och sedan väger ihop detta till 

kundtillfredsställelse. Den andra möjligheten är för organisationen att se på det globala 
                                                 
38 Sörqvist, L. 2000 
39 Söderlund, M. 1997  
40 Sörqvist, L. 2000 
41 Ibid 
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sammanfattande omdömet och låta kunden själv väga ihop sitt omdöme och därmed göra en 

bedömning över hur tillfredställd denne känner sig.42  

 

Om kundens förväntningar överträffas genom köpet blir kundens tillfredsställelse högre men 

om förväntningarna inte uppfylls så kommer kundtillfredsställelsen att bli låg.43 Detta är en 

modell som många organisationer idag jobbar efter. Därför är det viktigt att ta reda på vilka 

förväntningar som kunden har, så att organisationen har möjlighet att överträffa dessa men 

framförallt så att organisationen kan uppfylla dem.  

 

Kundtillfredsställelse skapas av att kundens olika outtalade behov uppfylls av organisationen. 

De olika behoven är: 

• Omedvetna behov 

• Uttalade behov 

• Underförstådda behov 

Omedvetna behov är behov som kunden inte är medveten om och som ligger latenta. Genom 

att uppfylla dessa så skapas en positiv överraskning för kunden som ökar värdet av tjänsten. 

Kunderna kan om dessa behov uppfylls bli mer lojala. De omedvetna behoven är inte lätta för 

organisationen att hitta utan det krävs grundliga undersökningar och tolkningar. Uttalade 

behov är behov som är uppenbara och viktiga för kunden. Uttalade behov är proportionella 

mot kundens tillfredställelse vilket innebär att ju bättre de uppfylls eller tillgodoses desto 

nöjdare blir kunden och tvärtom. Kundens underförstådda behov är att anses som kundens 

baskrav på organisationen och den tjänst som de levererar. Detta baskrav bemödar sig inte 

kunden att tala om utan förväntar sig att organisationen skall ha kunskap om ändå. Att 

organisationen uppfyller dessa leder inte till kundtillfredsställelse i alla fall inte till ökad sådan 

utan dessa anses av kunden vara obligatoriska. Om organisationen inte uppfyller de 

underförstådda behov som kunden har så leder det till missnöje hos denne.44 

 Viktigt är att veta att dessa behov inte är konstanta utan kan ändras med tiden. Ett omedvetet 

behov kan genom rätt bemötande bli ett uttalat behov och med tiden ett underförstått behov.45   

                                                 
42 Söderlund, M. (1997)  
43 Ibid  
44 Sörqvist, L. (2000) 
45 Ibid 
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Kundens kritik    

Alla kunder sprider information. Denna information kan vara positiv eller negativ och 

organisationen bör försöka att ta till sig båda.46 Klagomål från kunden hjälper organisationen 

att förstå vilka delar i deras arbete som inte görs tillräckligt bra och därmed kan förbättras. 

Beröm från kunder ger organisationen en insikt i vad som är bra och vad som behövs göras 

för att uppehålla den standard som finns just nu och som gör kunden nöjd.47 Många kunder 

väljer dock att inte framföra sina klagomål till organisationen, detta kan enligt Oliver (1981) i 

Söderlund (1996) bero på att kunden tycker att det tar tid att klaga, inte är värt mödan eller 

inte vill framstå som en ”klagare”. Om deras klagomål omhändertas snabbt och effektivt av 

organisationen, tenderar de att bli mer lojala än om allt gått rätt till från början. Det är därför 

viktigt att uppmuntra kunder att framföra eventuella klagomål och att organisationen fångar 

upp kundens missnöje effektivt.48  

 

4.2 Engagemang 

Vi anser att engagemang är en viktig del för att få förståelse för stora och dyra köp. 

Engagemanget en person känner för ett köp påverkar den personens beteende och handlingar 

och vi känner därför att det är viktigt att förstå vilken typ av engagemang köpet av 

medlemskap i en golfklubb väcker. Engagemangsgraden i köpet påverkar flera av de andra 

modellerna i vår teori och därför beskriver vi den i ett tidigt skede i teorin. 

Vissa köp väcker mer engagemang än andra, dessa funderar konsumenten längre på, sökandet 

av information innan köpet intensifieras och kunden använder sig inte bara av sin interna 

samlade information utan tillfrågar också andra externa källor. Andra köp görs automatiskt 

utan att köparen reflekterar alls. Om engagemang ses ur ett varumärkes perspektiv så görs 

lågengagemangsköp spontant och då har varumärket större betydelse för konsumentens 

beteende. De flesta bryr sig kanske inte så mycket om vilket diskmedel de köper utan tar helt 

enkelt något som de känner igen och har en positiv attityd till.49 

 

Köp som väcker engagemang är köp som har stora konsekvenser för konsumenten, som till 

exempel vid köp av catering. Om maten inte lever upp till förväntningarna så blir gästerna 

                                                 
46 Söderlund, M. 1996 
47 Ibid 
48 Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998 
49 Peter m.fl.1999 
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missnöjda och festen misslyckad. Andra incitament till högt engagemang är lång bindningstid, 

höga kostnader, stora risker och om intresset för det som vi ska köpa är stort. 

Högengagemangstransaktioner är ofta sammankopplade med mycket känslor, vi blir helt 

enkelt känsligare för konsekvenserna av våra köp ju mer engagerade vi är.50  

 

Vid högt engagemang läggs mer tid på utvärdering av alternativen och konsumenten går oftast 

mer på djupet och kan därför se igenom sina egna initiala ”fördomar”. Varumärket granskas 

alltså hårdare och det blir viktigare att organisationen uppfyller kundens förväntningar. 

Konsumenten tenderar, som tidigare nämndes, att tillfråga folk i sin omgivning och tjänsten 

utvärderas från flera olika perspektiv. Experter betonar att engagemang inte är konstant utan 

kommer och går beroende på vad vi står inför.51  

 

4.3 Kundlojalitet 

Under denna teoridel kommer vi att behandla de faktorer som får kunden att stanna i 

organisationen och fortsätta konsumera organisationens tjänster och därmed bli en lojal 

kund. Det är av stor vikt för våra frågeställningar att ta reda på vad det är som gör att 

kunden blir lojal mot organisationen, och hur den lojale kunden fortsätter att vara lojal. 

 

Skapandet av lojalitet kan beskrivas genom att det finns en aktör med en vilja.52 Grunden för 

lojalitet skapas genom interaktion mellan kunder och organisationen.53 Ett sätt att bygga 

lojalitet är att inleda emotionella relationer. Dessa måste vara ömsesidiga och bygga på 

förtroende, förväntan samt tilltro till att ett högre värde kan skapas.54  

 

En av Söderlunds (2001) definitioner av lojalitet är:  

”Individens viljebaserade förhållande över tiden – i den fysiska och den mentala världen till 

ett visst objekt”55 

 

En kund kan vara lojal i olika grader. Kunder kan exempelvis välja ICA när de ska handla 

trots att Konsum ligger närmare bara för att det spontant känns bättre. För andra konsumenter 

                                                 
50 Peter m.fl.1999 
51 Ibid 
52 Söderlund, M. 2001 
53 Blomqvist R 1993 
54 Butscher, S.A. 2000 
55 Söderlund, M. 2001 sid 15 
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är ICA det enda alternativet och detta är ett medvetet val som konsumenten bara går emot i 

extremfall. En hyperlojal kund är en kund som inte ens överväger andra alternativ utan är 

ständigt trogen en produkt eller ett varumärke.56  Exempel på en hyperlojal kund är supportrar 

till ett specifikt fotbolls- eller hockeylag eller motorcykelförare som kör Harley-Davidson.  

För att en kund skall bli lojal krävs det att kunden först blir tillfredsställd, tillfredsställelse är 

ett fenomen som sammanfattar kundens intryck av leverantören/försäljaren.57 

 

I skapandet av lojala kunder har relationsmarknadsföring blivit ett ledord, dock har 

relationsmarknadsföringen kritiserats för att vara för leverantörsinriktad.58 Antagandet är att 

leverantören har mer nytta av en relation till kunden och kundens lojalitet än vad kunden har 

och därmed att brister forskning kring kunden. Relationen mellan leverantör/försäljare och 

kund är viktig för hur organisationen uppfattas, men viktig är även relationen kund till kund. 

Så hur en kund bemöts och vad kunden får för syn på andra kunder påverkar vilken relation 

och vilken nöjdhet som skapas för kunden.59 Det kan räcka med ett enstaka tillfälle för att få 

en positiv eller negativ uppfattning som gör att kunden väljer att återkomma eller att inte 

återkomma.  

 

Det finns flera sätt att skapa en bra kund-till-kund relation, ett sätt är att segmentera kunder 

som har något gemensamt till exempel pensionärer i en grupp och studenter i en annan. Att 

skapa en samvaro och en relation mellan kunderna och kundgrupperna är viktigt för att få 

kunden att identifiera sig med organisationen. Ett exempel på skapandet av sådana relationer 

är resebolagens aktiviteter på charterresor, en vi-känsla skapas och kunden känner lojalitet till 

gruppen och till bolaget. Genom att skapa kund-till-kund relationer så hoppas organisationen 

på att bygga upp en stark social samvaro för kunderna. Denna samvaro kan vara ett stort 

incitament för kunden att stanna kvar som kund och inte titta på vad konkurrenten erbjuder. 

Flera kunder måste känna starka känslor och identifiera sig med organisationen för att en 

social samvaro ska uppstå. Om inga känslor uppstår är det lättare att byta organisation.60 

                                                 
56 Söderlund, M. 2001 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
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4.3.1 Atmosfär 

Amerikanen Martin gjorde 1996 en studie i vad amerikanska kunder ser som tillfredställande 

beteende från andra kunder, ett exempel som Söderlund tar upp från Martins studie är 

följande: Någon spelar bra under en bowlingomgång och andra spelare runt omkring kommer 

fram gratulerar, presenterar sig och inleder en konversation. Andra studier som Söderlund 

redovisar visar på att konsumtion mellan två eller flera konsumenter samtidigt exempelvis en 

golfrunda, gör att konsumenterna har en viss tendens att stanna längre hos leverantören. 

Tjänster som möjliggör en relation mellan konsumenter som nyttjar tjänsten ger ökade 

förutsättningar för skapandet av hyperlojalitet. Det ligger alltså i organisationens intresse att 

det byggs stabila relationer mellan konsumenterna av tjänsten. Den sociala relation som 

uppkommer vid sammankomster mellan konsumenter är en viktig del och en anledning för 

konsumenterna att nyttja tjänsten igen. Vad som sätter igång känslan av hyperlojalitet i en 

kund – till – kund relation är troligtvis känslan av gemenskap med de andra konsumenterna av 

tjänsten. Kunderna känner att de har en form av genuin samhörighet med de andra kunderna. 

Inte sällan betonas skillnaden mellan ”vi” och ”dom”, vi som är med och de som inte är 

med.61   

4.3.2 Medarbetare – kundrelationen 

Ibland kan det hända att kunden kräver lite extra av personalen, det kan till exempel vara att 

personalen skräddarsyr en produkt eller ett koncept som passar just denna kunds behov och 

samtidigt ser till att kunden tillfredställs och att dennes problem löses på smidigaste sätt för 

honom, även om det faktiskt är kunden själv som orsakat problemen. På detta sätt skapas en 

nöjdhet hos kunden. Viktigt är också att organisationen ibland ger kunden ”det lilla extra”, 

något som kunden inte förväntar sig och som därmed blir en positiv överraskning för kunden. 

Vad är det i personalens bemötande som gör kunden nöjd?62 Detta har Winsted (2000) skrivit 

om, och det finns saker som personalen kan påverka genom att tänka på följande tre 

faktorer.63 Personalen skall: 

• Bry sig om kunden 

• Uppträda artigt gentemot kunden 

• Uppträda sympatiskt mot kunden 

                                                 
61 Söderlund, M. 2001 
62 Ibid 
63 Winsted, KF. 2000 
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Att bry sig om kunden betyder att personalen hjälper kunden, uppfattar dennes behov och ger 

kunden individuell uppmärksamhet på ett personligt sätt. Kunden skall känna att personalen 

har den relevanta kunskap som krävs för sitt jobb och om så inte är fallet att kunden får träffa 

rätt personal omgående. Artighet gentemot kunden är sunt förnuft, att uppträda nonchalant 

mot kunden uppskattas aldrig och minskar drastiskt möjligheten att göra kunden nöjd. Att 

uppträda sympatiskt mot kunden innebär att personalen är varm, glad och entusiastisk.  

De tre ovanstående faktorerna är kanske inte så speciella och verkar självklara, men de är 

mycket viktiga i skapandet av nöjda kunder. Medarbetarna i en organisation är ansiktet utåt, 

de är dessa människor kunden träffar först och det är de som skapar relationen mellan 

organisationen och kunden. Det är dock inte bara kundernas lojalitet mot organisationen som 

är viktigt, att medarbetarna håller sig lojala till organisationen är nog så viktigt och kan vara 

avgörande för kunders lojalitet.64  

4.3.3 Konsekvenser av kundlojalitet 

Vilka konsekvenser kan relationen till de lojala kunderna leda till? Enligt Söderlund leder ofta 

lojalitet från kunderna till ökad lönsamhet för organisationen. Men det är inte det enda som 

kundens lojalitet leder till. En lojal kund som stannar kvar som kund i organisationen eller 

föreningen blir efterhand mer kunnig inom organisationens specifika område. I takt med att 

kunden börjar lära sig mer om området måste även organisationen eller föreningen förbättra 

sina kunskaper för att kunna tillfredställa de behov som uppstår för kunden och göra denne 

nöjd.65 En lojal kund kan alltså bli en sporre för organisationen att utveckla sig samt en resurs 

som kan användas i utvecklingen. Detta är kunskaper som de kanske inte hade behövt 

använda om det hade handlat om en engångskund. Enligt Söderlund66 skapar förhållandet 

mellan kundlojalitet och lönsamhet följande kedja: 

 

Nöjd kund  ------------------  Lojal kund -------------------- Lönsam kund 

 

Att ta hand om kunden på ett bra sätt är mycket viktigt, kunden sprider vidare upplevelser och 

bemötande från organisationer till andra kunder och till potentiella kunder. Den kund som för 

information till andra kunder kan ses som en mentorskund. Mentorskunderna ger andra 

kunder information som kan vara ett stöd i deras framtida beslutsprocess om huruvida de skall 

integrera sig med organisationen eller inte. Om kunden pratar om organisationen på ett 
                                                 
64 Söderlund, M. 2001 
65 Ibid 
66 Ibid 
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negativt sätt eller om deras produkter kan detta i slutändan komma att påverka 

organisationens lönsamhet.67  

 

4.4 Toleranszonen 

Vi har valt att använda oss av modellen toleranszonen eftersom vi vill studera medlemmarnas 

reaktioner på de olika delarna i tjänsten de köper och toleranszonen är ett verktyg för detta. 

Den här modellen innefattar förväntningar på och effekter av den upplevda tjänsten och det 

är delar som är avgörande för våra frågeställningar. 

 

Den här modellen har tre olika utfall på en skala. Utfallen är ”dissatisfaction”, som är ett 

resultat av att kvaliteten uppfattas som dålig, ”delight” om kvaliteten är hög och ”satisfaction” 

om kvaliteten är tillfredsställande men inte mer än så. 

Det tredje utfallet “satisfaction” är det som ibland definieras som toleranszonen. 68 

 

Toleranszonen är den räckvidd inom vilken kunden bedömer att tjänsten utförts till belåtenhet. 

Om konsumenten tycker att prestationen är under toleranszonen så leder detta till frustration 

och minskad lojalitet. Precis motsatt effekt har prestationen om den bedöms ligga över 

toleranszonen och kundens förväntningar överträffas. Kunden blir positivt överraskad och 

detta stärker lojaliteten.69 

 

Att utvärdera tjänsten är inte lätt eftersom organisationen måste utvärdera alla delar av 

tjänsten som kunden uppfattar och möter under processen.70 En viktig del av den här teorin är 

att kunden accepterar variation inom zonen och prestationer kan vara till mindre belåtenhet 

utan att få stora konsekvenser i kundens medvetande. Det är bara när prestationer flyttar sig 

utanför kundens toleranszon som de kommer att få effekt för kundens framtida konsumtion 

och den uppfattade kvaliteten. Toleranszonen kan användas som en enande konstruktion 

mellan förväntningar, prestation och utfall.71 

 

                                                 
67 Söderlund, M. 2001 
68 Kennedy & Thirkell, (1988) 
69 Johnston, R. (1995) 
70 Tse & Wilton, (1988) 
71 Johnston, R. (1995) 
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Vi antar att alla kunder går in i en tjänsteprocess med medvetna eller omedvetna uppfattningar 

om vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Dessa uppfattningar är baserade på 

tidigare erfarenheter, image eller andrahandsinformation. Vad de tre nivåerna innehåller och 

bygger på kan vara väldigt specifikt och innehålla klara krav men det kan också vara 

oförklarligt och helt ogrundade värderingar. 

När en konsument går in i en serviceprocess och går igenom de olika transaktionerna och 

mötena och under vägen ställs de förväntningar konsumenten haft mot hur organisationen 

faktiskt genomför de olika delarna i processen. Varje transaktion blir bedömd, medvetet eller 

undermedvetet, att vara acceptabel, oacceptabel eller mer än acceptabel. Allt detta mot 

kundens uppfattning om vad som är acceptabelt, oacceptabelt eller mer än acceptabelt.72 En 

fullgod prestation hamnar inom toleranszonen. Den här utvärderingen leder till en total 

bedömning av hur nöjd kunden är med servicen som helhet. Det generella utfallet är en känsla 

av missnöje, belåtenhet eller förtjusning. Utfallet kommer i sin tur att påverka attityder, 

beteende och framtida köpbeteende, det påverkar även kundens helhetsintryck av 

organisationens kapacitet att utföra servicen, det vill säga organisationens servicekvalitet. Om 

kunden varken är väldigt nöjd eller missnöjd så sägs att utfallet ligger inom kundens 

                                                 
72 Tse & Wilton, 1988 
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toleranszon. Bredden på kundens förväntningszon är proportionerlig med graden av 

engagemang.73 

Vi har tidigare diskuterat kundens engagemang och vilka faktorer som påverkar denna. 

Engagemang påverkar i sin tur i allra högsta grad missnöje och belåtenhet. Som vi tidigare 

nämnt, ju högre grad av engagemang desto högre är kundens känslighet.74 När en kund köper 

en tjänst med lite engagemang eller lite information om servicen ifråga är toleranszonen 

mycket bred. Vid köp där konsumenten har stort engagemang och mycket kunskap är zonen 

mycket smalare.75 I modellen nedan visas toleranszonen vid köp av en högengagemangstjänst. 

Toleranszonen är här mycket smalare än vad som visas i figur 1 där engagemanget är 

medelhögt. 

 

Om den förväntade zonen av acceptabelt utfall är smal på grund av högt engagemang så är 

även toleranszonen för prestation smal. Det tyder på att kunder är mycket känsligare för 

serviceupplevelsen och det innebär att zonen för belåtenhet också är väldigt liten. Det är 

därför mycket troligare att organisationen misslyckas med att producera ett utfall som hamnar 

inom toleranszonen.76 

                                                 
73 Johnston, R. 1995 
74 Peter m.fl. 1999 
75 Johnston, R. 1995 
76 Ibid 
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Om engagemanget är lågt så har detta omvänd effekt på toleranszonen, den blir bredare och 

bredare ju lägre engagemanget är och det är alltså mycket lättare för organisationen att 

producera ett utfall som hamnar i toleranszonen. Organisationen bör utvärdera om deras 

kunder har högt eller lågt engagemang och vilka kunder de helst vill ha. Om organisationen 

vill tillfredsställa kunden men inte satsa på att överträffa kundens förväntningar så vill de ha 

kunder med en bred toleranszon och det innebär kunder med lågt engagemang. Om 

organisationen å andra sidan har som mål att överträffa kundens förväntningar så är en 

högengagemangskund idealisk eftersom toleranszonen är så smal så är det lättare att komma 

över den. Nackdelen är givetvis att det är lättare att komma under den också och händer detta 

med en högengagemangskund är risken stor att den kunden är förlorad. 77 

Om en organisation håller sig inom toleranszonen utan att vare sig överträffa förväntningar 

eller göra kunden besviken så är det troligt att kunden inte reagerar alls. Organisationen löper 

ingen större risk att förlora kunden. 78 

Vissa transaktioner är viktigare än andra och organisationen måste urskilja vilka dessa 

transaktioner är. Att misslyckas med att hamna inom toleranszonen med en transaktion som är 

viktig för kunden kan ha förödande konsekvenser medan en mindre viktig transaktion kan 

misslyckas utan större påverkan på konsumenten. Det går även att kompensera en dålig 

transaktion med lyckade transaktioner så länge som de lyckade är i ett sådant övertag att 

helhetsbilden känns lyckad och kunden lämnar upplevelsen med en känsla av belåtenhet.79 

Kunder visar tendenser på att lättare reagera på dålig service än på bra service. Den bra 

servicen förväntas och har därför inte alltid en effekt på konsumenten, dålig service är 

däremot alltid en besvikelse. Om organisationen misslyckas med en transaktion så kan 

tröskeln för nästa misslyckande sänkas, kunden reagerar alltså på det första misslyckandet och 

toleranszonen för nästa transaktion blir smalare. En lyckad transaktion kan ha motsatt effekt, 

kunden blir positivt inställd och mer benägen att märka andra positiva saker. 80 

 

                                                 
77 Johnstan R, 1995 
78 Ibid 
79 Kennedy & Thirkell, 1988 
80 Brandt & Reffett, 1989 
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4.5 Kundens bytesbeteende 

En kund byter organisation om denne är missnöjd. Vad är det då som kan ligga bakom 

kundens beslut att byta och vad kan organisationen göra för att behålla kunderna? Att veta 

varför en kund väljer att byta organisation kan vara en viktig del i ledet att behålla andra 

kunder och i det här avsnittet förtydligar vi vanliga anledningar till byte.  

  

Att tappa kunder är enligt olika studier mycket dyrt. Att ta reda på om kunderna lämnar 

organisationen därför att de slutar med aktiviteten eller för att byta till en annan leverantör av 

tjänsten är viktigt för organisationen. Det är viktigt att minska möjligheten för att kunder 

lämnar för att gå till en konkurrent.81 Kunders lojalitet beror mycket på hur tillfredställda de 

är med till exempel service och personalen på organisationen. Svaret på frågan varför byte 

sker kan ge svar som visar om det är ett tillfälligt beslut som grundar sig i någon enstaka 

händelse eller om det är något som har växt fram under en längre tid.  Dessa två synsätt är bra 

metoder för organisationen att förstå vad det är som påverkar kunderna till att byta eller 

stanna kvar.82 Den känsla som kunden upplever när den besöker organisationen har stort 

inflytande på kundens inställning och tillfredställelse med organisationen. 

 

Det finns åtta faktorer som påverkar kundens bytesbeteende enligt Keaveney (1995).83 Dessa 

åtta är: 

 

o Det pris som organisationen väljer att ha på sin tjänst är den första faktorn som 

påverkar kunden. Enligt Keaveney kan det hända att kunden väljer att byta till 

en annan organisation om priset är för högt, orättvist eller vilseledande. 

o Som faktor nummer två är det olika besvär som kan uppstå för kunden. Som 

exempel på detta kan vara organisationens öppettider, organisationens fysiska 

läge, samt att kunden behöver vänta på att få nyttja tjänsten. 

o Att organisationen har misslyckats med sin kärntjänst är faktor nummer tre. 

Här finns exempel som katastrofer när det gäller service eller problem vid 

betalning för kunden. 
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o Fjärde faktorn är misslyckanden i service möten. Sådana misslyckanden kan 

vara att frontpersonalen på organisationen, vilka ofta är de första som möter 

kunden beter sig otrevligt eller okunnigt. 

o Den femte faktorn är den respons som organisationen ger till en missnöjd 

kund. Denna respons kan vara negativ, otrevlig eller ingen respons alls.  

o Att kunden byter organisation för att en annan organisation har ett bättre 

erbjudande är faktor nummer sex. 

o Faktor nummer sju inriktar sig på etiska problem, så som fusk från 

organisationens sida eller mycket påstridig personal eller påstridiga 

försäljningsmetoder. 

o Som åttonde och sista faktor är så kallat ofrivilligt byte. Detta byte kan 

innebära att organisationen lägger ner eller flyttar eller att kunden flyttar och 

att det därmed inte längre är möjligt att samarbeta med organisationen. 

 

Om kunden blir missnöjd eller otillfredsställd mer än en gång eller med fler än en sak så ger 

det ett starkare incitament till att byta än om någon enstaka händelse blir fel mellan kunden 

och organisationen. Kunderna kan i sådana fall byta organisation på grund att de är missnöjda 

även om det finns höga byteskostnader, som exempel anses det vara en hög byteskostnad att 

byta bank.84 

Med Keaveneys åtta faktorer har vi nu sett vad som kan påverka kunden att byta från en 

organisation till en annan.  
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5. Empiri och Analys 
 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera delar av vår empiri och analysera den med hjälp av 

teorin som vi presenterat i föregående kapitel. Våra enkätsvar finns i sin helhet i bilaga 4 och 

sammanfattningar av intervjuer finns i bilaga 5. Vi hänvisar i texten till antingen 

frågenummer eller respondentnummer. 

 

 

 

5.1 Kundtillfredsställelse 
 
Det viktigaste elementet när man bedömer kundtillfredsställelse är hur kunden uppfattar 

tjänsten, detta behöver inte nödvändigtvis vara på samma sätt som Onsjö tycker att de 

levererar tjänsten. Alla medlemmar har ju givetvis sin subjektiva upplevelse på vilka 

förutsättningar och erfarenheter just de har.85  Golfspel är en upplevelse som ser ungefär 

likadan ut varje gång, banan är likadan, skicket på banan kan variera något men de flesta 

delarna av tjänsten är konstanta, trots detta kommer medlemmarnas upplevelser att vara allt 

annat än konstanta. Med andra ord behöver inte medlemmarnas upplevelser och nöjdhet med 

tjänsten stämma överens med vare sig verkligheten eller varandra.86 I vår analys har vi 

bestämt oss för att främst ta hänsyn till majoritetens synpunkter men vi kommer även att 

nämna enskilda individers åsikter.  

 

Köpet av ett medlemskap i en golfklubb är köpet av en tjänst som innehåller många olika 

delar. Vi kommer inte att utreda själva köptillfället utan fokuserar på konsumtionen av köpet 

som pågår under (minst) ett år efter köptillfället. Vi bedömer den ackumulerade 

tillfredsställelsen, det innebär att kunden bedömer flera olika upplevelser av tjänsten samtidigt 

och sätter sen ihop dem till ett helhetsintryck av tillfredsställelsen.87 Vi har identifierat olika 

delar av tjänsten, några är fysiska och relativt lättbedömda och andra är abstrakta och svårare 

att utreda. 
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Vi vill sammanfatta hur medlemmarna uppfattar de olika delar av tjänsten som de möter och 

samtidigt identifiera de kritiska delarna av tjänsten. När vi mäter kundtillfredsställelse kan vi 

anta att tillfredsställelsen är en kontinuerlig variabel med extremvärden. I vår enkät har 

medlemmarna rangordnat hur de uppfattar de specifika delarna på en skala mellan 1 och 5. 1 

och 5 är extremvärden, 2,3 och 4 är variabler på skalan. 4 och 5 har vi tolkat som överbetyg, 1 

och 2 är tolkade som underbetyg. Detta gör att vi får variation i svaren och det är därmed 

lättare att hitta samband mellan kundtillfredsställelse och effekten som detta har på kunden. 88 

 

Kundtillfredsställelse kan delas upp i två olika delar; tjänsten som kunden möter (specifik 

kundtillfredsställelse) och kundens sammanfattade omdöme av tjänsten (global 

kundtillfredsställelse).89 Den specifika kundtillfredsställelsen innebär tjänsten som kunden 

möter i första hand. Tjänsten innehåller olika delar som utvärderas specifikt (och ofta 

omedvetet) var och en för sig. Den globala kundtillfredsställelsen innefattar det 

sammanfattande intrycket av tjänstens alla delar och av detta gör kunden en 

helhetsbedömning av sina upplevelser.90 

 

Vi har valt att använda oss av den första metoden för att lättare kunna se var Onsjö måste 

förbättra sin verksamhet. Vi kommer alltså att gå igenom de olika delar av tjänsten som vi har 

identifierat för att sedan väga ihop dem till den totala tillfredsställelsen. De delar som vi 

identifierat och utvärderat i vår enkät presenteras nedan (hur vi valt ut och hittat just dessa 

delar diskuteras i metoden, kapitel 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Söderlund M, 1997 
89 Sörqvist L, 2000 
90 Ibid 
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Golfbanan är ju självklart kärnan i golfklubbens verksamhet och vi har fått mycket positiva 

reaktioner på Onsjös 18 hålsbana, 83 % har gett den överbetyg och medlemmarna är mycket 

nöjda (se fråga 20). 

Nöjdhet med banans layout
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                                         Diagram.2 

 

Skötsel av banan har också fått väldigt höga betyg. Hela 85 % har gett banan betyg 4 eller 5 

och detta till trots att klubben har haft problem med snömögel under tidigare säsonger. För att 

medlemmarna ska tycka att skötseln är bra trots att det funnits enstaka problem så är det 

mycket troligt att den övriga skötseln håller mycket hög standard för att kunna kompensera 

problemen med greenerna i medlemmarnas utvärdering. 

Medlemmarna är även mycket nöjda med banans geografiska placering. Av dem som svarat 

på vår enkät så gav 97 % betyget 4 eller 5 och vi kan därmed konstatera att detta inte är en 

anledning för medlemmarna att vara missnöjda (se fråga 22) 

Träningsanläggningen har vi tyvärr inte undersökt på ett bra sätt. Vi ställde frågan hur viktig 

träningsanläggningen var för medlemmarna och 86 % tyckte att det var viktigt med en bra 

anläggning (se fråga 29). Vi utvärderade dock inte hur medlemmarna ställde sig till Onsjös 

träningsmöjligheter. Det har dock framkommit i andra frågor att medlemmarna har 

synpunkter på att de måste betala för bollarna på driving rangen medan andra klubbar i 

närheter har gratis bollar. Att driving rangen på Onsjö GK är avgiftsbelagd innebär dock att 

den håller högre standard än andra klubbars. 

Medlemmarna verkar i stort sett vara nöjda med klubbens lokaler. Endast ett fåtal av 

medlemmarna har gett betyg som är sämre än godkänt. (Se fråga 26). 

Shopen är en bitjänst och medlemmarna verkar tycka att den är bra och trevlig men vi tror 

inte att den har en avgörande effekt för lojaliteten och har därför valt att inte undersöka den 

vidare. 
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Restaurangen har varit ett problem under tidigare säsonger och medlemmarna verkar tycka 

att det har varit negativt för atmosfären att det inte funnits en naturlig mötesplats. En klar 

majoritet verkar tycka att det är viktigt att det finns en fungerande restaurang  

(se fråga 27). Krögaren för restaurangen är ny för i år och därför har medlemmarna ännu 

ingen information om denne som vi kan undersöka. 

 

Vikten av en bra restaurang
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                                              Diagram. 3 

 

Priset medlemmarna betalar är givetvis viktigt och vi undersökte om medlemmarna tyckte att 

medlemsavgiften var skälig för den tjänsten de betalar för. Majoriteten, 60 % av dem som 

svarat på enkäten uppger att de tycker att de får valuta för sina pengar (se fråga 30) men de är 

inte beredda att betala mer för ökad standard av anläggningen (se fråga 32). 

De mer abstrakta delarna av tjänsten innefattar atmosfären bland medlemmarna. Detta är 

något som vi har sett att Onsjö kan ha problem med och vi kommer därför att gå in i det 

grundligare i nästa avsnitt Kundlojalitet. 

Där diskuterar vi även relationen mellan personalen och medlemmarna och vi har funnit att 

den inte är en orsak till den bristande lojaliteten. 

Vi går även närmare in på styrelsen och att distansen mellan medlemmar och styrelse kan 

påverka lojaliteten negativt. Medlemmarna är överlag vare sig nöjda eller missnöjda utan 

saknar mest information om vad styrelsen sysslar med. Det är inte styrelsen i sig som är 

negativ för lojaliteten utan snarare att deras bristande närhet till medlemmarna som kan göra 

att de har svårt att identifiera medlemmarnas behov. 

Samma sak gäller för informationen som vi funnit inte når fram till medlemmarna i den 

utsträckning som de önskar. Detta kan vara en bidragande orsak till att medlemmarna inte 

känner sig insatta och delaktiga i klubben och därför är främmande för att ta steget in och 



 

 37

engagera sig. Brist på delaktighet gör att det är svårt att identifiera sig som en Onsjömedlem 

och det är negativt för lojaliteten.  

 

Alla dessa delar läggs samman till medlemmens sammanfattade omdöme och utvärdering av 

klubben. Vi har, som vi nämnt tidigare, valt att analysera delarna av tjänsten var för sig och 

sedan lagt ihop dem till en samlad utvärdering. Vi bad även medlemmarna rangordna vad som 

var viktigast för dem i valet av golfklubb (se fråga 11). De främst förekommande 

anledningarna var banans geografiska placering och banans layout och skötsel. Medlemmarna 

tyckte även att det var viktigt med service och priset på medlemskapet (årsavgift + 

medlemslån).   

 
Klubbens medlemmar verkar i stort vara väldigt nöjda med de fysiska attributen och de verkar 

också tycka att det är dessa som är de viktiga. Det verkar som att de trots att de inte kan hitta 

några direkta allvarliga fel på klubben ändå inte känner speciellt starkt för Onsjö.  

 

Vi har i vår teori gått igenom tre olika typer av behov. Vi tror att de fysiska delarna av 

tjänsten kan bedömas vara uttalade behov. Uttalade behov är behov som är uppenbara och 

viktiga för kunden. De är proportionella mot kundens tillfredsställelse och det innebär att ju 

bättre de uppfylls desto nöjdare blir kunden.91 Uttalade behov som medlemmarna uppgett är 

till exempel banans geografiska placering och banas layout. De uttalade behoven är enligt vår 

undersökning väl uppfyllda och det borde generera tillfredsställda kunder. De delar av 

tjänsten som vi tidigare benämnt vara abstrakta delar kan klassificeras som omedvetna behov 

som ligger latenta hos kunden. Kunden är med andra ord inte själv medveten om detta behov, 

men om Onsjö lyckas hitta dem och uppfylla dem kommer detta att leda till ökad lojalitet.92 

Det förklarar varför medlemmarna inte själva tagit upp dessa som mycket viktiga i vår enkät 

(se fråga 11). Det är mycket möjligt att de själva inte vet vad de saknar i klubben och detta 

kan vara en direkt orsak till den bristande lojaliteten.  

 

Kundens kritik  

Alla kunder har information om tjänsten de köper. Det rör sig om både positiv och negativ 

information och organisationen bör försöka ta till sig båda.93 Klagomål hjälper organisationen 

att förstå vad som måste förbättras och positiv kritik ger en insikt i vad som gör kunden nöjd. 
                                                 
91 Sörqvist L, 2000 
92 Ibid 
93 Söderlund M, 1996 
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I vår undersökning har det framkommit att många av medlemmarna tycker att det är svårt att 

nå fram med synpunkter till dem som styr klubben (se fråga 19). Onsjö GK tar med andra ord 

inte hand om medlemmarnas klagomål och detta kan ha ödesdigra konsekvenser för 

lojaliteten. Om klagomål omhändertas snabbt och effektivt kan det leda till att kunderna blir 

mer lojala än om allt hade gått rätt till från början.94 I många frågor har vi fått väldigt spridda 

svar och det ger en bild av en klubb som är uppdelad i två läger.  

Lätthet att nå fram med synpunkter
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                                                 Diagram. 4 

 

Vissa medlemmar känner att det är väldigt lätt att nå fram med synpunkter medan andra 

tycker att det mycket svårt (fråga 19). Det är svårt att veta vilka medlemmar som har lätt att 

nå fram med sina synpunkter och vilka som tycker att det är svårt. Det finns dock en risk att 

de som har en personlig närhet till de ansvariga och de som själva är engagerade i klubben 

tycker att det är lätt medan de nya medlemmarna och de som inte är involverade i 

verksamheten har svårare att nå fram. 

 

5.2 Engagemang 
 
Vissa köp väcker mer engagemang än andra. Köp med högt engagemang är köp som 

konsumenten funderar längre på, söker mycket information om och lägger ner mer tid på att 

genomföra. Saker som höjer engagemanget är lång bindningstid, höga kostnader, stora risker 

och om intresset för det vi ska köpa är stort. 95 Vi anser att köpa ett medlemskap i en 

golfklubb är ett högengagemangsköp. Detta grundar vi i att medlemmen vid inträdestillfället 

betalar 8500 kronor i medlemslån och även en årsavgift på 3400 kronor (för 

                                                 
94 Arnerud-Cooper & Edwardsson, 1998 
95 Peter mfl, 1999 
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heltidsmedlemmar), detta är för de allra flesta människor mycket pengar för en 

fritidssysselsättning. En majoritet uppgav i vår enkätundersökning att de spelar i socialt syfte 

med vänner och familj (se fråga 7). Vi kan alla relatera till att social verksamhet är viktig för 

oss och det höjer engagemanget i val av golfklubb. Kunden binder även upp sig för minst ett 

år framöver vilket gör att köpet ger konsekvenser under en längre tid och detta ökar 

engagemanget. I vår undersökning uppgav 61 % att de besöker golfklubben mer än 31 gånger 

under en säsong (se fråga 6). Eftersom klubben bara är tillgänglig under en begränsad tid på 

året är detta ganska mycket och det betyder att medlemmarna utnyttjar tjänsten ofta. Skulle 

tjänsten inte vara till belåtenhet skulle detta påverka medlemmen vid många enskilda tillfällen 

och påverka umgänget med vänner och familj, detta innebär en risk för medlemmen och detta 

är ännu en indikation på att köpet av medlemskapet innebär högt engagemang. Medlemmarna 

tillbringar mycket tid på klubben och får därmed mycket tid att utvärdera tjänsten grundligt.  

 

Om de är missnöjda är risken stor att de vid nästa köpbeslut (när det är dags att förnya 

medlemskapet) bestämmer sig för att inte fortsätta sin konsumtion. Som vi nämnt tidigare 

spelar de flesta i socialt syfte och därmed blir inte bara deras egen utvärdering viktig utan 

även vad deras medspelare tycker. Vid ett högengagemangsköp läggs mer tid på utvärdering 

av alternativen och konsumenten tenderar till att tillfråga inte bara sin egen information och 

erfarenhet utan även personer i sin omgivning.96 Vi har i våra intervjuer (se respondent 4 och 

5) sett exempel på hur folk styrs av deras omgivning. Respondent 5 lämnade klubben när hans 

fru tog beslutet att gå ur och respondent 4 ville spela i den klubb som alla hans vänner spelade 

i och bytte därför. 

 

5.3 Kundlojalitet 
 
Söderlund (2001) definierar lojalitet som ”individens viljebaserade över tiden – i den fysiska 

och den mentala världen till ett visst objekt”.97 Grunden till lojalitet skapas genom interaktion 

mellan kunden och organisationen.98 Ett sätt att bygga lojalitet är att inleda ömsesidiga 

emotionella relationer som bygger på förtroende och tilltro till att ett högre värde kan 

skapas.99 En kund kan vara lojal i olika grader. Den högsta graden av lojalitet kallas 

hyperlojalitet. En hyperlojalkund är en kund som inte ens överväger andra alternativ utan är 
                                                 
96 Peter mfl, 1999 
97 Söderlund M, 2001 sid 15 
98 Blomqvist R, 1993 
99 Butscher S.A, 2000 
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ständigt trogen en tjänst eller varumärke.100 En golfklubb har alla möjligheter att få 

hyperlojala kunder om de sköter sig på rätt sätt. Om kunden bestämmer sig för att köpa 

tjänsten medlemskap så har klubben ett helt år på sig att knyta kunden till sig för en ännu 

längre tid. I fråga 6 säger medlemmarna att de besöker klubben mer än 31 gånger per säsong. 

Detta ger klubben fler än 31 tillfällen att lära sig vad kunden har för behov och tillfredsställa 

dessa. Om kunden är nöjd är chansen stor att den även blir lojal och lönsam organisationen. 

Söderlund101 visar på följande samband:  

Nöjd kund  ------------------  Lojal kund -------------------- Lönsam kund 

Om klubben vid upprepade tillfällen lyckas ge kunden en positiv upplevelse kommer 

relationen att stabiliseras och tillit etableras. För att en kund ska bli lojal krävs det att kunden 

först blir tillfredsställd, tillfredsställelse är ett fenomen som sammanfattar kundens intryck av 

den upplevda tjänsten.102 Det ges självklart lika många tillfällen för klubben att misslyckas 

med att leverera tjänsten på ett bra sätt. Tjänsten levereras på ungefär samma sätt hela tiden, 

så om klubben lyckas hitta en bra grund som medlemmarna är nöjda med så kommer detta att 

leda till ökad lojalitet.   

 

Teorin påpekar vikten av att ha relationer mellan kunderna och att dessa i längden kan leda till 

ökad lojalitet. Social samvaro gör att starkare känslor uppstår och det är lättare för kunden att 

identifiera sig med organisationen och detta försvårar byte för kunden.103 Golf är som vi 

nämnt tidigare än väldigt social sport och medlemmarna spelar i väldigt stor utsträckning i ett 

socialt syfte (se fråga 10). Medlemmarna spelar gärna med familj och vänner men golfspelets 

upplägg gör att de även kan bli ihopparade med andra medlemmar som de inte känner (se 

bilaga 3 fyrboll). Klubben måste alltså anstränga sig för att medlemmarna ska trivas med 

varandra och känna en samhörighet. Om Onsjö lyckas göra detta så har chansen större att 

medlemmarna börjar identifiera sig med varandra och med klubben och där igenom blir mer 

lojala. 

5.3.1 Atmosfär 
 
Atmosfären bland medlemmarna kan ligga till grund för hyperlojalitet eller brist på lojalitet.  

Söderlunds forskning visar att konsumtion mellan två eller flera konsumenter samtidigt gör att 

                                                 
100 Söderlund M, 2001 
101 Söderlund M, 2001 
102 Ibid 
103 Ibid 
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konsumenterna har större tendenser att stanna hos organisationen.104 I fråga 23 svarar 23 % av 

medlemmarna att de inte är nöjda med atmosfären i Onsjö GK. Ytterligare 25 % ger 

atmosfären medelbetyg vilket vi har tolkat som att den inte bedöms som dålig men samtidigt 

inte är bra nog för att vara lojalitetsskapande. Det är dock 50 % som ger atmosfären höga 

betyg.  

Nöjdhet med atmosfären i klubben
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Vi har sett samma tendens i många frågor, svaren är oftast väldigt spridda över 

svarsvariablerna och det verkar inte finnas någon riktig enhet. I fråga 24 bad vi medlemmar 

som svarat 1-3 på föregående fråga att motivera sina svar. Här styrks intrycket vi fått av en 

splittrad klubb utan enhet. Medlemmarna uppger här att de inte känner sig hemma i klubben, 

att det är två läger som nästan motarbetar varandra etcetera. Det verkar vara starka känslor 

och citat som ”en hop främlingar mot varandra”, ”Ingen riktig klubbkänsla”, ”det finns två 

läger på klubben” förekommer. Respondent 2 i våra intervjuer har lämnat klubben och 

beskriver skillnaden mellan Onsjö och sin nya klubb såhär; ”när man är vid Ekarna och går 

på gången till klubben hälsar fler folk på en än under ett år på Onsjö”. Onsjö verkar inte ha 

lyckats med att skapa en trivsam miljö och relationer mellan medlemmarna och detta kan vara 

en anledning till bristande lojalitet. Resondent 7 svarar att hon tyckte att det fanns 

”översittarbeteende” och hon kände sig inte välkommen. Atmosfär är en svår fråga att utreda 

då det ofta rör sig om en känsla och det är svårt att peka på något konkret, trots detta har vi 

fått många indikationer på att det är där Onsjö felar. Det som sätter igång känslan av 

hyperlojalitet i en kund-till-kund relation är känslan av gemenskap. Kunder som känner att de 

har en form av genuin samhörighet med de andra kunderna, skillnaden mellan ”vi” och ”dom 

                                                 
104 Ibid 
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som inte är med” betonas ofta.105 Om det istället finns en ”vi” och ”dom” känsla inom 

klubben har detta istället en negativ effekt på lojaliteten. Det verkar som om det finns en 

kärntrupp som styr klubben och de känner sig väldigt hemma och tillfreds medan andra 

medlemmar känner att det är svårt att komma in och känner sig utanför. Klubben har haft 

problem med restaurangen som fanns i anknytning till banan och detta har lett till att det inte 

har funnits någon naturlig mötesplats för medlemmarna att umgås. 68 % av de intervjuade 

tyckte att det var väldigt viktigt med en bra restaurang (se fråga 27) och vi fick även i andra 

frågor synpunkter på detta; ”svårt att umgås på grund av bristfällig klubblokal”, ”dåliga 

lokaler bidrar till dålig klubbkänsla”. Det leder till att folk väljer att åka hem istället för att 

stanna kvar och umgås och detta bidrar till en dålig vi-känsla. 

5.3.2 Medarbetare – kundrelation 
 
Personalen har en avgörande roll för kundens nöjdhet. Bra personal är de som bryr sig om 

kunden och uppträder artigt och sympatiskt gentemot kunden.106 Vi vill i analysen av 

personalen skilja på två olika sorters personal, dels finns personalen som arbetar i kansli och 

reception som medlemmarna kommer i direkt kontakt med när de besöker klubben och dels 

finns den personal som är anställd av klubben för att sköta den övergripande verksamheten 

samt styrelsen. I fråga 25 åsyftar vi personalen som medlemmen möter på klubben och här ger 

medlemmarna ett väldigt positivt betyg. 75 % ger personalen överbetyg och vi känner därför 

att vi kan utesluta att ”markpersonalen” som anledning till den bristande lojaliteten.  

Nöjdhet med klubbens personal
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                                           Diagram. 6 

Vår undersökning visar dock att medlemmarna inte är särskilt insatta i styrelsens och 

kommittéernas arbete (se fråga 15). Närmare hälften av medlemmarna svarar att de varken är 

                                                 
105 Söderlund M, 2001 
106 Winsted KF, 2000 
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missnöjda eller nöjda med styrelsens prestation. De som uppger att de är missnöjda är ungefär 

lika många som uppger att de är nöjda. Endast en person har gett betyget 5 (se fråga 16). Vi 

tolkar detta som att distansen mellan styrelsen och medlemmarna är stor. I allmänhet vet 

medlemmen inte vad det är som pågår och många är missnöjda eller har ingen åsikt om vad 

det är styrelsen gör. Många verkar känna att styrelsen är för anonym, åsikter som att styrelsen 

ska ”komma ner på golvet mer” uttrycks i fråga 17. I inledningen till vår uppsats berättar vi 

att klubben styrs av engagerade medlemmar som i många fall varit med ända sedan klubben 

startades. De här medlemmarna och medlemmarna runt omkring dem verkar utgöra 

”kärngruppen” och mer nytillkomna medlemmar som är mindre engagerade är ”den andra 

gruppen”. Det är många som tycker att det är svårt att framföra synpunkter till styrelsen, det 

är dock nästan lika många som tycker att det är lätt att göra detsamma. Här visas som vi 

tidigare nämnt att klubben i många frågor är uppdelad i två delar.  

 

Lätthet att nå fram med synpunkter
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Svaren på väldigt många frågor är spridda och lika många ger underbetyg som överbetyg. 

Distansen till styrelsen kan vara en anledning till den bristande lojaliteten. Om styrelsen är 

distanserad från medlemmarna är det svårt för dem att veta vad det är medlemmarna 

prioriterar och vill ha ut av klubben och därmed nästintill omöjligt för dem att tillfredsställa 

medlemmarnas behov. I fråga 18 visas det att det är inte bara informationen från 

medlemmarna till styrelsen som inte kommer fram utan även informationen från styrelsen till 

medlemmarna. Nästan hälften av medlemmarna tycker inte att informationen når ut till dem 

på ett tillfredsställande sätt. En tredjedel tycker att informationen kommer ut men det är inte 

bättre än så.  
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5.4 Toleranszonen 
 
Den här modellen har tre olika utfall på en skala. Utfallen är ”dissatisfaction”, som är ett 

resultat av att kvaliteten uppfattas som dålig och som undergräver lojaliteten. ”Delight” om 

kvaliteten är hög och kundens förväntningar överträffas, vilket leder till ökad lojalitet. 

”Satisfaction” om kvaliteten är tillfredsställande, kundens förväntningar uppfylls och det gör 

att det inte finns någon anledning för konsumenten att byta leverantör. Det tredje utfallet 

“satisfaction” är det som ibland definieras som toleranszonen.107 Om tjänsten uppfattas ligga 

inom toleranszonen så är den till belåtenhet.108 

 

Att utvärdera en tjänst är inte lätt eftersom organisationen måste utvärdera alla delar som 

kunden uppfattar och möter under processen.109 Medlemskapet i en golfklubb är en komplex 

tjänst med många abstrakta delar som kan vara svåra att utvärdera eller ens hitta. De fysiska 

delarna i tjänsten som vi identifierat och utvärderat är banan, skötsel av banan, geografisk 

placering, träningsanläggning, klubbens lokaler, shop, restaurang och medlemsavgift. De mer 

abstrakta delarna som vi försökt identifiera är atmosfären bland medlemmarna, relationen 

mellan medlemmar och styrelse, relationen mellan personalen och medlemmarna och 

informationstillgänglighet. Kunden accepterar variationer inom toleranszonen och det är bara 

om klubben presterar under medlemmarnas tolerans zon som detta leder till frustration och 

minskad lojalitet.110 Vi har sammanfattat vad medlemmarna tycker om de olika delarna av 

tjänsten och vilka delar som de tycker är viktigast i första delen av analysen under rubriken 

Kundtillfredställelse. 

 

De delar av tjänsten som medlemmarna bedömer som mest viktiga är också de delar som 

Onsjö får högst betyg för. Detta borde innebära att Onsjö uppfyller sina medlemmars 

förväntningar på ett bra sätt och håller sig inom toleranszonen. Det förklarar dock inte varför 

så många väljer att lämna klubben varje år. I modellen toleranszonen påminns vi dock om att 

förväntningar kan vara både medvetna och omedvetna111 och det kan vara så att 

medlemmarna inte är medvetna om betydelsen av till exempel atmosfären och därför inte 

räknar det som en av de viktigare delarna i tjänsten. Atmosfär är väldigt abstrakt och 

subjektivt uppfattat och kan därför vara svår att motivera eller konkret kritisera och det kan 
                                                 
107 Kennedy & Thirkell, (1988) 
108 Johnston R, 1995 
109 Tse &Wilton, 1988 
110 Johnston R, 1995 
111 Ibid 
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vara därför medlemmarna har valt mer fysiska attribut. Uppfattningarna och förväntningarna 

kan vara helt oförklarliga och helt ogrundade men de är fortfarande viktiga då de kommer att 

influera kundens fortsatta konsumtion.112 I våra intervjuer med före detta medlemmar säger 

respondent 7 att hon inte kände sig välkommen, hon kunde inte nämna något konkret utan det 

var bara en känsla hon fick. Respondent 2 pekar på antalet medlemmar som hälsar på honom 

på Onsjö jämfört med på en annan golfklubb och använder det som betyg för att Onsjö är 

mindre vänligt. Det här kan omedvetet påverka attityden gentemot Onsjö och har en effekt på 

helhetsintrycket av klubben. Om en medlem saknar sociala grunder i klubben så minskas 

toleranszonen för andra delar av tjänsten och väldigt lite krävs för att medlemmen ska tycka 

att det är värt att lämna klubben. Respondent 4 uppgav att han hade sina vänner i Trollhättans 

GK och när greenerna sen var dåliga under en säsong på Onsjö så räckte det för att han skulle 

byta. Detta trots att greenerna är ett säsongsbetonat problem och att de skulle ha varit 

åtgärdade innan han hade kunnat utnyttja sitt nya medlemskap i TnGK. Respondent 5 uppger 

samma sak, han hade sina vänner i en annan klubb och det som fick honom och hans fru att 

byta var de tycker att TnGK har bättre ”golfanda” och att deras pro är bättre.  

 

Vi har redan diskuterat engagemang och kommit fram till att köpet av medlemskap i en 

golfklubb är ett högengagemangsköp. Engagemang påverkar i sin tur i allra högsta grad 

missnöje och belåtenhet och desto högre grad av engagemang desto större är kundes 

känslighet.113 Vid köp där kunden har högt engagemang och mycket kunskap är toleranszonen 

mycket smalare (se figur 2 sidan 28).114 Detta innebär att toleranszonen vid köp av 

medlemskap i en golfklubb är smal och det är lättare att misslyckas med att hamna i den, men 

också lättare att lyckas överträffa medlemmens förväntningar. Vissa transaktioner är viktigare 

än andra för konsumenten och organisationen måste urskilja vilka dessa transaktioner är. Att 

misslyckas med att hamna inom toleranszonen med en transaktion som är viktig för kunden 

kan ha förödande konsekvenser medan en mindre viktig transaktion kan misslyckas utan 

större effekter på kundens nöjdhet.115 Vi tycker att vår undersökning har visat att den sociala 

samvaron kan öka medlemmens tolerans och med en trevligare atmosfär skulle Onsjö kunna 

skapa en ”fallskärm” som kan skydda dem vid eventuella misslyckanden. Vissa transaktioner 

är som sagt viktigare än andra och vi vill på intet sätt förringa betydelsen av banan eller det 

geografiska läget, men dessa två är uppenbarligen inte tillräckliga för att göra medlemmarna 
                                                 
112 Johnstan, R 1995 
113 Peter mfl, 1999 
114 Johnston R 1995 
115 Kennedy & Thirkell, 1988 
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lojala. Den dåliga stämningen och medlemmarnas brist på identifikation med klubben verkar 

vara viktigare än vad de förstår själva. 

5.5 Kundens bytesbeteende 
 
Att tappa kunder är enligt olika studier mycket dyrt. Organisationen bör försöka ta reda på om 

kunderna lämnar organisationen för att det slutar med aktiviteten eller för att gå till en 

konkurrent. Svaret på frågan varför byte sker kan även svara på om det är ett tillfälligt beslut 

som grundar sig i en enstaka händelse eller om det är något som växt fram under en längre 

tid.116 I våra intervjuer har det framkommit att de flesta har funderat på att lämna klubben 

under en längre tid innan de fattat det definitiva beslutet.  Det innebär att Onsjö har haft tid på 

sig att rätta till problemen men inte lyckats med detta. Keaveney117 beskriver åtta faktorer som 

influerar bytesbeteende och vi kommer nu att applicera dessa på Onsjö golfklubb. Om kunden 

blir missnöjd eller otillfredsställd mer än en gång eller fler än en sak så ger det ett starkare 

incitament till att byta än om någon enstaka händelse blir fel mellan kunden och 

organisationen.118  Det är viktigt för Onsjö att förstå vad det är som påverkar kunden till at 

byta eller stanna kvar.119 

 

Pris: Onsjö ligger lite högre i pris än de närmaste konkurrenterna men detta beror främst på 

medlemslånet som medlemmen får tillbaka vid utträde. I våra enkäter har vi fått fram att 

medlemmarna överlag tycker att priset är skäligt och även om en stor majoritet motsätter sig 

en höjning och vi har fått indikationer på att Onsjö ligger på gränsen till att ha för högt pris så 

tror vi ändå inte att detta är en avgörande anledning till att byta klubb. Respondent 1 tyckte att 

hon spelade för sällan för att det skulle vara värt pengarna. Det var snarare hennes 

spelfrekvens som avgjorde och inte priset. Respondent 2 har också gått till en billigare klubb 

men inte heller här var det den avgörande faktorn utan bara ett minus i kanten. Respondent 3 

uppger till och med att han tycker att Onsjö var billigt. Det verkar i många fall vara så att de 

som spelar sällan tycker att det blir dyrt i proportion till hur ofta de spelar och dessa 

medlemmar har ofta lägre krav på banan och träningsanläggning (se respondent 6). 

 

Besvär: Besvär som skulle kunna uppstå för medlemmen är problem att ta sig till banan. 

Detta har vi dock funnit som mycket osannolikt då den geografiska placeringen har fått 
                                                 
116 Roos I, 1998 
117 Keaveney, 1995 
118 Gerrard P & Cunningham B, 2004 
119 Roos I, 1998 
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väldigt höga betyg i vår undersökning och ingen av intervjuobjekten har uppgett detta som en 

anledning förutom respondent 3 som flyttade till en annan stad. Ett annat besvär är Onsjös 

bokningssystem som respondent 1 är synpunkter på. Hon tycker inte längre att det finns 

möjlighet att spela spontant utan alla tider är redan uppbokade. 

 

Misslyckande med kärntjänsten: Kärntjänsten här är själva spelandet på golfbanan. Banan 

verkar vara en av Onsjös stora styrkor och vi har fått många synpunkter som tyder på att den 

är den bästa i omgivningen. Det har funnits problem med greenerna och det föranleder 

givetvis missnöje (se respondent 2 och 4) men detta är säsongsbetonat och svårt för klubben 

att styra över. Trots problemen med mögel är de allra flesta nuvarande medlemmarna nöjda 

med skötseln av banan och till och med de som har lämnat beskriver banan som mycket bra 

och ofta bättre än deras nya klubbars banor. (se respondent 1, 6, 7) 

 

Misslyckanden i servicemöten: Den här faktorn har vi inte kunnat applicera alls på Onsjö. 

Ingen kritik mot frontpersonalen har framkommit vare sig i enkätundersökningen eller i 

intervjuerna. De har funnits vissa synpunkter på Onsjö’s pro men de är ganska oklara och 

ingen konkret kritik som vi känner att vi kan ta upp här. 

 

Respons till en missnöjd kund: Onsjö har idag inget speciellt sätt att ta emot och hantera 

klagomål. Medlemmarna upplever att det är ganska svårt att nå fram till styrelsen med 

synpunkter (se fråga 19) och det finns inget system för hur medlemmen bör gå till väga om 

den vill framföra klagomål. Vid utträde ur klubben undersöks inte varför medlemmen lämnar. 

Det har framkommit i våra intervjuer att de allra flesta inte skulle ha haft något emot att fylla i 

en enkät om varför de lämnar klubben (Se respondent 2). Våra intervjuer visar också att de 

som lämnat tänkt på detta under en längre tid och det visar på att Onsjö under den här tiden 

inte lyckats ta vara på kundens missnöje och åtgärda det, frågan är om klubben ens var 

medveten om missnöjet. 

 

Kunden byter till konkurrent med bättre erbjudande: De allra flesta av respondenterna 

har lämnat Onsjö GK för att gå till en annan klubb. Anledningarna som nämns mest frekvent 

är bättre pris, bättre pro, bättre golfanda, bättre stämning, gratis bollar hos de nya klubbarna. 

Gemensamt för dem alla är att det är många små anledningar som framkommit under en 

längre tid och till slut vägt över och resulterat i ett utträde och inte en kritisk händelse som 

omedelbart lett till att de lämnat. 
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Etiska problem: Vi har inte funnit några etiska problem som incitament för medlemmarna att 

avsluta sina medlemskap. 

 

Ofrivilligt byte: Onsjö har legat på samma plats sen starten och det har därför inte påverkat 

bytet. En av våra respondenter i vår undersökning har lämnat på grund av flytt. Detta är inget 

som Onsjö kan påverka och vi väljer att inte gå in djupare på den här faktorn eftersom vår 

undersökning främst har som syfte att utreda vad Onsjö gör rätt och fel. 
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6. Slutsats 
 
 

Här sammanfattar vi det som vi kom fram till i vår analys och besvarar frågeställningarna 

som vi presenterade i kapitel 1. Vi avslutar med några övriga rekommendationer, för att vi 

tror att även dessa kan bidra till en förbättrad verksamhet.   

 

 
 

Vad tycker medlemmarna i Onsjö Golfklubb är viktigt och tillfredsställer klubben idag 

dessa behov?  

Vi har tidigare visat Söderlunds modell för hur en kund blir lönsam.120 

Nöjd kund  ------------------  Lojal kund -------------------- Lönsam kund 

Det första steget är att ta reda på vad det är som gör en kund nöjd, och för att kunna 

tillfredsställa kundens behov måste organisationen först och främst identifiera dessa behov. 

I den här frågan vill vi ta fram medlemmarnas primära behov och se i vilken grad Onsjö 

tillfredsställer dem. Medlemmarna i Onsjö Golfklubb har rangordnat de delar av tjänsten som 

de tycker är viktigast i vår enkät. Enligt enkätsvaren tycker medlemmarna att de fysiska 

attributen golfbanans layout, banans geografiska placering och skötseln av banan är de 

viktigaste faktorerna när de väljer golfklubb. Dessa är givetvis uppenbart viktiga faktorer när 

en medlem väljer klubb då den betalar i första hand för att spela golf på en golfbana. Onsjö 

GK har fått väldigt bra kritik för de fysiska delarna av medlemskapet. Medlemmarna har 

överlag väldigt höga tankar om layouten på banan och detta finns det inga indikationer på att 

ligga till grund till missnöje. Skötseln har fått höga betyg trots att de tidigare haft problem 

med snömögel vilket borde innebära att skötseln i övrigt håller väldigt hög standard. 

Golfbanans läge bedöms också vara mycket bra och ligger inte till grund för missnöje. Det 

enda fysiska attributet som vi funnit att medlemmarna prioriterar men som det framkommit 

kritik mot är träningsanläggningen som är dyrare än andra klubbars men eftersom intäkterna 

från Onsjös anläggning återinvesteras så håller den även högre standard. 

 

Medlemmarna har inte i enkäten rangordnat atmosfär speciellt högt i frågan vad som är viktigt 

vid val av golfklubb. Samtidigt uppger en överväldigande majoritet att de spelar främst i 

                                                 
120 Söderlund M, 2001 
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socialt syfte vilken indirekt leder till att stämningen i klubben borde vara viktig. Vi har 

identifierat den sociala samhörigheten som ett omedvetet behov hos medlemmarna. Detta 

behov är uppfyllt hos en del av medlemmarna men hos långt ifrån alla. Vår enkät har visat att 

klubbens medlemmar i många fall har väldigt olika åsikter och detta ser vi som bevis på att 

klubben är splittrad och detta påverkar atmosfären negativt. Sammanfattningsvis tror vi att det 

sociala behovet är ett omedvetet behov som Onsjö inte tillfredställer på ett bra sätt och trots 

att Onsjö uppfyller de fysiska uttalade behoven så leder de otillfredsställda omedvetna 

behoven till ett underliggande missnöje.  

 

Varför har så många medlemmar valt att lämna klubben?  

Vi har analyserat kunders bytesbeteende med hjälp av Keaveney’s modell (1995) och funnit 

att inga av de åtta punkter som han tar upp är nog för att ensamma vara incitament för 

medlemmen att lämna klubben. De kan vara utlösande faktorer men det ligger ett annat 

missnöje i grunden som minskar medlemmarnas toleranszon121 och gör att de inte tolererar 

mindre misstag. Vi har kommit fram till att många medlemmar inte känner någon lojalitet till 

klubben. Vi tror att det grundas i bristande kund-till-kund relation. En fungerande kund-till-

kund relation gör att kunden lättare identifierar sig med organisationen och har då svårare att 

lämna organisationen.122 Det finns en ”kärna” av medlemmar som är engagerade i klubben 

och har varit med länge. Dessa är väldigt lojala och nöjda med alla klubbens delar och de har 

väldigt bred toleranszon och kommer inte att lämna klubben i första taget. Med grund i den 

föregående frågeställningen tycker vi att klubben misslyckas med att knyta de medlemmar 

som inte ingår i kärnan till sig. Dessa medlemmar uppfattar många delar av tjänsten helt 

annorlunda. De tycker att det är svårt att nå fram till de styrande, de upplever inte atmosfären 

som trevlig och de känner sig inte som en del av klubben. Denna brist på tillhörighet gör att 

deras toleranszon är smal och ett underliggande missnöje ligger och gror och leder till att det 

krävs mycket lite för att de till slut ska ta steget ur klubben. Klubben är alltså delad i två läger 

och den totala vi-känslan lämnar mycket att önska och är en orsak till bristande lojalitet. 

 

Hur kan Onsjö GK få sina medlemmar att bli mer lojala? 

En av grunderna till att skapa lojala kunder är att bygga emotionella relationer mellan 

kunderna123 och detta har Onsjö stora problem med idag. Onsjö måste framförallt försöka 

                                                 
121 Johnston R, 1995 
122 Söderlund M, 2001 
123 Ibid 
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förbättra atmosfären och bli mer professionella i mötandet av sina medlemmar. Golfklubben 

kan ses som ett företag och medlemmarna som kunder och det är viktigt att ta hand om alla 

kunder om klubben ska uppnå lönsamhet. Genom att skapa en bättre atmosfär och få 

medlemmarna att känna sig hemma och trivas i klubben kommer det att stabilisera relationen 

och öka lojaliteten. Vi har många gånger pekat på att golf är en social fritidssysselsättning och 

att ge medlemmarna ett rikt socialt liv inom klubben kommer att höja utträdesbarriärerna 

kraftigt. Klubben måste skapa en känsla där alla medlemmar känner sig välkomna, viktiga och 

väl omhändertagna. Vi har tagit fram några förslag på saker som klubben kan åtgärda för att 

uppnå detta. 

 

Medlemskommitté – För att förbättra atmosfären på klubben tycker vi att det vore en idé att 

starta en medlemskommitté. Vi vet att det är svårt att få medlemmar att engagera sig men på 

detta sätt skulle klubben kunna ta hand om nya medlemmar på ett bra sätt. Frågor som tror att 

denna kommitté skulle kunna jobba med är: 

• Hur får vi nya medlemmar att trivas på klubben? 

• Hur kan vi engagera medlemmar i arbete på klubben? 

• Hur skapar vi en trivsam miljö på klubben? 

• Olika evenemang i samband med golf 

 

Anslagstavla med namn ” styrelsen informerar” – Idag finns styrelsens protokoll i en pärm 

inne på kansliet. Om någon medlem är intresserad av vad som står i dessa så går det att be att 

få läsa dem. Vi föreslår att klubben istället har en tavla i exempelvis klubbhuset med en tavla 

där styrelsens arbete presenteras och protokoll och beslut finns att läsas. Detta skulle 

underlätta tillgängligheten och medlemmarna skulle förhoppningsvis få större insikt i 

styrelsens arbete. 

Presentation av styrelsemedlemmar ute på klubben vid något specifikt tillfälle på 

våren/försommaren – För att klubbens medlemmar skall veta vilka som finns i styrelsen och 

vilken roll respektive styrelsemedlem har så skulle det vara bra med en styrelsepresentation i 

samband med någon annan tillställning på klubben under våren eller försommaren. Viktigt 

blir att göra detta varje säsong även om det är flera som sitter flera säsonger i rad. Det 

tillkommer hela tiden nya medlemmar som måste få möjligheten att bli lika kunniga om 

klubbens arbete som de gamla medlemmarna. Vi tycker inte nödvändigtvis att det är 

medlemmens ansvar att ta reda på all information själv utan klubben måste ta ansvar för att 



 

 52

medlemmarna får relevant information och inse att det ligger i deras intresse att medlemmarna 

är insatta. 

 

Mer utvecklad kund information i databasen – Idag använder nästan alla golfklubbar i 

Sverige ett datasystem som kallas GIT. I detta system finns mycket information lagrat om alla 

golfklubbars medlemmar. De flesta av uppgifterna i systemet kan enbart ses av spelarens 

hemmaklubb. Förutom personuppgifter finns bland annat information om medlemmens olika 

handicapförändringar och vilken typ av medlemskap spelaren har. Om klubben skulle ha 

möjlighet anser vi att de skulle spara mer information om medlemmarna. Klubben kan 

använda informationen till att få medlemmen att känna sig uppmärksammad och speciell. 

Klubben skulle till exempel kunna skicka ut mail och gratulera när en medlem sänkt sitt 

handicap eller har en jämn födelsedag. Ju mer information som finns sparad om den enskilde 

medlemmen desto lättare har klubben att tillgodose respektive medlems behov och önskemål 

på ett bra sätt.   

 

En fungerande mötesplats för medlemmarna – Klubben har tidigare haft problem med 

restaurangen och medlemmarna har saknat en mötesplats att umgås. En ny krögare har nu 

tagit över restaurangen och förhoppningsvis kommer det att fungera bättre nästa säsong. 

Klubben skulle kunna utnyttja lokalen för diverse sociala tillställningar där medlemmarna kan 

få träffas och lära känna varandra. Viktigt är då att klubben försöker motverka grupperingar 

och en ”vi och dom känsla”, detta skulle kunna göras med färdiga bordsplaceringar där 

medlemmarna tvingas lämna sina gamla uppdelningar. Amatörtävlingar där klubben delar in 

medlemmarna i lag och andra teambildande aktiviteter är andra förslag. 

 
Vi har under vår undersökning även stött på andra problem som inte är lika avgörande för 

lojaliteten utan snarare är detaljer som vi tycker att klubben på ett enkelt sätt kan förbättra. Vi 

listar nedan några av förslagen som vi vill ge klubben. 

 

Utträdesenkät – Vi anser att en enkät för medlemmar som väljer att gå ur klubben skulle 

hjälpa klubben att på ett enkelt sätt få kunskap om varför medlemmen väljer att lämna 

klubben samt att få positiv och negativ kritik från medlemmen. Detta skulle hjälpa klubben att 

på ett tidigt stadium uppmärksamma problem och kunna åtgärda dessa. (se bilaga 6) 
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Öka spontangolfsmöjligheterna – Flera av våra respondenter har nämnt att möjligheten till 

spontangolf inte längre finns. De finner detta mycket olyckligt och för vissa har det varit ett 

incitament som har vägts in vid utträde ur golfklubben. Om de fått det bättre på den nya 

klubben är oklart men om Onsjö kan öka möjligheten för medlemmarna till spontangolf igen 

så tror vi att detta kommer att bli en styrka istället för en källa till missnöje. 

 

Golfvärdar – Idag säger några av våra respondenter att det ta alldeles för lång tid att spela en 

golfrunda. Vi tycker att klubben måste ta tag i problemet och skapa ett fungerande system 

med golfvärdar under de mest kritiska tiderna och dagarna.  
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Bästa medlem, 
 
Vi skulle vilja veta hur ni trivs som 
medlem i Onsjö GK och vad vi kan göra 
för att förbättra oss. Därför ger vi er 
möjlighet att utvärdera oss i den här 
enkäten och vi uppskattar att ni tar er tid att 
svara på följande frågor.  
Ditt svar kommer att behandlas anonymt 
och konfidentiellt, och skall returneras i 
svarskuvertet senast den 1 december. 
Tack på förhand! 
         Med vänliga hälsningar, 
                          Anna, Minna och Vildana  
 

1. Kön 
□ Kvinna 
□ Man 

 
2. Ålder____________ 
 
3. Sysselsättning 

□ Studerande 
□ Pensionär 
□ Yrkesverksam 
□ Arbetssökande 
 

4. Vilket år blev du medlem? 
      ____________________________ 
 

5. Vilken typ av medlemskap har 
du? 

□ Heltidsmedlem 
□ Vardagsmedlem 
□ Studerandemedlem 
□ Greenfeemedlem 
□ Passiv medlem 

 
6. Om du har ett passivt 

medlemskap, vad skulle behövas 
för att du skulle bli aktiv igen? 

_______________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
 
 
 
 

 
7. Hur många gånger besökte du 

golfklubben under den gångna 
säsongen? 

□ 0-15 
□ 16-30 
□ 31-45 
□ 46+ 

 
8. Varför valde du Onsjö GK? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 
 
9. Instämmer du med följande 

påstående; Mina förväntningar 
på klubben har uppfyllts? 
(1 = Inte alls och 5 = Fullkomligt) 

     1 2 3 4 5 
 

10.  I vilket sammanhang spelar du? 
(Rangordna 1-6, 1= vanligast) 

… Affärsgolf 
… Familj 
… Socialt 
… Tävling 
… Ensam 
… Motion 
… Annat_____________ 

 
11. Rangordna vad som var viktigast 

vid ditt val av golfklubb (1-9, 1= 
mest viktigt, 9=minst viktigt) 

… Klubbens ekonomi 
… Klubbens organisation 
… Klubbens lokaler 
… Banan 
… Geografisk placering 
… Atmosfären bland 

medlemmarna 
… Övrig service ( Shop, 

Reception, och Restaurang ) 
… Årsavgift / Lån 
… Annat ……………….. 
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12. Hur engagerad är du i 
golfklubbens verksamhet? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket 
engagerad) 
1 2 3 4 5 

 
13. Hur insatt är du i klubbens 

ekonomi? (1 = Inte alls och 5 = 
Mycket insatt) 
1 2 3 4 5 

 
14. Är du nöjd med klubbens 

ekonomi? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket nöjd) 
1 2 3 4 5 

 
15.   Är du insatt i styrelsens och 

kommittéernas arbete? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket insatt) 
1 2 3 4 5 

 
16.  Är du nöjd med styrelsens 

prestation? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket nöjd) 
1 2 3 4 5 

 
17.  Om du svarat 1-3 på föregående 

fråga, vad tycker du kan 
förbättras? 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
_____________________________ 
 

18. Instämmer du med följande 
påstående; Information från 
klubben når ut på ett effektivt 
sätt 
(1 = Instämmer inte alls och 5 = 
instämmer helt) 
1 2 3 4 5 

 
19. Instämmer du med följande 

påstående; Det är lätt att 
framföra synpunkter på 
verksamheten till ansvariga 
(1 = Instämmer inte alls och 5 = 
instämmer helt) 
1 2 3 4 5 
 

20.  Är du nöjd med golfbanans 
layout? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket nöjd) 
1 2 3 4 5 

 
21. Är du nöjd med skötseln av 

golfbanan? 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket nöjd) 
1 2 3 4 5  

 
22.  Instämmer du med följande 

påstående; ”Banan ligger bra till 
geografiskt för mig”. 
(1 = Instämmer inte alls och 5 = 
instämmer helt) 
1 2 3 4 5 

 
23.  Instämmer du med följande 

påstående; ”Atmosfären bland 
medlemmarna är trevlig”. 
(1 = Instämmer inte alls och 5 = 
instämmer helt) 
1 2 3 4 5 
 

24. Om du svarat 1-3 på föregående 
fråga, vad bedömer du är 
orsaken till detta? 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

25. Instämmer du med följande 
påstående; Jag är nöjd med 
personalen på golfklubben. 
(1 = Instämmer inte alls och 5 = 
instämmer helt) 
1 2 3 4 5 

 
26. Instämmer du med följande 

påstående; Jag är nöjd med 
klubbens lokaler 
(omklädningsrum, klubbhus 
etcetera) 
(1 = Inte alls och 5 = Mycket nöjd) 
1 2 3 4 5 
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27. Hur viktigt är det för dig att det 
finns en bra restaurang? 
(1 = inte viktigt alls och 5 = mycket 
viktigt ) 
1 2 3 4 5 

 
28. Hur viktigt är det för dig att det 

finns en bra shop? 
(1 = inte viktigt alls och 5 = mycket 
viktigt ) 
1 2 3 4 5 
 

29. Hur viktigt är det för dig att det 
finns ett bra träningsområde? 
(1 = inte viktigt alls och 5 = mycket 
viktigt ) 
1 2 3 4 5 
 

30. Instämmer du med följande 
påstående; ”Jag tycker att jag får 
valuta för den medlemsavgift jag 
betalar”. (1 = Instämmer inte alls 
och 5 = instämmer helt) 
1 2 3 4 5 

 
31. Vilken är din bedömning av 

Onsjö GK som helhet? 
(1 = Mycket dålig och 5 = mycket 
bra ) 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Instämmer du med följande 
påstående; ”Jag är beredd att 
betala en högre avgift för att 
behålla och öka anläggningens 
standard”. 

□ Ja 
□ Nej 

 
33. Om du skulle välja golfklubb 

idag, skulle du då välja Onsjö 
GK igen? 

□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 

 
34. Motivera ditt svar; 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 

                  Tack för din medverkan! 
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Stödfrågor till den kvalitativa undersökningen 
 
Hur gammal är du? 

Hur länge var du medlem? 

Vilket år gick du ur? 

Varför valde du Onsjö GK? 

Motsvarade klubben dina förväntningar? 

Vad var det som fick dig att gå ur Onsjö GK? 

Var ditt utträde något som du tänkt på länge? 

Hur fattades beslutet att lämna klubben? 

(Om du börja spela igen, skulle du då välja Onsjö GK igen?) 

Vad var du nöjd med? 

Vad var inte bra? 

Om missnöjd – försökte du delge dina synpunkter till någon? 

Skulle du ha haft något emot en enkät om varför du lämnade klubben, när du lämnade den? 

Skulle du rekommendera klubben till någon annan? 

- Om nej, varför inte? 

Vad skulle krävas för att du skulle gå med igen? 

Vad är din uppfattning om klubben idag? 

Gick du till någon annan klubb? 

Varför valde du just den klubben?  

Var det komplicerat att byta? 

Är du fortfarande medlem i din nya klubb? 

Fick du vad du förväntade att få i den nya klubben? 
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Terminologi 
 

Anläggningstermer 
 
Golfbana: Golfbanan består av 18 stycken hål. Hålen varierar mellan 100 och 500 meter. 
På banan finns det olika hinder vilket avgör vilken svårighetsgard hålet har. 
 
Driving Range: Ett övningsområde för långa slag, där kunden betalar för sina  
övningsbollar. 
 
Green: Område kring hål, där gräset är som allra kortast. Här använder spelaren en 
speciell klubba som kallas putter. Putter är till för att rulla bollen, inte för att slå iväg den. 
Finns som övningsområde och ute på banan. 
 
Fairway: Den finklippta och den största delen av golfbanan. Denna del förväntas av 
spelaren vara kortklippt och fin.  
 
Korthålsbana: Klubben har en korthålsbana på övningsområdet. Detta är ett 
övningsområde för egna bollar, med hål mellan 50-107 meter. På korthålsbanan är en så 
kallad play and pay bana, viket innebär att vem som helst får spela på den. Inget 
medlemskap eller ingen tidigare golferfarenheter behövs. Ett bara sätt att låta nyfikna 
människor prova på innan de bestämmer sig för att gå med i klubben. 
 
Golfshop: Affären där golfspelaren kan handla sin utrustning samt att få den reparerad 
om det skulle behövas. 
 
Kansli/Reception: Här tas det hand om allt pappersarbete och de personer som arbetar 
här är ofta kundens första kontakt med golfklubben. Här finns en receptionist som sköter 
tidbokning och greenfee, en kanslist som sköter ekonomin och en Intendent som är chef 
på golfklubben. Han skall bland annat sköta kontakten med klubbens sponsorer. 
 
 

Anställda 
 
Greenkeeper: Är namnet på den som har hand om banans skötsel, kallas också för 
banarbetare.  
 
Head Pro: Är den person som är huvudtränare på klubben. Den som ger lektioner och 
som på klubben driver golfshopen och drivingrangen.  
 
Assistant Pro: Är en anställd tränare, han ger mestadels bara lektioner och utbildar 
nybörjare både praktiskt och teoretiskt. När han inte ger lektioner så hjälper han till i 
golfshopen. 
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Golfvärd: Person som jobbar ideellt på golfbanan. Golfvärden ser till att spelet flyter, att 
spelarna har betalt antingen medlemsavgift eller greenfee. Golfvärden åker både runt på 
banan och står på första utslagsplatsen och för att se till att spelarna går ut i rätt tid och 
ordning. 

Avgifter och medlemstyper 
 
Greenfee: När en spelare vill spela på en annan klubb får han/hon betala en avgift på 
mellan 100-500 kronor beroende på vilken klubb som besöks och på om det är vardag 
eller helg. Priset är oftast högre på helger när trycket på banan är större. Onsjö har bland 
annat ett samarbete med alla klubbar i Västergötland, vilket innebär att medlemmar från 
sådana klubbar spelar till ett rabatterat pris. 
 
Inträdesavgift: Fram till och med 2005 hade klubben en inträdesavgift på ca: 2500 
kronor. Detta var en avgift som nya medlemmar fick betala för att få gå med i klubben. 
Avgiften fick medlemmen inte tillbaka om han valde att gå ur. 
 
Medlemslån: Detta är pengar som medlemmen lånar ut räntefritt till klubben och som 
återfås om medlemmen väljer att lämna klubben. Alla medlemstyper utom 
juniormedlemmar betalar medlemslån. 
 
Heltidsmedlem: Fullvärdig medlem som har fullständiga rättigheter att spela på banan 
vid alla tider. Heltidsmedlemmen betalar 3400 kronor per år och medlemslån på 8500 
kronor vid inträde i klubben. 
 
Vardagsmedlem: Har rätt att spela på banan på vardagar innan klockan tre. 
Vardagsmedlemmen betalar 2500 kronor per år och medlemslån på 8500 kronor vid 
inträde i klubben. 
 
Juniormedlem: Medlem som är under 22 år. Juniormedlemmen har samma rättigheter 
som en heltidsmedlem men betalar mellan 775 och 1975 kronor per år beroende på ålder 
och betalar inte medlemslån förrän de blir seniorer.  
 
Greenfeemedlem: Medlem som betalar 1075 kronor per år och sen betalar spelaren 
greenfee vid varje speltillfälle tills summan av det man betalat uppgår till 3400 kronor 
och då blir man automatiskt heltidsmedlem. Man betalar även medlemslån på 8500 
kronor. 
 
Passiv medlem: Medlem som inte längre är aktiv men betalar 450 kronor per år för att 
behålla sin plats i klubben. 
 
Studerande medlem: Har samma rättigheter som en heltidsmedlem men betalar 2250 
kronor och medlemslån på 8500 kronor. 
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Övrigt 
 
Tidsbokning: Man kan boka tider på banan mellan 8,00 och 18,00 var 9:e minut. Man 
kan boka tre dagar i förväg alla tider utom 3 stycken i timmen, dessa tider får man ställa 
sig på kö till. 
 
Fyrboll: Det finns alltid möjlighet att gå ut fyra spelare vid varje tid. Om man bara bokat 
två platser är chansen stor att man blir ihop parad med andra spelare som man inte 
känner. 
 
Kommitté: Klubben har ett antal olika kommittéer. I dessa jobbar klubbens medlemmar 
ideellt.  
 
Fyrklövern: Ett samarbete mellan 4 st klubbar i närområdet. Dessa fyra är Lyckorna GK, 
Torreby GK, Trollhättnas GK och Onsjö GK. Samarbetet ger klubbarnas medlemmar rätt 
att spela på de andra banorna inom fyrklövern till en summa av 100 kronor, oavsett om 
det är vardag eller helg. 
 
Snömögel: En svampsjukdom som drabbar gräset när snön lägger sig och marken 
fortfarande är varm. Gräset dör fläckvis och den största effekten av detta märks på 
greenerna där gräset behöver vara perfekt. 
 
GIT: De datasystem som nästan alla golfklubbar i Sverige använder för tidsbokning och 
som medlemsdatabas. 
 
Handicap (hcp): Beskriver en spelares spelnivå. Idag är det högsta handicapet en spelare 
kan ha 36. Ju bättre spelaren blir desto lägre handicap. Som nybörjare har man inte längre 
handicap utan ett klubbkort med spelövningar som skall klaras av innan spelaren får 
möjlighet att klara hcp.36.   
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Enkätfrågor och svar 
 
De flesta frågorna i vår enkät är med fasta svarsalternativ, men vi försökte dock variera i dess 

utformning. Exempelvis när vi ställde frågan om de skulle välja Onsjö GK idag om de skulle 

välja klubb igen så fick de kategorisvar. Det innebär att de fick alternativen:   

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

Genom dessa frågor så kan man mäta inställningen för eller emot och de ger dem möjlighet 

att tydligt ta ställning till frågan. 

 

I vissa frågor som typ av medlemskap, kön och antalet besök på golfbanan så använde vi 

rangordningssvar. Sådana svarsalternativ mäter intensiteten hos respondenten. Det innebär att 

den som svarar på enkäten får en ruta med alternativ. Till exempel så såg en av våra frågor ut 

såhär: 

Hur många gånger besökte du golfklubben under den gångna säsongen? 

□ 0-15 

□ 16-30 

□ 31-45 

□ 46+ 

 

Vi delade in de olika besöksfrekvenserna i kategorier om 15 tillfällen i varje. Som intervall 

använde vi 0-15 tillfällen (under den gångna säsongen), 16-30 tillfällen, 31-45 tillfällen och 

som sista intervall 46 eller fler tillfällen. 

Vi valde även att ha med några öppna frågor där vi tyckte att vi behövde ett utförligare svar 

på den föregående fråga vi ställde. Respondenten fick först svara på en fråga med fasta 

svarsalternativ och därefter tillkom en följdfråga där respondenten fick motivera sitt val, det 

gav utrymme för den intervjuades egna åsikter och synpunkter och det gav oss mer utförlig 

information om det vi strävade efter att få veta. Efter genomförande av enkätundersökningen 

sammanställdes all data och kodades med hjälp av spss (statistiskt program) och svaren 

presenterades i form av olika diagram. De öppna frågorna presenterades sammanfattade i 

brödtext. Enkäten finns bifogad i bilaga 2 och resultaten presenterade i bilaga 3. 
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Fråga ett till sex visar den demografiska spridning som finns bland respondenterna. Vi ställde 

dessa sex frågor av två olika anledningar. Dels för att se om det fanns något samband mellan 

demografiska variabler och svaren på de övriga frågorna i enkäten, och dels för att se om den 

statistiska fördelningen stämde överrens med klubbens hela population.  

 

Fråga 1 

”Vilket kön tillhör du?” 

 

Enkäten skickades ut till 250 stycken slumpvis utvalda medlemmar av dessa 250 enkäter fick 

vi 90 stycken svar. Av dem som svarade var fördelningen 72,2 % män och 27,8 % kvinnor. 

Det speglar fördelningen av könen i klubbens totala population i december 2005. I skrivande 

stund är det 1373 stycken medlemmar i Onsjö GK, varav 958 stycken (69,7 %) är män och 

415 stycken (30,3 %) är kvinnor. Vi ville reservera oss för möjligheten att svaren skulle skilja 

sig beroende på kön därför valde vi att låta respondenterna ange vilket kön de tillhör. Vi har 

funnit att det inte har någon betydelse för vår undersökning om medlemmarna är kvinnor eller 

män, men vi har valt att ta med frågan här för att visa på den statistiska tillförlitligheten.  

 

Respondenternas fördelning

72,2%

27,8%

Män

Kvinnor

 

Fråga 2 

”Hur gammal är du?” 
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Vi har fått svar från alla ålderskategorier som vi har inriktat oss mot. Vi har valt bort 

kategorin juniorer (0-21 år) då föräldrarna oftast betalar medlemsavgiften och därmed har den 

stora beslutsmakten över var deras barn spelar. Det är först vid 22 års ålder som man blir 

seniormedlem. Åldersfördelningen stämmer inte helt med den procentuella fördelning som 

finns just nu i klubben i stort men då 7,8 % av våra respondenter inte har uppgett sin ålder så 

anser vi att den kan ses som relativt tillförlitlig. 

1,1%

7,8%

24,4%

30,0%

13,3%

10,0%

5,6%

7,8%
Ålder 81-90

Ålder 71-80

Ålder 61-70

Ålder 51-60

Ålder 41-50

Ålder 31-40

Ålder 22-30

Inget svar

 

 

Fråga 3 

”Vilken är din sysselsättning?” 

 

För att se om det fanns någon skillnad mellan olika grupper så frågade vi vilken sysselsättning 

respondenterna har. Den största delen var inte helt oväntat yrkesverksamma vilket är väntat då 

de har en ekonomisk styrka som inte studenter och arbetssökande har. Andelen pensionärer är 

ganska stor men det kan bero på att de tidigare varit yrkesverksamma och betalat in sitt lån till 

klubben under sina yrkesår och idag oftare är vardagsmedlemmar och därmed har en lägre 

medlemsavgift. 
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Sysselsättning

Arbetssökande
Yrkesverksam

Pensionär
Studerande
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Fråga 4 
”Vilket år blev du medlem?” 

 

I fråga fyra frågades vilket år respondenten blev medlem. Detta tycker vi var en viktig fråga 

då vi ville se om vi fångat in medlemmar från hela klubbens livstid. Vi tycker att vi har fått en 

bra fördelning mellan åren, men med en övervikt på medlemmar från 1999 tills idag. Detta 

kan bero på att det från början inte var så många medlemmar i klubben och därmed speglar 

det medlemsantal/år på ett bra sätt. Vi hade dock 11 av 90 respondenter som inte valt att tala 

om vilket år de gick med. En anledning till detta kan vara att de varit medlemmar så länge att 

de inte riktigt kan säga vilket år som de blev medlemmar.  

 

Inträdesår

2004
2002

2000
1998

1996
1994

1992
1990

1988
1986

1984
1982

1980
1978

Inget svar

An
ta

l

12

10

8

6

4

2

0

3

5

11

5

3

9

2

1

3

5

222

4

5

6

4

2

1

2

11

4

11111

11

 



Bilaga 4 

Fråga 5 

”Vilken typ av medlemskap har du?” 

 

För att få reda på om vår undersökning omfattar alla typer av medlemskap fick 

respondenterna fick fylla i vilken typ av medlemskap de har. Detta för att se om de svarande 

stämmer överens med det procentuella medlemstal av respektive grupp som finns i klubben 

idag. (De olika medlemstyperna presenteras närmare och förklaras i ordförklaringen). Som 

förväntat fick vi flest svar från heltidsmedlemmar. I klubben idag är 56 % av medlemmarna 

som är seniormedlemmar, 6,4 % är Greenfee medlemmar, 7,5 % är vardagsmedlemmar, 2,3 % 

är studerande medlemmar och 11,9 % är passiva medlemmar. Vi har, som tidigare nämnts, 

inte tagit med juniormedlemmar i vår undersökning. Vi har med andra ord inte täckt in de 

passiva medlemmarna tillräckligt och vi har en övervikt på heltidsmedlemmarna men vi 

tycker att heltidsmedlemmarnas åsikter är viktigare eftersom det är de som genererar pengar 

till klubben och det är de som tillbringar mest tid på klubben och därför är mest insatta. 

 

2,2%

2,2%

11,1%

84,4%

Passiv medlem

Studerande medlem

Vardagsmedlem

Heltidsmedlem

 

Fråga 6 

”Om du har ett passivt medlemskap, vad skulle behövas för att du skulle  

bli aktiv igen?” 

 

Som en följdfråga till de passiva medlemmarna undrade vi vad som skulle krävas för att dessa 

skulle bli aktiva igen. Vi fick endast ett svar från en passiv medlem och denne svarade att 

årsavgiften skulle behöva sänkas för att han skulle vilja aktivera sitt medlemskap. 
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Fråga sju till tio ställde vi för att få kunskap om medlemmarnas spelvanor, det vill säga hur 

ofta medlemmarna spelar och i vilket sammanhang.  

Fråga 7 

”Hur många gånger besökte du golfklubben under den gånga säsongen?” 

 

61 % av de tillfrågade svarade att de besökt golfbanan 31 gånger eller fler den gångna 

säsongen. Här kan vi se att de flesta av de svarande är medlemmar som är på golfbanan ofta 

under en säsong. Detta finner vi mycket bra så de borde vara insatta i verksamheten och ha en 

åsikt om helheten på golfklubben.   
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Fråga 8 

”Varför valde du Onsjö GK?” 

 

För att få en klarhet i varför medlemmarna från första början valde Onsjö GK så bad vi dem 

motivera sitt val. Inte alla lämnade en anledning och några angav flera. Därför stämmer inte 

antalet anledningar överens med antalet respondenter. 

74 personer har svarat att närheten till banan från hemmet eller från jobbet är en anledning till 

att de valde att gå med i golfklubben, samt att de tycker att den geografiska placeringen mitt 

emellan Vänersborg och Trollhättan är mycket bra. 

Av de tillfrågade tyckte 19 av dem att det var en bra och fin bana och angav det som ett 

incitament till valet av Onsjö GK. Av sociala anledningar som att familj och vänner var 

medlemmar på klubben redan eller tänkte gå med samtidigt var för 21 av respondenterna 

incitament till att gå med. Andra svar som vi fick var att några stycken hade varit med och 



Bilaga 4 

startat klubben, några hade valt klubben för att klubben inte hade någon kö, någon tycket att 

personal var bra, en annan att det verkande vara en trivsam klubb. ”Bra studerande villkor”, 

”Det var en rimlig avgift”, ”Det inte fanns något alternativ”, är några fler av respondenternas 

svar.1 

 

Fråga 9 

”Instämmer du med följande påstående: Mina förväntningar på klubben har uppfyllts” 

 

Medlemskap i en golfklubb är att anse som dyrt och vi tror att det medför att medlemmarna 

har en viss förväntan på klubben. Genom denna fråga ville vi därför se om klubben uppfyller 

de eventuella förväntningar som medlemmarna hade när de blev medlemmar. Betyg 1 står för 

att förväntningarna inte uppfyllts alls och betyg 5 betyder att förväntningarna har uppfyllts 

fullkomligt. 40 % av de tillfrågade har svarat klubben har uppfyllt deras förväntningar nästan 

till fullo. Men nästan en tredjedel av respondenterna svarar 3. Detta tolkar vi som att de inte 

blivit besvikna men deras förväntningar inte heller har överträffats.  

 

 

Grad av uppfyllda förväntningar 

Grad av uppfyllda förväntningar

Inget svar54321
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Fråga 10 
”I vilket sammanhang spelar du?” 

 

                                                 
1 Citaten är tagna från respondenternas enkätsvar 
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Respondenterna fick sex olika alternativ att rangordna 1-6. Där ett motsvarade det vanligast 

förkommande för den svarande och sex det alternativ som utfördes mest sällan. Då de flesta 

enbart valde att rangordna alternativ 1-3 så är det enbart dessa som vi har tittat på. De 

alternativ som var mest dominerande var alternativen, Familj, Socialt och Motion. Några 

svarar att de i förta hand spelar golf då det är tävlingar. 

 

 Fråga 11 ställdes för att utreda medlemmarnas primära behov vid val av golfklubb. 

 

Fråga 11 
”Rangordna vad som var viktigast vid ditt val av golfklubb” 

 

I denna fråga fick de svarande nio olika alternativ att rangordna 1-9 där ett motsvarar det 

alternativ som var viktigast för respondenten och nio det som var minst viktigt vid val av 

golfklubb. Även på denna fråga valde många av respondenterna att inte rangordna de lägsta 

alternativen så därför har vi sammanställt till och med rangordningsalternativ fem. Det 

vanligaste förekommande var att de valt Onsjö GK på grund av klubbens geografiska 

placering och viktigt var även hur banan anses vara. Att det finns bra service på den golfklubb 

som respondenten väljer är även det ett vanligt förekommande svar. Vad som också anses 

viktigt av respondenterna är medlemsavgiften och medlemslån på klubben som de väljer att 

gå med i. 

 
Fråga 12 till och med 15 ställdes för att utreda hur mycket information medlemmarna har om 
klubben och kunskapen skiljer sig mycket mellan dem som är mycket respektive mindre insatta 
i klubbens verksamhet. 

Fråga 12 

“Hur engagerad är du i golfklubbens verksamhet?” 

 

För att få en uppfattning om hur engagerade medlemmarna faktiskt är i Onsjö GK:s 

verksamhet så lät vi dem besvara ovanstående fråga. I den här frågan avser vi ideellt 

engagemang i golfklubben och detta är inte att förväxlas med det köpengagemang som 

beskrivs i teorin.Vi ser detta som intressant för att kunna se om det finns ett stort engagemang 

bland medlemmarna. Av våra enkätsvar kan vi se att engagemanget är lågt. Betyget 1 står för 

att medlemmen inte alls är engagerad och betyget 5 betyder att medlemmen är mycket 

engagerad.  Endast 21 % av de tillfrågade svarade alternativ 4 eller 5, alltså att de är ganska 
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mycket eller mycket engagerade. Så närmare 78 % av de tillfrågade bedömer sitt engagemang 

i verksamheten som lågt eller mycket lågt.  

 

Eget engagemang i golfklubben

Grad av engagemang

Inget svar54321
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Fråga 13 

”Hur insatt är du i klubbens ekonomi?” 

 

Att som medlem vara insatt i klubbens ekonomi anser vi vara en intressant fråga. Många 

medlemmar kan inte tänka sig en ökad avgift (redovisas i fråga 33) men är medlemmarna 

insatta i vad som behövs göras för att hålla den standard som finns idag?  De svarande fick 

återigen en betygskala mellan 1 och 5 att svara på, där 1 betyder att de inte alls är insatta och 

5 betyder att de är mycket insatta. 23 % av de tillfrågade anser sig ganska eller mycket insatta. 

Som diagrammet även visar så är det många av respondenterna, 38 % av som svarar att de är 

inte alls eller mycket lite insatta (de har svarat 1 och 2). Ungefär lika många svarar att de är 

något insatta (3), detta tror vi kan bero på att undersökningen gjordes i samband med att 

budgetförslaget för 2006 skickades ut till medlemmarna. 
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Ekonomiska kunskaper om klubben

Grad av kunskap om klubbens ekonomi
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Fråga 14 

”Är du nöjd med klubbens ekonomi?” 

 

Med den här frågan ville vi se om medlemmarna var nöjda med hur ekonomin i klubben 

sköts. I och med att respondenterna fick ut enkäten samtidigt som 2006 års budgetförslag så 

tror vi att svaret är tillförlitligt och speglar medlemmarnas åsikter bra då de har fått en 

möjlighet att titta på budgetförslaget och bilda sig en åsikt om ekonomin. Det som går att 

läsas ut av diagrammet är att närmare hälften av de tillfrågade varken är nöjda eller 

missnöjda. Detta kan dock vara ett tecken på att dessa inte är insatta och därför inte vill 

uttrycka sin åsikt åt något håll. 31 % av de medlemmar som svarat på enkäten känner sig 

missnöjda med klubbens ekonomi som den är idag, och bara 16 % av de tillfrågade känner sig 

nästan helt nöjd med ekonomin. Ingen av respondenterna har svarat att de känner sig helt 

nöjda med ekonomin i dagsläget. 
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Medlemmarnas ekonomiska nöjdhet

Grad av ekonomisk nöjdhet

Inget svar4321
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Fråga 15 

”Hur insatt är du i styrelsens och kommittéernas arbete?” 

 

Genom frågan om hur insatta medlemmarna är i arbetet på klubben hoppades vi få fram 

upplysningar som visar på att medlemmarna faktiskt vet vad som sker i de olika delarna i 

klubben. Arbetet som sker i klubbens olika kommittéer är oftast ganska anonymt och 

resultatet av vad de ideellt arbetande i klubben ses oftast bara av dem som är intresserade eller 

ingår i den delen av klubben att man berörs. Resultatet av enkäten visar att medlemmarna inte 

är speciellt insatta och kunniga om arbetet som utförs ideellt på klubben. De medlemmar som 

angett 1 på enkäten anser sig inte vara alls insatta i arbetet medan de som svarat 5 anser sig 

vara mycket insatta i arbetet. Ett fåtal, endast 18,9 % av de tillfrågade anser sig vara ganska 

mycket eller mycket insatta i det arbete som utförs av styrelsen och kommittéerna. 52,2 % av 

medlemmarna svarade att de inte alls var insatta eller mycket lite insatta i arbetet. 28,8 % av 

de tillfrågade ansåg sig vara något insatta. Antagligen sträcker sig detta till att medlemmen 

läser det som publiceras på hemsidan och i Onsjö Bladet.  
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Kunnighet om ideellt arbete på klubben

Grad av kunskap
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Tjänsten medlemskap i en golfklubb innefattar många olika delar. I fråga 16 till 30 fick 

respondenten svara på frågor om de olika attributen som vi identifierat. 

Fråga 16 

”Är du nöjd med styrelsens prestation?” 

 

För att se om medlemmarna är tillfreds med det som styrelsen gör så frågade vi helt enkelt om 

medlemmarna var nöjda med styrelsens prestation. De tillfrågade som svarade 1 på denna 

fråga anser sig vara inte alls nöjda med styrelsens arbete medan den som svar 5 är mycket 

nöjda med det arbete som utförs av styrelsen. Närmare hälften av de tillfrågade svarar att de 

varken är nöjda eller missnöjda med styrelsens prestation. Spridningen mellan de som var 

mycket nöjda och de som inte var nöjda alls var ungefär lika stor. 

Medlemmarnas nöjdhet med styrelsen

Grad av nöjdhet

Inget svar54321
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Fråga 17 

 

”Om du svarat 1-3 på föregående fråga: vad tycker du kan förbättras?” 

 

Många som inte är nöjda med styrelsens arbete uppger att de vill ha mer information om vad 

styrelsen gör. 21 personer beskriver på olika sätt att de inte fått tillräcklig information på ett 

lättillgängligt sätt. Samtidigt säger 13 stycken att den bristande faktorn är deras eget 

engagemang och att de inte ansträngt sig för att sätta sig in i styrelsens arbete. Många har 

synpunkter på avtalet som utformats med Neil Goodison som är pro på klubben och som 

arrenderar driving rangen. De tycker att det är för dyrt och jämför med andra klubbar som har 

gratis bollar. Det finns också klara tendenser till att tycka att styrelsen är för anonym, flertalet 

medlemmar efterlyser att styrelsen ska ”komma ner på golvet mer”2 och engagera sig mer i 

klubbens dagliga skötsel och lyssna mer på medlemmarna. 

Andra uppfattningar är att mer engagemang ska läggas på att skaffa nya medlemmar och ta 

bättre hand om dem. Många verkar ha använt den här frågan för att få fram detaljer som de 

tycker att styrelsen ska ändra, snarare än att kritisera styrelsen i sig. Det framkommer till 

exempel många synpunkter på att det är svårt att få tider att spela och att systemet som 

tidsbokningen bygger på är dåligt. 

 

Fråga 18 

Instämmer du med följande påstående: ”Information från klubben når ut på ett effektivt 

sätt” 

 

För att få en uppfattning om information som skall nå medlemmarna gör det på ett effektivt 

sätt så ställde vi ovanstående fråga. De som angav 1 anser att informationen inte kommer ut 

på ett effektivt sätt och de som angav 5 anser att informationen kommer ut på ett effektivt sätt. 

Om övrig information på klubben svarade 48,3 % av medlemmarna att de inte eller knappt 

anser att informationen kommer ut på ett effektivt sätt. En tredjedel av medlemmarna verkar 

tycka att informationen kommer ut, men det är inte mer än så. Endast 4 stycken av de 

tillfrågade tycker att informationen kommer ut mycket bra, intressant här är det dessa fyra inte 

alls är engagerade eller enbart lite engagerade i klubbens verksamhet. Av de 26,6 % som 

                                                 
2 Citat från en respondent 
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svarar att de tycker att informationen når ut på ett ganska effektivt sätt är det endast ett fåtal 

som svarat att de är engagerade i klubbens verksamhet. Bland de 19 som i fråga 12 ansåg att 

de var ganska eller mycket engagerade svarade 17 stycken 1, 2 eller 3 på denna fråga.  

Nöjdhet med informationen från klubben

Grad av nöjdhet

Inget svar54321
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Fråga 19 

Instämmer du med följande påstående: ”Det är lätt att framföra synpunkter på 

verksamheten till ansvariga” 

 

Genom den här frågan vill vi få veta om medlemmarna uppfattar styrelsen som lättillgänglig 

eller om avståndet till de ansvariga ses som stort. Ett stort avstånd till de som styr kan i 

längden leda till dålig atmosfär mellan anställda och medlemmar och även medlemmar 

emellan. Det som går att utläsa av diagrammet nedan är att nästan lika många som svarat att 

de tycker att det är mycket svårt eller ganska svårt att framföra synpunkter har svarat att de 

tycker att det är mycket lätt eller ganska lätt att framföra synpunkter. En stor del, 40 % anser 

dock att det varken är lätt eller svårt att få fram sina synpunkter.  8 stycken av de tillfrågade 

har valt att inte svara på den ställda frågan.  
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Lätthet att nå fram med synpunkter

Grad av lätthet

Inget svar54321
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Fråga 20 till och med 30  

Fråga 20 
”Är du nöjd med golfbanans layout?” 

 

Vi ville få fram vilka av attributen på klubben som var viktiga för medlemmarna och hur 

nöjda de var med dessa attribut i dagsläget. I fråga 11 har vi bett medlemmarna rangordna vad 

som är viktigast för dem och sen har vi valt att gå in och fråga om vart och ett av de attribut 

som vi identifierat för att se hur klubben uppfyller de enskilda behoven. Vi vill veta hur nöjda 

medlemmarna är med banans upplägg och svårighetsgrad. 1 står för inte nöjd alls och 5 

representerar mycket nöjd. 

 

Nöjdhet med banans layout

Graden av nöjdhet 
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Majoriteten av medlemmarna är mycket nöjda med banans layout. 83 % av alla tillfrågade har 

gett banan betyg 4 eller 5. Ingen av de tillfrågade har gett banan betyg 1 och endast 3 % 

tycker att banan är under medel.  

 

Fråga 21 
”Är du nöjd med skötseln av banan?” 

 

Klubben hade under föregående säsong problem med snömögel på greenerna. Det är detta och 

andra skötselproblem som vi vill utreda med den här frågan. En golfbanas skötsel är a och o 

för att banan ska vara trivsam och rolig att spela på. Om en bana är misskött spelar det ingen 

roll hur välplanerad den är, en golfares spel fungerar mycket sällan om greenerna är dåliga 

eller gräset är oklippt. Även här står 1 för Inte nöjd alls och 5 för mycket nöjd. Som vi ser i 

diagrammet nedan är medlemmarna mycket nöjda med banans skötsel, detta trots de problem 

som tidigare funnits med snömögel.  

En stor majoritet, 85 % har gett skötseln betyg 4 och 5 och endast 4,5 % tycker att skötseln är 

undermålig. 

Nöjdhet med banans skötsel

Grad av nöjdhet med banans skötsel
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Fråga 22 
Instämmer du med följande påstående; ”Banan ligger bra till geografiskt för mig” 

 

1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer till fullo. Vi har valt att ställa den här frågan 

eftersom problem med att ta sig till golfbanan eller att banans geografiska läge är långt bort 

från medlemmarna skulle kunna vara ett incitament att lämna klubben till förmån för en bana 

som ligger närmare eller bättre till. En överväldigande majoritet, 97 % av de tillfrågade har 
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svarat 4 eller 5 på frågan (83 % har gett banans geografiska läge högsta betyg). Endast en 

person har uppgett att han/hon inte är nöjd alls och ingen har gett banans läge betyg 2 eller 3. 

Nöjdhet med banans geografiska läge

Grad av nöjdhet
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Fråga 23 
Instämmer du med följande påstående; ”Atmosfären bland medlemmarna är trevlig” 

 

Atmosfären bland dem som spelar är väldigt viktig inom och det är anledningen till att vi 

ställt den här frågan. Vidare är klubben liten och lokal och när man betalar så mycket pengar 

för ett medlemskap är det viktigt att man känner sig välkommen. Betyg 1 står för Instämmer 

inte alls och betyg 5 står för Instämmer till fullo. Spridningen i svaren på den här frågan är 

ganska stor. Av dem som svarat säger 50 % att de bedömer stämningen i klubben vara 4 och 5 

men 23 % har gett atmosfären underbetyg. En fjärdedel av respondenterna har gett betyget 3 

som i det här fallet kan tolkas som varken eller. De uppfattar inte atmosfären som trevlig men 

inte heller som otrevlig.  
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Nöjdhet med atmosfären i klubben

Grad av nöjdhet

Inget svar54321
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Fråga 24 
”Om du svarat 1-3 på föregående fråga , vad bedömer du som orsak till detta?” 

Fråga 24 bygger på vad respondenten svarat i fråga 23. 44 stycken tillfrågade av 90 möjliga 

svarade alternativ 1-3 och en hade valt inte besvara den frågan alls. Alla motiverade inte sitt 

svar medan vissa motiverade med flera anledningar. Det framgår klart att de som tycker att 

atmosfären är mindre bra på Onsjö GK så är det framför allt stämningen mellan 

medlemmarna som lämnar något att önska och inte stämningen mellan medlemmar och 

personal. Atmosfären mellan medlemmarna beskrivs med bland annat på följande sätt: ”Det 

finns medlemmar som är mindre trevliga”, ”Svårt att säga hej”, “ Det finns två läger på 

klubben”, ”Atmosfären har gått i sank och måste förbättras”, “ En hop med främlingar mot 

varandra”, “ Vissa engagerade ser sig som mer betydelsefulla eller som att de har större 

inflytande än andra”, “ För många besservissers”3.  Vi bedömer att detta är stark kritik och 

att de medlemmar som bedömer att atmosfären är dålig känner väldigt starkt för detta. Av de 

45 som svarat på frågan tycker 15 av dem att det inte finns någon klubbkänsla alls. Och en 

övervägande del av dessa anser att det beror på dåliga gemensamma lokaler, och för lite 

medlemsaktiviteter. ”Ingen riktig klubb känsla”, ”Saknar gemensamma aktiviteter”, “ För 

lite engagemang bland medlemmar”, “ Svårt att umgås pga. bristfällig klubblokal”, ”Dåliga 

lokaler bidrar till dålig klubb känsla”. Några medlemmar svarade att det blir en dålig 

atmosfär när klubben inte har en fungerande restaurang, det blir då lätt att åka hem istället för 

att stanna kvar och umgås och detta bidrar till en dålig vi-känsla.  

                                                 
3 Citat från respondenter 
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Fråga 25 
Instämmer du med följande påstående ”Jag är nöjd med personalen på golfklubben?” 

 

Vi vill med den här frågan ta reda på om personalen på klubben uppfyller medlemmarnas 

förväntningar och behov och om de kan ses som en styrka eller något som måste förbättras. 

Även här står 1 för instämmer inte alls och 5 för instämmer till fullo. 75 % av respondenterna 

ger personalen höga betyg och endast 4, 5 % vill ge personalen underkänt. Endast 1 person 

har gett betyg 1, men detta kan också knytas till en specifik incident med en anställd och 

verkar inte vara ett generellt betyg.  

 

Nöjdhet med klubbens personal

Grad av nöjdhet
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Fråga 26 
Instämmer du med följande påstående; ”Jag är nöjd med klubbens lokaler”? 

 

Med den här frågan vill vi ta reda på om klubbens lokaler ligger till grund för något missnöje 

bland medlemmarna. Vi åsyftar lokaler som omklädningsrum, klubbhus etcetera och vi 

specificerar detta i enkäten. 1 innebär Instämmer inte alls och 5 innebär Instämmer till fullo. 

Medlemmarna verkar överlag nöjda med lokalen. 49 % av respondenterna har svarat 4 och 5 

och endast 10 % har gett mindre än godkänt. Övriga verkar tycka att lokalerna är helt okej, 

men varken mer eller mindre än så. I frågan om atmosfären framkom ett missnöje med 

lokalerna som inte visar sig här, men det kan bero på att de som var missnöjda där var inte 
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missnöjda med lokalerna som finns idag utan snarare saknar andra typer av lokaler som 

klubben inte har. 

 

 

Nöjdhet med klubbens lokaler

Grad av nöjdhet
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Fråga 27 
”Hur viktigt är det för dig att det finns en bra restaurang?” 

 

Klubben har tidigare haft problem med restaurangen som funnits i anknytning till banan. Med 

anledning av detta har ägaren till restaurangen bytts ut och en ny verksamhet har precis 

startats. Eftersom den gamla restaurangen är nedlagd och inte speciellt många har fått 

möjlighet att prova på den nya har vi valt att inte fråga om vad de tycker om restaurangen 

idag utan istället om de tycker att det är viktigt med en bra restaurang för att få veta om detta 

är ett behov som klubben tidigare har misslyckats med att fylla. 

Vi bad medlemmarna rangordna hur viktigt det var för dem med en bra restaurang på en skala 

mellan 1 och 5, där 1 är inte viktigt alls och 5 är mycket viktigt. En klar majoritet (68 %) 

tycker att det är viktigt eller mycket viktigt och knappt 8 % tycker att det är mindre viktigt 

eller inte viktigt alls. Här skulle alltså resultaten från fråga 23 kunna visa sig. Medlemmarna 

har saknat en social mötesplats på klubben. 
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Vikten av en bra restaurang

Graden av vikt
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Fråga 28 
”Hur viktigt är det för dig att det finns en bra shop?” 

Vikten av en bra shop

Graden av vikt
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Fråga 29 
Hur viktigt är det för dig att det finns ett bra träningsområde? 

 

Vi ville ta reda på om det är viktigt för medlemmarna med en bra träningsanläggning. 1 är 

inte viktigt alls och 5 är mycket viktigt. Det verkar som att det är väldigt viktigt. 86 % av 

respondenterna har bedömt det som viktigt och mycket viktigt med en bra träningsanläggning 

och endast en person tycker att det inte är viktigt alls. Ingen har valt att svara 2 (mindre 

viktigt) och 12 % har gett betyget 3. Den här frågan borde ha följts av en fråga som utrett hur 
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nöjda medlemmarna är med träningsanläggningen men det är tyvärr något som vi missat. Vi 

har däremot fått synpunkter i andra frågor och genom våra intervjuer på att medlemmarna 

tycker att driving rangen är för dyr.  

Vikten av bra träningsområde

Graden av vikt
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Fråga 30 
Instämmer du med följande påstående; “Jag tycker att jag får valuta för den medlemsavgift 

jag betalar”? 

 

Pengar är alltid ett konkurrensmedel och vi ville veta hur Onsjös medlemmar uppfattar 

medlemsavgiften. I stort verkar respondenterna nöjda med avgiften, endast 11 % har gett 

underbetyg och 60 % är mer än nöjda med vad de får för sina pengar.  

Medlemmarnas nöjdhet med avgiften

Graden av nöjdhet
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De sista tre frågorna 31 till 33 ger oss helhetsintrycken från medlemmarna  angående 
klubben. Reaktioner på höjning av medlemsavgiften samt om respondenterna skulle välja 
Onsjö GK idag om de skulle ta beslutet idag 

Fråga 31 
”Vilken är din bedömning av Onsjö GK som helhet?” 

 

Vi ville se hur medlemmarna bedömer Onsjö som helhet och hur nöjda det är med klubben 

generellt. Vi bad dem tala om hur nöjda de är på en skala mellan 1 och 5, där 1 är inte nöjd 

alls och 5 är mycket nöjd. 67 % är mer än nöjda med helheten och ingen har svarat att de inte 

är nöjda alls. 28 % har gett betyget 3 som här kan tolkas som inte speciellt nöjd men inte 

heller speciellt missnöjd. Överlag ser det bra ut för klubben och som att de har medlemmar 

som är nöjda och glada. Endast 3 % gav underbetyg. 

Nöjdheten med Onsjö GK som helhet

Graden av nöjdhet
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Fråga 32 
Instämmer du med följande påstående; ”Jag är beredd att betala en högre avgift för att 

behålla och öka anläggningens standard”? 

 

Vi ställde den här frågan för att få veta om det fanns stöd från medlemmarna att göra Onsjö 

GK mer exklusiv och höja avgift och standard. Medlemmarna visar här väldigt tydligt att de 

inte är intresserade av en exklusivare klubb. Nästan 77 % säger nej till höjd medlemsavgift för 

att öka anläggningens standard. 
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Benägenhet att betala mer för att få mer

76,7%

23,3%

Nej

Ja

 

Fråga 33  
”Om du skulle välja golfklubb idag, skulle du då välja Onsjö GK?” 

 

I fråga 33 frågar vi om personen skulle välja Onsjö GK igen om de skulle välja golfklubb idag 

och i fråga 34 ber vi dem motivera sitt svar.  

68 av 90 har svarat Ja på frågan om de skulle välja Onsjö GK igen 

15 av 90 har svarat Vet ej 

7 av 90 har svarat Nej  

 

Golfklubbens problem är att många väljer att lämna klubben. Eftersom medlemmarna årligen 

tar ett aktivt beslut om de vill fortsätta tycker vi att det är intressant att få veta hur många som 

är benägna att stanna i klubben just nu och om detta skiljer sig markant från tidigare år. 

Nästan 8 % svarar att de inte skulle ha valt Onsjö idag, om vi utgår från att vår undersökning 

är statistiskt valid så innebär det att av klubbens 1400 medlemmar så kommer runt 110 

medlemmar att garanterat lämna klubben nästa säsong och ytterligare 240 stycken (17 %) står 

och väger.  
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Benägenhet att välja Onsjö igen

16,7%

7,8%

75,6%

Vet ej

Nej

Ja

 

Fråga 34 
”Motivera ditt svar i fråga 33” 

 

Vi ville ta reda på vad som ger incitament för medlemmen att lämna klubben och se om vi 

kan identifiera några så kallade ”triggers”. Vi ville även se vad som höll medlemmarna kvar 

och om dessa styrkor är något som klubben kan använda sig av för att förbättra lojaliteten. 

Flertalet av de tillfrågade har lämnat mer än en anledning till sitt svar i fråga 33 och vi har 

försökt att ta vara på alla incitament och därför kommer antalet anledningar inte 

överensstämma med antalet enkäter. 

39 personer har uppgett att den geografiska närheten är en av anledningarna till att de skulle 

välja klubben igen. Det är den här motiveringen som är absolut vanligast. Den förekommer i 

flertalet fall tillsammans med att medlemmen är nöjd med banan. ” Ja, banan är fin och 

ligger nära, greenerna har blivit bättre”,”Ja, välskött bana i närheten” 

27 personer säger att de tycker att banan är en anledning att välja Onsjö igen. Medlemmarna 

uppger att de är nöjda med skötsel och layout och tycker att banan är överlag trevlig. ”Ja, det 

är en fin anläggning och en rolig bana”, ”Ja, bra layout samt kondition och närhet” Det är 

14 personer som valt att svara ja utan att lämna en motivering ”Ja”. Sociala anledningar som 

att man trivs i klubben eller tycker att atmosfären är trevlig och det är därför man vill stanna 

kvar har 7 personer lämnat. 

” mina vänner är medlemmar”,”Ja, trivs med personal, bana och medlemmar, bra läge” 

Men det är även 5 personer som uppgett att de är missnöjda med stämningen i klubben och 

det är ett skäl till att de inte skulle välja Onsjö idag. ”, ”en trevligare och öppnare klubb som 

tycker om nya människor i klubben och hejar på alla”. 
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2 personer som har svarat ja på fråga 33 har dock ändå kritiserat klubben i sin motivering om 

varför de vill stanna ”tråkig stämning, ingen vi-känsla, sura gubbar och kärringar”,”vill ha 

tillbaka vår goda anda från tidigare år. 

4 personer har valt att svara Vet ej utan att lämna en motivering. Annars verkar 

medlemsavgiften vara det tyngsta argumentet för de som står och väger, 7 personer av de som 

svarat vet ej har uppgett avgiften som anledning till detta. ”Vet ej, det beror på om ni höjer 

medlemsavgiften”, ”Vet ej, medlemskapet har mycket att göra med avgifter höjs den mer så 

byter jag klubb” 

Dock är det endast 3 personer som skulle välja en annan klubb idag som uppger att avgiften är 

anledningen till detta. ”Nej, för mycket pengar med medlemslån + 3700 kr”, ”Nej, för dyrt 

jämfört med andra alternativ”. Medlemmarna har även uttryckt att de är missnöjda med att 

driving ranchen är dyr. De som svarar nej på fråga 33 tycker att det är bättre på andra klubbar 

i närheten som Koberg och Grästorp, likaväl som de som svarat ja uppger att Onsjö är den 

enda klubben för dem. 
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5.2 Intervjuer 

 

Sammanställning av intervjuer med medlemmar som har lämnat Onsjö golfklubb. 
 

5.2.1 Respondenter 
 
Respondenterna är före detta medlemmar på Onsjö golfklubb. Dessa gick ur klubben någon 

gång mellan 1999 och 2005.   

 

Respondent 1 
Kvinna, 65 år spelar golf sporadiskt i sällskap med väninnor. Hon har varit medlem i Onsjö i 

cirka tre år. Hon har valt att lämna klubben på grund av svårigheter att boka en speltid 

spontant. Respondentens önskan var att kunna gå ut och spela golf mer spontant, men då var 

det oftast svårt om inte omöjligt att få en tid. Om det var någon dag hon hade ledigt och kände 

för att vara ute och spela med sina väninnor så fanns det aldrig någon tid. 

”Jag är inte sån som går och skriver upp mig två dagar innan för att kunna spela, jag vill gå 

dit och spela spontant eller någorlunda spontant” 

Hon var sällan ute på golfbanan och ansåg att den årliga avgiften på dryga 3000 kr var för 

dyrt. ”Jag bör spela mer än jag gjorde för att täcka den årliga avgiften för att jag ska känna 

att det är värt pengarna.” Hon har gått med i en annan golfklubb i stället som heter Hörlycke 

och som ligger i Trollhättan. Respondenten anser inte att den nya klubben håller samma 

kvalitet men är billigare och tillräckligt bra för henne, eftersom hon inte är någon entusiast. 

Anledningen att kvinnan valde just den klubben var att den ligger i närheten där hon bor, hon 

kan bara ta med några klubbor och cykla dit. Priset är också bra då avgiften är något billigare 

och passar henne utmärkt då hon ändå känner att hon inte spelar regelbundet och inte utnyttjar 

medlemskapet maximalt. Respondenten har i övrigt varit nöjd med Onsjö golfklubb bortsett 

från de ovanstående nämnda anledningarna. I dagsläget kan respondent inte tänka sig att byta 

tillbaka till Onsjö då hon trivs mycket bra i nuvarande klubb som både är närmare och 

billigare för henne. 

Respondent 2 
Man, 38 år som har varit medlem i golfklubben i 3 år, men har spelat golf betydligt längre. 

Han bestämde sig att gå ur klubben hösten 2005. Hans spontana åsikt om klubben var att det 
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var för många medlemmar, ganska stel stämning och lite överklasskänsla. Ekarnas golfklubb 

som han är medlem i nu är mer jordnära, stämningen är trevligare, man känner igen många 

och det är flera arbetskamrater som spelar där. ”När man är vid Ekarnas och går på gången 

till klubbhuset hälsar fler folk på en än under ett år på Onsjö.”  

Den andra anledningen är att medlemsavgiften är alldeles för dyr. Respondenten berättar 

vidare att hans kamrat från Stockholm var där tre år i rad och spelade aldrig banan i full 

sträckning någon gång, det var alltid någon avstängning eller pågående ombyggnad. 

”De försökte väl, men greenerna var katastrof de åren jag vet i alla fall, jag vet inte hur de är 

i år, har inte spelat.” 

Respondenten tycker vidare att Ekarnas bana och Onsjös bana är ganska lika förutom att 

Onsjös bana är mer kuperad och med mer skog. Det som är bra med Onsjö golfklubb är att 

den ligger stadsnära och det är bra ordning i allmänhet. Om respondenten skulle välja Onsjö 

igen tycker han att de borde sänka medlemsavgiften. I dagsläget är avgiften 1000 kr dyrare än 

vid hans nuvarande klubb, vidare har de medlemslån. Respondenten tyckte även att det skulle 

vara bra om han fick framföra sina åsikter på förbättringar innan han lämnade klubben, då han 

tyckte det var allmänt svårt att nå ut till styrelsen under de år han var medlem på Onsjö.  

Respondent 3 
Man, 32 år har valt att avsluta sitt medlemskap på grund av flytt till annan ort. Respondenten 

har varit aktiv heltidsmedlem i 3-4 säsonger och spelat minst 4-5 ggr per vecka innan han fick 

barn. Sedan spelade han 4-5 ggr i månaden. 

Respondenten var mycket nöjd med klubben och skulle inte ha lämnat den om det inte var för 

flytten. Mannen anser att helhetsintrycket av golfklubben var bra. Banan var bra och det var 

trevligt stämning att vara där ute. De aspekter som han även fann viktiga var att klubben låg 

nära och att hans vänner spelar där. Han tyckte inte medlemsavgiften var hög, inte heller 

viktig i val av golfklubb. 

Respondent 4 
Man, 26 år har varit medlem i Onsjö golfklubb i sammanlagt 12 år. Anledningen till att han 

gick med där är att hans föräldrar redan var medlemmar där. Skälet till att han valde att lämna 

Onsjö golfklubb var helt enkelt att alla hans kompisar spelar på Koberg, Trollhättans 

golfklubb. Respondenten tycker i övrigt att Onsjö är en välfungerande klubb. Om 

respondenten måste nämna något negativt tycker han att greenerna inte alltid varit spelbara på 

grund av snömögel. I övrigt hade mannen inget negativt att säga om Onsjö. På frågan om han 

skulle kunna byta tillbaka till Onsjö blev svaret nej för att respondenten ansåg trots allt att han 
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trivdes bättre på Koberg, dessutom bor han numera i Trollhättan. Han finner även Kobergs 

bana aningen bättre.   

”Bättra greener och mera kompisar ska det va” säger respondenten. 

Respondent 5 
Man, 38 år har varit vilande medlem i Onsjö golfklubben sen 15 år tillbaka. De senaste fem 

åren har han spelat aktivt. Respondenten har valt att lämna klubben på grund av att alla hans 

vänner är medlemmar i Trollhättans golfklubb. Han hade spelat en gång på sin hemmabana 

men lagt lika mycket i medlemsavgift på greenfee och spelat vid Trollhättans golfklubb. Då 

kände han att det var dags att byta klubb.  

”Golf är en social sport och alla mina vänner spelar i Trollhättan” 

Respondenten har försökt övertala sina vänner att börja spela på Onsjö i stället, men utan 

någon framgång då de ansåg att Trollhättans klubb var bättre. 

Mannen anser att klubbarna är relativt lika, avgiften är ungefär densamma. Trots dessa 

likheter, tror respondenten att de som har intresse av att bli medlemmar och har de här två 

klubbarna att välja mellan, ändå väljer Koberg. Medlemslånet vid Onsjö golfklubb är högre 

jämfört med de andra klubbarna. Dessutom känner respondenten mer golfanda vid Koberg 

samt anser att klubben präglas av ett genuint intresse för golf. Klubben har även en otroligt 

engagerad pro som jobbar för att medlemmarna ska utvecklas. Onsjös pro anses däremot vara 

något ”överklassig”. 

Respondenten har funderat på att lämna klubben under de senaste säsongerna och tog beslutet 

i fjol när även hans fru valde att lämna klubben. Det som också skiljer sig, men som ändå inte 

var skälet för att byta klubb, var att på Koberg fick alla medlemmar fria bollar.  

På frågan om respondenten skulle tänka sig byta till Onsjö svarade han ja, om alla hans 

vänner bytte. I övrigt tyckte han att Onsjö var en bra klubb. 

Respondent 6 
Man, 45 år har varit medlem i Onsjö golfklubb i ca 12 år och bestämde sig för att gå ur år 

2000-2001, men är numera tillbaka i klubben igen. Respondenten gick ur för att han ansåg att 

han inte hade tillräckligt med tid att spela golf och därför inte ville betala de onödiga 

avgifterna. När respondenten gick ur fick han tillbaka medlemslånet som han hade som insats 

och sen gick han med i Karlsborg golfklubb där han bara behövde betala en avgift på 700-800 

kr per år istället för 3000 kr på Onsjö. Den nya klubben hade heller ingen insats, dessutom var 

range bollar gratis. Det tyckte respondenten passade bättre då han inte spelade så ofta längre.  
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Nu har respondenten gått tillbaka till Onsjö igen och ska precis bli medlem år 2006. Valet föll 

naturligt på Onsjö eftersom flera av hans vänner spelar aktivt där. Dessutom har respondenten 

i övrigt varit nöjd med Onsjö. Han anser att banan är i hyfsat skick men kunde ha blivit 

aningen bättre. Överlag om han jämför de övriga närliggande klubbarna tycker respondenten 

inte att de skiljer sig mycket. Koberg och Onsjö är ganska lika anser han medan Ekarnas 

golfklubb skiljer sig lite då den är mindre, det är lite mer jordnära känsla över klubben och 

den har intimare stämning. På Ekarnas golfklubb betalar medlemmen 80 kr. Då får 

medlemmen gratis bollar hela säsongen på rangen, men den möjligheten saknas på Onsjö. 

Respondenten tycker det är synd eftersom det kan kosta en massa pengar i längden, speciellt 

om man tränar och spelar aktivt. 

I övrigt tycker han att Onsjö är en bra golfklubb. Banan är bra och utmanande när den väl är i 

ordning. Klubben är närliggande och han har sina vänner där.  

Respondent 7 
Kvinna 60+, gick ur klubben 2001 efter att ha varit medlem i ca. 5 år. Hon blev medlem 

samtidigt som sin sambo och han är fortfarande medlem. Trivdes till en början mycket bra i 

klubben, men tyckte att det var lite ”översittarbeteende” i klubbhuset. Hon gillade inte att gå 

in och kände sig inte välkommen. Hon kan inte nämna något konkret som någon sagt till 

henne men det var den känslan hon fick. Respondenten efterlyser en medlemskommitté som 

kan jobba för en trevligare stämning bland medlemmarna. Hon tyckte mycket om banan och 

tycker att den är den trevligaste banan som hon har spelat på i närområdet. Hon lämnade 

klubben för att hon inte längre kunde spela på grund av ryggproblem. Om hon skulle börja 

spela igen så skulle hon välja Onsjö GK igen eftersom hennes sambo fortfarande är medlem. 

Hon säger dock att om det inte vore för honom så skulle hon välja Ekarnas GK för där spelar 

hennes barnbarn. 

”Onsjö är den trevligaste banan i området” 

Respondent 8 
Man 33 år, har varit medlem i klubben sedan han var junior och valde i början av 2000 att 

lämna Onsjö. Han var under sin tid som medlem aktiv i klubbens verksamhet på olika sätt. 

När han gick ur klubben gjorde han det för att han ville spela i en klubb som satsade lite mer 

på sina spelare och som jobbade mer mot en idrott och elitsatsning. Han är idag fortfarande 

medlem i den nya klubben och trivs mycket bra där. Beslutet om att lämna klubben växte 

fram under en tid och när jag fick möjlighet att spela för en annan klubb så tog jag den. Han 



Bilaga 5 
 

har under sin tid i Onsjö GK trivts bra och han anser att banan är bra och oftast håller gott 

skick. 

Respondent 9 
Man 38, var medlem i klubben under ungefär 5 år, och valde 2003 att lämna klubben för att 

istället bli medlem i Trollhättans golfklubb. Han ansåg att det varit mycket tjafs i klubben från 

och till, som tog ”udden” av själva golfspelet. Samtidigt som han valde att lämna så var det 

flera av kompisarna som också valde att byta till Trollhättans golfklubb, han tror att de 

övertygade varandra om att ”gräset var grönare på andra sidan” men respondenten insåg att så 

inte var fallet. Funderar på att byta tillbaka till Onsjö golfklubb igen och han säger att han 

insåg att den dåliga stämning som han ibland har upplevt på Onsjö golfklubb även fanns på 

den nya klubben. Respondenten anser att golfspelare är speciella människor och att vissa av 

dem har ett enormt behov att hävda sig själva och därmed blir det en tråkig stämning. Han 

gillar också Onsjö GKs layout bättre än Trollhättans GK, och alla klubbar har olika problem 

med standarden på banan och han har märkt att det kan skilja ganska mycket från år till år. 

”Jag skulle absolut rekommendera Onsjö GK till andra som vill bli medlemmar.” 

 

Respondent 10 
Kvinna 38 

Respondent 10 gick ur klubben år 2005 efter att ha varit med i cirka 3 år. Anledningen till 

varför hon och hela den övriga familjen valde att gå ur var att de flyttade till Trollhättan och 

därmed ansåg sig ha närmare till den banan. Familjens bekanta och barnens vänner var redan 

medlemmar på Trollhättan där även respondentens familj tidigare varit medlemmar. Familjen 

har alltså varit med i både trollhättan och Onsjö under de senaste åren men har nu valt att gå 

tillbaka till Trollhättans golfklubb. Men hon ser ingen stor skillnad mellan klubbarna och har 

trivts bra på båda, men känner att familjen so tidigare sagts har mer bekanta att spela med på 

Trollhättans golfklubb. Farmor och farfar till barnen spelar också på Trollhättans golfklubb så 

det gör att barnen lättare kan spela även med dem.  

”Trollhättans golfklubb känns mer naturligt att vara med i när vi bor i Trollhättan och så är 

våra bekanta med där.”  
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5.3 Sammanfattning intervjuer 
De intervjuade respondenterna som har valt att avsluta sitt medlemskap i Onsjö har alla varit 

medlemmar i klubben i flera år, samt bott i närheten. En gemensam faktor som spelade roll i 

deras beslutsfattande var att de hade vänner med medlemskap i andra klubbar.  

 

”Golf är en social sport och alla mina vänner spelar i Trollhättan” Man, 38 år  

”Bättre greener och mera kompisar ska det va” Man 26 år 

Generellt tyckte respondenterna att avgifterna på Onsjö var dyra i förhållande till andra 

klubbar. Respondent 1 och 5 ansåg sig förlora pengar i längden då avgifterna var dyra och de 

inte spelade lika ofta som önskat. Därav anledning till att byta klubb.  

”Jag bör spela mer än jag gjorde för att täcka den årliga avgiften för att jag ska känna att det 

är värt pengarna.” Kvinna, 65 år 

Andra synpunkter som framgick ur intervjuerna var missnöje med greenerna, flera tyckte att 

de kunde skötas bättre och Onsjö hade inte förmåner som andra klubbar hade, exempelvis 

gratis bollar. 

”De försökte väl, men greenerna var katastrof de åren jag vet i alla fall, jag vet inte hur de är 

i år, har inte spelat i år” Man, 38 år 

I intervju med respondent 3 framgick endast positiva synpunkter om golflubben. Han skulle 

inte ha avslutat sitt medlemskap om han inte skulle flytta. Respondent 7 skulle välja Onsjö 

igen om hon har möjlighet att spela golf igen. 
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Förslag på utträdes enkät 
 

□ Man 
□ Kvinna 
 

Inträdesår: ______________ 
 

Typ av medlemskap vid utträde: ___________________________ 
 
Har ni haft annan typ av medlemskap i klubben under er tid som medlem, i så fall vilken?: 
_______________________________________________ 
 
Varför har ni valt att gå ur klubben?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad har varit bra med ditt medlemskap? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad har varit mindre bra med ditt medlemskap? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Övriga synpunkter: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


