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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar ideella organisationer och svårigheterna med att bestämma sig för 

hur investeringsbeslut skall motiveras i dessa. För att göra detta har vi undersökt vad 

medlemmarna i en ideell organisation vill förbättra i organisationen. Vi har tittat närmare på 

den ideella föreningen Hammarö golfklubb och undersökt vad dess medlemmar har för 

önskemål med klubben för att sedan analysera vilka investeringar som skulle skapa maximal 

medlemsnytta för Hammarö golfklubbs medlemmar. 

 

För att ta reda på den information som krävs för nyttovärderingen använde vi oss av den 

kvantitativa metoden där vi via post skickat ut enkäter till Hammarö golfklubbs samtliga 1592 

medlemmar. Vi fick en svarsfrekvens på mer än en tredjedel av medlemmarna. Resultatet 

sammanställdes i dataprogrammet Excel. 

 

Vi analyserade resultatet från respondenterna med hjälp av teorier inom social ekonomi, 

ideella organisationer, segmentering i tjänstemarknaden, cost-benefit analys och contingent 

valuation method.  

 

Resultatet var genomgående tydligt att de två främsta investeringen som skulle generera 

medlemsnytta till Hammarö golfklubbs medlemmar var att bygga tak över driving rangen och 

fler mål på driving rangen. Det tredje främsta investeringsalternativet som ansågs som 

betydande för medlemmarna var att maten i restaurangen skulle förbättras. Medlemmarnas 

förslag var bland annat att servera sallader, salladsbuffé till lunchen och utbud i form av 

baguetter mindre smörgåsar.   

 

Vi har även undersökt olika kundsegment och vilka investeringsalternativ som förordades av 

vilka personer. De kundkategorier som främst anser att maten i restaurangen behöver 

förbättras är kvinnor och åldersintervallet 65- som rankat detta investeringsalternativ som 

andra plats. Åldersgruppen 22-40 är den enda kundkategorin som inte främst prioriterar ”tak 

på driving rangen”. De anser istället att ”fler nya mål på driving rangen” är viktigast att 

prioritera.
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1. Inledning 
 

 

I det inledande kapitlet pressenteras en kort bakgrundsbeskrivning av vårat studieobjekt och 

ett incitament till varför studieobjektet bör studeras. Vidare i problemdiskussionen diskuteras 

problematiken kring investeringsbeslut i ideella, idéburna organisationer som leder fram till 

de forskningsfrågor uppsatsen avser att besvara. Därefter redogörs syftet med arbetet och de 

avgränsningar som har gjorts. Slutligen pressenteras den fortsatta dispositionen av uppsatsen.   

 

 

1.1 Bakgrund 

Inspirationen till att skriva denna uppsats uppkom i samband med ordförande Hans Lindhs 

och styrelseledamot Anneli Wärmes presentation av Hammarö golfklubb vid Karlstads 

Universitetet den 31 augusti 2006. Genom närmare samtal efter presentationen med Hans 

Lindh kände vi ett genuint intresse att hjälpa golfklubben genom att undersöka det mest 

grundläggande i ideella organisationer, vad medlemmarnas önskemål med klubben är. 

Hammarö golfklubb som är en ideell förening har inte som primära mål i sin verksamhet att 

gå med ekonomisk vinst, utan att investeringarna skall göras på ett sådant sätt så att det skapar 

medlemsnytta enligt Hans Lindh1. Hammarö golfklubbs styrelse har som mål att på årsmötet 

under februari 2007 presentera en femårsplan för verksamheten. Förhoppningarna är att denna 

undersökning skall utgöra en del av underlaget till verksamhetens femårsplan. 

 

Värmlands län har idag 18 registrerade golfklubbar. I Karlstads närområde finns det fyra 

belägna golfklubbar. Hammarö golfklubb räknas som den näst största i Värmland efter 

Karlstad golfklubb. De är de enda klubbarna i Värmland som har personer i kö för att bli 

medlemmar i dagsläget, hösten 2006. I Sverige har golfintresset ökat under åren 1990 – 2004 

med 2 % - 8 %. År 2005 minskade antalet medlemmar i svenska golfklubbar med 1,02 % och 

2006 minskades medlemsantalen med 0,54 %2. Hammarö golfklubb har i dagsläget inte haft 

någon medlemsnedgång, men om nergången av antalet medlemmar i svenska golfklubbar 

                                                 
1  Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, intervju den 31 augusti 2006. 
2Svenska golfförbundet (http://sgf.golf.se) 
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visar sig att vara en bestående faktor, kan det tänkas bli märkbart även för Hammarö 

golfklubb den kommande tiden.    

 

Om den negativa trenden skulle vara bestående, att antalet medlemmar i golfklubbar blir färre 

kommer det att uppstå ett utbudsöverskott på golfklubbar på kort sikt och priset för att spela 

golf borde då sjunka. Men på längre sikt så kommer antalet golfklubbar tvingas att minska för 

att anpassa sig till marknadens efterfråga som består av frivilliga medlemmar. Detta scenario 

illustreras i figur 1. 

                        

                    Minskning av antalet golfklubbar på lång sikt 

 

 

Figur 1: Utbud och efterfrågan av golfklubbar på kort och lång sikt (egen figur). 

 

Punkt A visar den tidigare efterfrågan på medlemskap i golfklubbar som sedan sjunker (B), 

och på kort sikt så sjunker priset för att spela golf på grund av prisdumpning från en del 

klubbar som försöker överleva. På längre sikt kommer marknaden stabiliseras och antalet 

golfklubbar kommer att anpassas till efterfrågan (C) av medlemskap i golfklubbar. En 

anledning till att priset för att spela golf inte kommer att förändras markant på lång sikt enligt 

författarna till uppsatsen, är att de fasta kostnaderna för att underhålla en golfanläggning är 

höga (Hammarö golfklubbs årsredovisning, 2005) och likartade för alla golfanläggningar, 

omfattningen av underhållningen på golfbanan är ett avgörande element för golfbanans 
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kvalitet, som utgör en av de mest grundläggande faktorer för en golfspelare. Golfklubbar i 

allmänhet är i första hand beroende av medlemsavgifterna som betalas in av medlemmarna 

och andra hand finansieringskällor från sponsorer och greenfeegäster.3 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ange motivet till hur författarna till uppsatsen anser att Hammarö golfklubb ska 

resonera gällande sina investeringsbeslut, kommer syftet med ideella föreningar och 

problematiken som uppkommer i de organisationer som har vinstmaximering som sekundära 

mål att diskuterats. För att inge en djupare förståelse av vilken del av samhället den ideella, 

idéburna förgreningen kommer ifrån så har grundsatserna till de ideella organisationerna 

preciserats i social ekonomi.    

 

Syftet med ideella organisationer skiljer sig på olika sätt från de traditionella privatägda 

företagen och de statligt styrda organisationerna men det finns också likheter. För att ge en 

helhetsbild av vart ideella organisationer placeras i samhället använder vi oss av en omarbetad 

modell från Wijkström & Lundström (2002) som visas i figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, intervju den 3 oktober 2006. 
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Social ekonomi och ideella organisationers placering i samhället 

 

 

Figur 2: Social ekonomi och ideella organisationers placering i samhället. Egen omarbetad modell från 

Wijkström & Lundström (2002). 

 

I figur 2 är ideella organisationer en del av den sociala ekonomins funktioner som ligger 

emellan den renodlade marknadsekonomins privata företagande och den offentliga sektorns 

verksamheter. Vårt samhälle betraktas ofta som indelat i två delar, privata och offentliga 

sektorn. Den sociala ekonomin har fått en vag beskrivning och positionering i samhället enligt 

Wijkström & Lundström (2002). En tydlig indikator på det resonemanget blir påtagligt när en 

entydig definition av social ekonomi och dess konkreta innebörd inte är känd. Åtskilliga 

författare har dock många gånger ett resonemang kring begreppet som följs av en utförlig, 

framarbetad beskrivning utav begreppet. Många av de beskrivningarna som ges är samstämda 

men det finns också en del väsentliga skillnader skribent emellan. Genom att ha utvärderat 

några författares verk som behandlar ämnet har ett sätt att betrakta begreppet social ekonomi 

och de aktörer som verkar inom social ekonomi sammanställts av uppsatsens författare. För 

att beskriva relationerna mellan social ekonomi, privata sektorn och offentliga sektorn har en 

rapport från Kulturdepartementet (1999) anförts enligt följande. 
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 "Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga 

ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den 

offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i 

föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den 

sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta 

drivkraft".  

 

I ideella organisationerna ingår inte bara ideella föreningar utan också stiftelser, politiska 

partier, fackföreningar samt religiösa samfund och kyrkor (Wijkström & Lundström, 2002).  

Enligt Lundström och Wijkström (2002) kan man beskriva ideella organisationer enligt 

kriterierna nedan:  

• Vara formell, genom att ha en styrelse, skrivna stadgar samt möten eller aktiviteter 

med viss regelbundenhet. 

• Vara privat, i institutionell mening separerad från staten. 

• Inte dela ut sitt ekonomiska överskott i form av vinst till någon form av ägare eller 

huvudmän. 

• Vara självstyrande och inte en del av ett vinstdrivande företag. 

• Ha inslag av idealitet, genom att få någon form av bidrag genom till exempel gåvor 

eller frivillig medverkan genom ideellt arbete av betydelse från privatpersoner.  

 

Kooperativa verksamheter som till stor utbredning bedriver sina verksamheter i 

bolagsformerna ”ekonomiska föreningar” eller som ”aktiebolag”, är också en del av den 

sociala ekonomin samt privata företag som sätter medarbetarnas intresse framför 

vinstintresset (Olsson et al., 1998). Ekonomiska föreningar beskrivs som följande enligt SFS 

1987:667 Lag om ekonomiska föreningar. 

”En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 

genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar”. I tredje och fjärde punkten av 

Lundström och Wijkströms beskrivning av ideella organisationer i föregående stycke, 

stämmer dock inte definitionen på ekonomiska föreningar och aktiebolag in i de avseendena 

att ekonomiska föreningar och aktiebolag får dela ut vinst och vara en del av ett vinstdrivande 

företag enligt SFS 1987:667 Lag om ekonomiska föreningar. 

 

Eftersom det är inom ideella organisationer som uppsatsens studieobjekt har sina rötter 

behövs en så entydig och klar definition av ideella organisationer som möjligt. Författarna till 
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uppsatsen har därför valt att betrakta kooperativa verksamheter och andra företag som 

inkluderas i den sociala ekonomin som en annan förgrening till social ekonomi än ideella 

organisationer. Författarnas betraktelsesätt av kooperativ verksamhet och andra företag som 

har vinstmaximering som sekundära mål i förhållande till social ekonomi och ideella 

organisationer illustreras i figur 3 nedan.  

 

Ett betraktelsesätt av social ekonomi 

  

Figur 3: Social ekonomi med förgreningarna ideella organisationer, kooperativ och andra företag med 

vinstmaximering som sekundära mål (Egen konstruerad modell).  

 

Vidare kommer uppsatsen endast att behandla förgreningen ideella organisationer, i den 

sociala ekonomin.  

 

Den fundamentala skillnaden mellan privatägda företag och ideella organisationer är som 

tidigare berörts att ideell verksamhet inte har vinstmaximeringssyftet som primära mål utan 

istället allmännytta eller medlemsnytta. Trots det har ett växande inflytande av ”marknadens 

språk” som florerar i de privatägda företagen visats tydligt i de ideella organisationerna. I 

Social ekonomi 

Ideella organisationer Kooperativ 

Ideella föreningar 

Politiska partier 

Producent- 

kooperativ 

Konsument- 

kooperativ 

Stiftelser 

Fackföreningar 
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vinstmaximering som 
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vissa ideella organisationer talar man om sin verksamhet som en ”marknad”, medlemmarna 

som ”kunder”, arbetar med sitt ”varumärke”. Rädda Barnen skriver i sin årsrapport 2000, om 

att samarbetet med näringslivet bland annat syftar till att ge organisationen finansiella resurser 

och att stärka ”Rädda Barnens” varumärke (Wijkström & Lundström, 2002). En anledning till 

att marknadens språk används i en allt större utsträckning kan enligt författarna till uppsatsen 

vara att ledningen lättare ska kunna identifiera medlemmarnas behov och vad som skapar 

nytta för denne genom att se medlemmarna i ideella organisationer som ”kunder”. 

 

Ett incitament ur en ekonomisk synvinkel varför medlemmarnas behov ska tillfredställas kan 

ges genom Wijkström & Lundströms (2002) undersökning om de ideella organisationernas 

intäkter för att ta reda på deras beroende eller oberoende av andra aktörer. De har delat in 

intäkterna i tre intäktskällor: offentliga källor (kommunala, landstingskommunala, och statliga 

medel), privata gåvor och donationer samt intäkter som de ideella organisationerna genererar 

själva som kan bestå av medlemsavgifter, olika typer av försäljning av varor och tjänster men 

de får inte innefattande något som har anknytning med den offentliga sektorn. Resultatet blev 

att 29 % kom från offentliga källor, dryga 11 % från privata gåvor och donationer och 60 % 

kom från organisationerna själva. Medlemsavgiften utgör alltså en betydande inkomstkälla för 

många svenska ideella organisationer (Wijkström & Lundström 2002). ”Det förefaller råda 

enighet om att förekomsten av kundbehov (och betalningsvillig efterfrågan) utgör 

förutsättningen för organisationers verksamhet” (Echeverri & Edvardsson 2002, sid. 147). 

 

Kunden vill inte ha tjänsten eller varorna i sig, utan de är intresserade av nyttan, värdet av 

tjänsterna och varorna. Värdet är tjänstens förmåga att lösa problem eller att tillgodose 

kundens behov (Echeverri & Edvardsson, 2002). Söderlund (1997) beskriver en kund som 

den som har behov och önskemål som skall tillgodoses genom olika erbjudanden. Behoven 

uttrycker sig i form av olika önskemål om krav på varor eller tjänster som förväntas kunna 

tillgodoses. 

 

Exempel på en bra investering leder i de privata företagen till bättre service, ökad omsättning, 

lägre drift- och underhållskostnader och höjd produktiviteten etc. (Ljung & Högberg, 2002). 

Gemensamt för dessa investeringar är att de fokuserar på vinstmaximering i monetära termer.  

 

I vårt samhälle tas skatter ut av kommunen, landstinget och staten. Dessa skatter finansierar 

den offentliga sektorn för att bekosta gemensamma ändamål. Skatt är en tvångsmässig avgift 
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som finansierar allmännyttan. Det gäller främst statligt ägda organisationer som vård, 

omsorg, försvar och rättväsendet men även bostäder, idrott och kultur finansieras delvis eller 

helt med skatter.4 

 

Ideella organisationer är ett företagande som bygger på demokrati och solidaritet och har 

medlemsnyttan eller samhällsnyttan som primära mål vid investeringsbeslut. Företagandet 

bygger på människor som har ett djupt grundläggande behov med frivilliga gemensamma 

ansvarstaganden (Olsson et al., 1998). Men med förståelsen av att ”för människor 

tillfredställer ett medlemskap i en förening varierande behov i skiftande situationer”, 

(Wijkström & Lundström, 2002, sid. 244) och att alla kunders önskemål inte kan tillgodoses, 

för att kunder önskar tillgodose sina behov på olika sätt. Till exempel kan mäns önskemål i 

vissa fall skilja sig från kvinnors och en skillnad av önskemål demografiskt sätt kan 

förekomma under vissa omständigheter (Echeverri & Edvardsson, 2002).  

 

Det är på grund av diskussion i förgående stycke viktigt att undersöka om det finns några 

indelningsgrupper av medlemmar som har liknande önskemål, för att i så stor utsträckning 

som möjligt kunna tillfredställa alla olika slags medlemmars önskemål i Hammarö golfklubb.   

 

Eftersom det totala antalet medlemmar i golfklubbar runt om i Sverige har minskat under de 

två senaste åren är det viktigt för golfklubbarna att förebygga att medlemmar väljer andra 

aktiviteter än golf. Det är också viktigt att medlemmarna inte lockas av ett medlemskap i de 

golfklubbar som erbjuder lägre priser men som i själva verket tvingas till att satsa kortsiktigt 

genom prisdumpningen. Hammarö golfklubb som är en ideell förening har inte som primära 

mål att satsa på investeringar som ger störst avkastning i monetära termer utan sådana 

investeringar som maximerar medlemsnyttan för medlemmarna i föreningen. Genom att 

undersöka ”hjärtat” av föreningen, det vill säga identifiera vilka behov Hammarö golfklubbs 

medlemmar har, vill uppsatsens författare bidra med ett underlag till att förebygga att 

Hammarö golfklubb inte innefattas av den negativa trenden med ett minskat antal medlemmar 

i golfklubben, som är påvisad i vissa andra golfklubbar i Sverige.  

                                                 
4 Regeringskansliet (http://www.regeringen.se/) 
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1.3 Problemformulering 
 

• Hur ska Hammarö golfklubb investera för att få ut maximal nytta för medlemmarna? 

 

• Skiljer sig behoven mellan olika medlemskategorier? Mäns respektive kvinnors 

önskemål? Åldersgrupper emellan? Olika medlemstyper emellan? Olika frekvent 

spelande golfare emellan? Om så är fallet, kan alla medlemskategoriers önskemål 

tillfredställas? 

 

1.4 Syftet med arbetet 
Syftet är att analysera hur Hammarö golfklubbs framtida investeringar ska ge maximal 

avkastning i form av medlemsnytta.  

 

1.5  Avgränsningar 
Vi har i samförstånd med en annan grupp från Karlstads Universitet, Markus Lindblad och 

Håkan Bengtsson, som också parallellt med denna uppsats utfört en uppsats om Hammarö 

golfklubb gjort våra avgränsningar. Lindblad & Bengtsson (2007) undersöker vilka 

nyckelfaktorer Hammarö golfklubbs medlemmar värdesätter högst i sitt medlemskap och vid 

spel på andra golfbanor och jämför sedan nyckelfaktorerna med konkurrerande golfklubbar i 

Karlstads närområde. I vår uppsats av Hammarö golfklubb har endast en intern analys gjorts 

vilket innebär att vi inte kommer att undersöka konkurrenter eller andra externa faktorer. 

Investeringsalternativen har begränsats till fem stycken förutbestämda investeringsalternativ 

under varje delområde av Hammarö golfklubbs anläggning. Detta har gjorts för att kunna 

analysera resultatet från respondenterna på ett standardiserat och enkelt tillvägagångssätt och 

att ett obegränsat antal investeringsalternativ ansågs utgöra en allt för omfattande 

undersökning med hänsyn till vår tidsram. De förutbestämda investeringsalternativen ansågs 

av en testpanel vara heltäckande och det utgjorde grunden för avgränsningen av 

investeringsalternativen. Vissa av kostnaderna för investeringsalternativen har resonerats fram 

medan andra alternativ har tagits fram i samråd med klubbchef Gunnar Thilén. Vi har alltså 

inte gjort kostnadskalkyler för att bestämma dessa kostnader på grund av att detta skulle ha 

varit allt för omfattande för vår tidsram. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis i det första kapitlet förklarade vi bakgrunden till det problem vi ämnar 

undersöka som följs av en problemdiskussion som slutligen ledde fram till en 

problemformulering av de frågor som uppsatsen avser att besvara. Vidare förklarats syftet 

med uppsatsen och varför vi har gjort de avgränsningar som angivits. 

 

I uppsatsens andra kapitel: metod, beskrivs vilka vetenskapsteoretiska ansatser uppsatsen 

antagit. Vi redovisar studiens undersökningsupplägg och den metod som använts för att samla 

in information till studien. Därefter anger vi den analysmetoden som ska sammanställa våra 

empiriska data och redogör för olika begreppsverktyg som hjälper till att förklara datan. 

Kapitlet avslutas med en trovärdighetsdiskussion för att utreda vilka faktorer som kan ha 

påverkat studiens reliabilitet och validitet. 

 

I det tredje kapitlet: teori, presenteras de teorier som bedöms vara viktiga för vår 

undersökning. Teorierna som introduceras är social ekonomi, ideella organisationer, 

segmentering av tjänstemarknaden, cost-benefit analys och slutligen contingent valuation 

method. 

 

Fjärde kapitlet empiri och analys, inleds med en företagspresentation av Hammarö golfklubb 

som följs av empiri som sammanställts i diagram och analyserats med hjälp av tidigare 

presenterade teorier, i kapitel tre.  

 

I det femte och sista kapitlet slutsatser, har konkreta slutsatser dragits och rekommendationer 

diskuterats utifrån vår analys. Vi har kommit fram till ett svar på frågan som utgjorde vår 

problemformulering i första kapitlet och därmed uppfyllt syftet med uppsatsen. 

Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatta studier inom ämnet social ekonomi. 
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2. Metod 
 

 

Detta kapitel kommer att behandla de vetenskapliga ansatser som uppsatsen antagit och 

beskriva det undersökningsupplägg som används. Vidare redogörs för den forskningsmetoden 

som har tillämpats vid datainsamlingen och hur den inkomma datan sammanställts och 

analyserats. Därefter har enkätens utformning redovisats och en bortfallsanalys av den 

totalundersökning som genomförts. Avslutningsvis diskuteras trovärdigheten i 

undersökningen med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet. 

 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska ansatser 

 ”Det sägs ibland att i vår tid har vetenskapen övertagit religionens roll. Det vetenskapen 

hävdar tror man på som man förr trodde på Guds ord” (Thurén, 2004, sid. 7). 

Vetenskapsteori handlar om grunden för alla ställningstaganden överhuvudtaget, med 

kontentan att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten, ett ständigt sökande efter 

sanningar (ibid). 

 

Man brukar tala om två vetenskapliga huvudriktningar, den ena är Positivism som har sitt 

ursprung i naturvetenskapen och den andra är hermeneutiken som har en utpräglad 

humanistisk inriktning (Thurén, 2004). I vår problemställning har vi tagit ansats i ett 

positivistiskt betraktelsesätt som förespråkar att inte lita på traditioner och auktoriteter, inte 

ägna oss till lösa spekulationer och inte låta känslorna dra iväg med oss. Istället har vi kritiskt 

undersökt alla påståenden och iakttagelser och endast tagit stöd av fakta som vi anser ha 

kunnat säkerställas med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta har vi sedan analysera logiskt för 

att kunna dra slutsatser av dem. Vi har så mycket som möjligt kvantifierat våra fakta, 

behandla dem statistiskt så att vi har kunnat dra generella slutsatser av dem vilket visar ett 

särskiljande drag av den positivistiska ansatsen (ibid). 

 

Förhållningssättet i positivism bygger på objektivitet medan i hermeneutiken florerar det 

subjektiva, engagerade tolkningssystemet (Patel & Davidsson, 2003). Hermeneutiken har ofta 

mer förståelse för relativistiska tankegångar där man använder sina egna minnen, upplevelser 
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och sin förståelse när man undersöker ett objekt (Thurén, 2004). I jämförelse med varandra 

skulle den positivistiska ansatsen kunna beskrivas som hårddatametoder för analyser och där 

har den kvantitativa metoden en stor utbredning och hermeneutiken som mjukdatametoder där 

den kvalitativa metoden används för att analysera information (ibid).  

 

2.2 Undersökningsansats 

Utifrån vår problemformulering har vi bestämt utformningen på upplägget av vår 

undersökning. De individer som ingår i undersökningen är Hammarö golfklubbs samtliga 

medlemmar och det undersökningsupplägg som vi använder oss av har en beskrivande 

(deskriptiva) ansats. Den beskrivande ansatsens utformning kan delas in i fyra kategorier; 

tvärsnittsstudie- en situation vid en given tidpunkt, tidsseriestudie - utvecklingen i ett urval 

över tiden, kohortstudie- utvecklingen i en speciell grupp över tid och panelstudie- 

utvecklingen hos enskilda personer över tid (Jacobsen, 2006).  Vi har använt en 

tvärsnittsstudie för att belysa den problemställning som ska undersökas. Ordet tvärsnitt 

betyder att vi enbart studerar verkligheten vid en given tidpunkt. I den beskrivande 

utformningen ges förhållanden som ägt rum, eller förhållanden som existerar just nu. 

Undersökningarna begränsas till några aspekter av de fenomen man är intresserad av, de kan 

beskrivas var och en för sig, eller sättas i samband till varandra. Vid den deskriptiva studien 

förekommer oftast en teknik för att samla in data (ibid), den teknik vi har använt oss av är den 

kvantitativa metoden som beskrivs mer ingående i nästa stycke.    

 

2.3 Forskningsmetoder Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Det finns två tillvägagångssätt att samla in data på, den kvantitativa och kvalitativa metoden. 

Vi har samlat i data genom den kvantitativa metoden. Fördelar med en kvantitativ ansats är att 

den standardiserar informationen vilket gör den lättare att behandla med hjälp av statistiska 

datorprogram. Metoden gör att vi kan få överblick över ett stort och komplext material. 

Kostnaden per undersökningsobjekt blir mindre jämfört med en kvalitativ ansats vilket 

innebär att man kan fråga fler respondenter. Detta ger möjlighet att generalisera och vi får en 

större extern giltighet (Jacobsen, 2006). 

 

Med den kvalitativa ansatsens tillvägagångssätt har man möjligheten att lägga vikt vid detaljer 

hos varje respondent. Data blir nyanserad och man får ta del av respondentens tolkning istället 
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för att tolka åt respondenten. Om intervjupersonen har bättre kunskap inom området kan vi 

dessutom få mer information än vad vi trodde vi skulle få genom att svaren blir mer utförliga 

(Jacobsen, 2006). Denna metod är dessutom väldigt flexibel. Om problemet inte är helt klart 

från början kan undersökningen både ge klarhet i vad problemet består av samtidigt som det 

ger ett svar på problemet. I den kvalitativa metoden är det oftast väldigt få begränsningar på 

de svar man kan få (ibid). Vi utför av denna anledning undersökningen med en kvantitativ 

ansats eftersom de svar och den exakthet som krävs i vår frågeställning passar sig bättre med 

den kvantitativa ansatsen än med den kvalitativa. 

 

2.3.1 Nackdelar med en kvantitativ respektive en kvalitativ ansats  

En nackdel med den kvantitativa ansatsen är att undersökningen antar en ytlig prägel och 

eftersom den oftast använder sig av flera enheter kan undersökningen inte vara allt för 

komplex. En annan risk är att undersökaren definierar vad som är viktigt. Man skulle kunna 

säga att: ”Det enda vi får svar på är det vi frågar om” (Jacobsen, 2006, sid. 147). 

 

Nackdelen med en kvalitativ ansats är att den är väldigt resurskrävande. Om vi har begränsade 

resurser så innebär detta att vi får nöja oss med betydligt färre respondenter. Vi måste alltså 

prioritera ”många variabler framför många enheter” (Jacobsen, 2006, sid. 147). Med en 

kvalitativ ansats får vi alltid ett generaliseringsproblem. ”Är dessa få personer representativa 

för andra än sig själva” (Jacobsen, 2006, sid. 144). I allmänhet får vi problem med den 

externa giltigheten när vi använder oss av en kvalitativ ansats. Data från en kvalitativ 

undersökning består av väldigt många ord med väldigt mycket nyanserat innehåll. Dessa data 

är i allmänhet ostrukturerad och kommer vara mycket svår att ordna i lättöverskådliga 

kategorier (ibid). 

2.4 Analysmetod 

Vi har sammanställt våra data från respondenterna med hjälp av dataprogrammet Excel. Efter 

vi registrerat datan har vi med hjälp av Excel tagit fram de empiriska data som vi behöver för 

att kunna svara på vår problemformulering. Vi har gjort sammanställningar i diagram för att 

lätt få en överblick av den sammanställda empirin. 
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2.5 Statistik 

Statistik betecknade ursprungligen en metod att beskriva staten och dess invånare. Idag finns 

statistik som omfattar samhällets samtliga områden i minsta detalj. Statistik är till exempel 

sammanställd information som tabell över fotbollsallsvenskan, arbetslöshetstal, 

medlemsmatrikel i en golfklubb o.s.v. ”Med statistik menas dessutom det vetenskapliga ämne 

som utvecklar och använder metoder för att insamla, bearbeta, beskriva och analysera 

siffermässiga data” (Carlsson & Rönér Douhan, 1993, sid. 5). Statistik kan användas som 

hjälpmedel för ett antal olika vetenskaper, främst inom beteende och naturvetenskap. 

Statistiska uppgifter kan ge tillräckligt tillförlitlig information för att beslut ska kunna fattas. 

Inom statistik finns ett antal olika verktyg som hjälper till att förklara empiri. 

 

Typvärde - Det variabelvärde som är mest förekommande i ett oändligt antal försök kallas för 

typvärde. Är materialet klassindelat kommer typvärdet vara klassmitten i den klass som har 

den högsta frekvensen. Medelvärde - Det mest dagligen frekvent använda genomsnittsmåttet 

kallas för medelvärde. Detta värde är lika med summan av samtliga observationer dividerat 

med antalet observationer. Vid klassindelade observationer representerar klassmitten klassen. 

Medelvärdet är inte lämpligt att använda vid sneda fördelningar eller med extremt höga eller 

låga observationer. Standardavvikelse och Varians - När ett medelvärde beräknas måste man 

också räkna ut en standardavvikelse. Det ger en bra information om spridningen i en 

fördelning. Variansen är standardavvikelsen i kvadrat och används av matematiska skäl för att 

räkna ut standardavvikelse (Carlsson & Rönér Douhan, 1993). 

 

2.6 Enkätutformning 

Enkätundersökningar går till på det viset att en respondent får besvara ett antal frågor i ett på 

förhand sammanställt frågeformulär. Fördelen med en enkät är som tidigare nämnt att det 

sparar tid, man når ett stort geografiskt område och det uppstår inga ”intervjueffekter” som 

påverkas subjektivt från intervjuaren. Nackdelen är att insamlingstiden är lång och 

svarsfrekvensen är förhållandevis låga (Patel & Davidsson, 2003). Vi har tillsammans med en 

annan uppsatsgrupp (Lindblad & Bengtsson, 2007) från Karlstads Universitet som också 

skriver en uppsats på Hammarö golfklubb som tidigare nämnts i avsnittet 1.5, utformat den 
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enkät5 som ligger till grund för vår empiri. Enkäten har på grund av detta delats in i olika 

delar för att minska kostnaderna och att undvika att respondenternas svarsfrekvens blev 

mindre i den andra enkätundersökningen, på grund av att de redan ansåg sig svarat på det 

första enkätutskicket. Vi har därför inte behandlat alla frågor i enkäten eftersom en del av dem 

behandlas av den andra uppsatsgruppen.  

 

Enkäten inleder med några grundläggande frågor (1-5) om respondentens ålder, medlemsform, 

bostadsort, kön, hur frekvent golfspelandet är hos respektive respondent. Bakgrundsfrågorna 

ålder, medlemsform, kön hur frekvent golfspelandet är hos respektive ligger till grund för den 

kategoriindelning av medlemmarna som vi har använt oss av när kopplingen från empirin 

gjordes till den teori vi använder. Åldersindelningen vi använder oss av är 0-21, 22-40, 41-64 

och 65-. Fråga 6 (a-l) omfattar graderingsfrågor 1-5 om hur pass nöjd man är med olika delar 

inom Hammarö golfklubb, där 1 är lika med ”mycket missnöjd” och 5 är ”mycket nöjd”. 

Sedan kommer ett antal frågor (8-17) där respondenten ska kryssa i de alternativ som han/hon 

önskar att förbättra. I fråga 18 ska medlemmarna rangordna 10 alternativ 1-10. Alternativen 

avser de delar av organisationen som medlemmarna anser är viktigast att förbättra, 1 är lika 

med viktigast att förbättra och 10 minst viktigast att förbättra. Som avslutning i enkäten 

lämnade vi några tomma rader för ”övriga åsikter”. Syftet med de tomma raderna var att 

medlemmarna skulle få skriva fritt och uttrycka sin mening i egna ord. Vi behandlade här 

åsikter som är återkommande bland medlemmarna.  

 

2.7 Totalundersökning 

Vi har haft möjligheten att undersöka samtliga 1600 medlemmar i Hammarö golfklubb. 

Genom att undersöka hela populationen kan vi tydligare se vilken grupp som fallit bort genom 

att de inte ha svarat på enkät utskicket. Enligt Jacobsson (2006) är det inte hur många som 

faller bort som spelar någon roll, utan vem som faller bort.  Vi har delat in populationen i 

undergrupper för att se om det existerar några samband om uppfattningarna av 

undersökningsobjektet. De undergrupper som vi har delat in populationen i är ålder, kön, 

medlemsform och hur frekvent golfspelandet är hos respektive respondent. Dessa 

indelningsvariabler har gjorts för att Hammarö golfklubb har ett brett åldersintervall och utgör 

därigenom inte en homogen grupp. I regel finns det olika människor med många olika 

                                                 
5 I bilaga 1, redovisas den fullständiga enkäten. 
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synpunkter, handlingssätt och beteenden (Jacobsen, 2006). 

 

Nackdelen med att ta med hela populationen var att förarbetet blev väldigt omfattande och 

kostsamt jämfört med om vi endast skulle ta med ett slumpmässigt urval. Arbetet med att 

sortera data från respondenterna blev också omfattande då svarsfrekvensen kom att vara 

relativt hög. Vi redovisar svarsfrekvensen i samband med vår bortfallsanalys i nästkommande 

avsnitt.  

 

2.8 Bortfallsanalys 

Av de 1592 enkäterna som vi skickade ut till samtliga av Hammarö golfklubbs medlemmar så 

besvarades 548 stycken, det ger en svarsfrekvens på 34,4 %. Andelen kvinnor som inte har 

svarat på enkäten var 65,82 % och andelen män som inte svarade på enkäten var 65,84 %. 

Fyra personer valde att inte ange kön. Hela 90 % av de passiva medlemmarna har inte svarat 

samtidigt som 62 % av de fullvärdiga medlemmarna samt 60 % av vardagsmedlemmarna har 

inte har svarat. En anledning till att just passiva medlemmar har högre bortfall än andra 

medlemsformer skulle kunna vara att dessa respondenter inte ansett sig ha den kunskap om 

golfklubben som de tror krävs för att svara på ett tillfredställande sätt (Jacobsen, 2006). På 

grund av det omfattande bortfallet av passiva medlemmar kan vi anta att de 

investeringsalternativ som uttrycks främst av de denna kategori skulle ha fått större 

genomslagskraft i den totala undersökningen om de passiva medlemmarna hade haft en högre 

svarsfrekvens. 86,6 % av juniormedlemmarna har inte svarat medan 61 % av 

seniormedlemmarna inte svarat. Även juniormedlemmarnas främsta investeringsalternativ 

skulle därför kunna ha fått större vikt om kategorins svarsfrekvens hade varit mer liknande 

den övriga populationens. I övrigt anser vi att fördelningen mellan olika kategorier är relativt 

tillfredsställande. 

 

2.9 Trovärdighetsdiskussion  

”Det finns två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Induktion bygger på 

empiri och deduktion på logik” (Thurén, 2004, sid.19). Vi har dragit induktiva slutsatser som 

är allmänna, generella utifrån våra empiriska fakta och som förutsätter kvantifiering. Risken 

med en induktiv ansats är att den aldrig är helt tillförlitlig. Anledningen till den bristande 

faktorn är att induktion grundar sig på empiriskt material som sällan utgör en fullständig 

uppräkning (ibid). 
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Vid kvantitativa, induktiva, undersökningar måste man se upp med två viktiga saker, 

reliabilitet och validitet (Thurén, 2004). Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. 

En opinionsundersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte 

tillfälligheter påverkar resultatet. En undersökning kan sägas ha hög reliabilitet om man 

räknar rätt, om man till hög grad lyckas eliminera slumpfaktorn eller om flera undersökare 

använder samma metod och kommer fram till samma resultat. Validitet innebär att man 

verkligen undersökt det man ville undersöka och inget annat. Med god validitet menas att man 

undersökt det som är formulerat i problemformulering och beskrivits i syftet (ibid).  

 

Genom att vi har utforma frågorna i enkäten utefter vad vi vill undersöka utifrån vår 

problemformulering och vad som beskrivits i vårt syfte anser vi att validiteten är hög. 

Eftersom vi har samarbetat med en annan uppsatsgrupp som tidigare nämnts vid utformandet 

av enkäten har därför inte alla frågor i enkäten behandlats eftersom en del av dem behandlas 

av den andra uppsatsgruppen. Enkäten har på grund av detta delats in i olika delar för att 

undvika att respondenternas svarsfrekvens blev mindre i den andra enkätundersökningen. 

Detta skulle kunna ha inträffat om respondenterna ansåg att det räckte att de svarat på det 

första enkätutskicket. Vi anser inte att validiteten har tagit skada av samarbetet för vi har 

grundligt redovisat vilka frågor som vi har behandlat i enkäten. 

 

En nackdel i samverkan med den andra uppsatsgruppen är att antalet frågor har utfallit mer 

omfattande än om vi hade gjort enkäten på egen hand, svarsfrekvensen kan ha minskat på 

grund av detta. Enligt Jacobsen (2006) avstår fler respondenter från att delta ju mer tid och ju 

större insats enkäten kräver. En annan faktor till att svarsfrekvensen inte blev högre kan vara 

att många som vägrar att svara gör detta av fruktan av att deras synpunkter skulle kunna bli 

allmänt kända eller att enkäten inte framställdes på ett tillräckligt intressant sätt (Jacobsen, 

2006). Vi tror dock att valet att utforma en gemensam enkät ändå gav störst svarsfrekvens. 

Eftersom vi har utfört en totalundersökning av de personer vi vill undersöka har vi en extern 

giltighet för att vi har eliminerat riskerna med att inte väljer ett representativt urval (Jacobsen, 

2006). 

 

För att kontrollera att upplägget och frågorna i enkäten inte skulle missförstås så bad vi 10 

personer som spelade golf eller som hade någon sorts golfkännedom besvara enkäten. Efter 

ett mer ingående samtal med samtliga så märkte vi tydligt att frågorna 8-17 var allt för 
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omfattande enligt vår testpanel. Frågorna var ställda på ett sätt så att respondenten skulle 

rangordna de investerings alternativ han/hon ville förbättra 1-5, där 1 var ”viktigast att 

förbättra” och 5 ”minst viktigast”. Av de 10 personerna som vi tillfrågade så klarade 7 

personer att fylla i enkäten korrekt. Vad det beror på kan vara att de inte var så intresserade 

eller kanske inte läste igenom anvisningarna som gavs vid varje fråga. Men efter ovanstående 

resultat så konstaterade vi att utformningen på frågorna 8-17 behövde ändras för att undvika 

missförstånd hos respondenterna. De fick nu kryssa i alla investerings alternativ som de vill 

ska förbättras. Fråga 18 som också är en rangordningsfråga med 1-10 alternativ om vilka olika 

områden (golfbanan, driving range o.s.v.) på golfbanan som är viktigast att förbättra. De 

rangordningssiffror som skulle sättas ut var: 1 som representerade ”viktigast att förbättra” till 

10 som representerade ”minst viktigast att förbättra”. Denna fråga valde vi att behålla till den 

slutgiltiga enkäten. Anledningen till detta är att vi på så sätt har fått ett mer rättvisande resultat 

genom att om till exempel många medlemmar ansett att golfklubbens restaurang behöver 

förbättra maten men att samma respondenter anser att golfbanan är det viktigaste området att 

förbättra så har detta medfört att investeringsmöjligheterna under kategorin golfbanan får en 

högre viktningssiffra än alternativen under restaurangen.  

 

Resultatet på fråga 18 blev att 36,2 % inte besvarade frågan på ett korrekt sätt, det vill säga 

genom att rangordna de områden de anser behöver ”förbättras mest” 1-10. Eftersom vi 

använder oss av modellen contingent ranking method som innebär att man måste ranka de 

alternativ som anses vara viktigast att förbättra, kan de svaren som rangordnas inte analyseras 

på samma sätt som de som inkorrekt har rangornat alternativen. Vi kommer att analysera de 

svaren som inte besvarades korrekt så långt de går i ett separat diagram och jämföra likheter 

och skillnader jämfört med dem som har besvarat fråga 18 korrekt. Genom en närmare 

eftertanke kanske vi skulle ha gjort en utförligare förklaring hur frågan skulle besvaras. Enligt 

Patel & Davidsson (2003) ges en mer ingående beskrivning på svarsalternativ som ska 

rangordnas. Om frågeformuläret är komplext så är postenkäter det sämsta alternativet jämfört 

med besöksintervju och telefonintervju (Jacobsen, 2006). Vårt frågeformulär får anses vara 

komplext på grund av ovanstående redovisade resultat att endast 63.8 % besvarade fråga 18 

korrekt. Reliabilitet i undersökningen kan ha påverkats till en viss del på grund av 

komplexiteten i frågeformuläret. Men genom att vi har bearbetat alla svarsalternativ genom att 

redovisa de inkorrekt besvarade frågorna separat så anser vi att man tydligt ser att resultatet 

inte påverkats på ett sätt som ändrar det slutgiltiga utfallet. Vi bedömer utifrån detta att 

undersökningen är tillförlitlig.   
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3. Teoretisk referensram och resultat av litteraturstudier 
 

 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska referensram som uppsatsen baseras på. Teorierna 

som behandlas är följande; social ekonomi, ideella föreningar, segmentering av 

tjänstemarknaden, cost-benefit analys och slutligen contingent valuation method. 

 

 

3.1 Social ekonomi 

Social ekonomi är ett företagande som bygger på demokrati och solidaritet och har som 

primära mål att lösa sociala ändamål och tillfredställa samfällda behov. Gemensamt för dessa 

verksamheter är att medlemsnyttan och/eller samhällsintresset går före vinstintresset (Olsson 

et al., 1998). 

 

Inom EU definieras social ekonomi i fyra delgrupper av organisationer: (1) kooperativa och (2) 

ömsesidiga företag, (3) (ideella) föreningar och (4) allmännyttiga stiftelser. Grovt kan man 

dela in de organisationer som ingår i social ekonomi i två huvudgrupper: kooperation och 

ideell sektor. Den största gruppen inom social ekonomi utgörs av kooperationen. Det är ingen 

enhetlig grupp utan består av olika typer av konsument och producentkooperationen. Den 

andra huvudgruppen består av ideella organisationer i form av föreningar, stiftelser i 

folkrörelser och andra ideella frivilliga organisationer som agerar i stort sett på alla områden 

man kan tänka sig (Olsson et al., 1998). 

  

Begreppet social ekonomi har många nyansskillnader länder emellan. I Sverige betonas 

element som öppenhet för alla att vara med, solidariskt deltagande och demokratisk kontroll 

av verksamheten. Inom EU i huvudsak innefattar begreppet organisationer som genom egen 

praktisk och ekonomisk verksamhet arbetar för att utöka, förbättra, förändra eller komplettera 

välfärdssystemet i samhället. Det är den ekonomiska dimensionen som är i fokus inom EU 

(Olsson et al., 1998). 
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3.1.1 Ideella föreningar 

Den definition som tillämpas för ideella föreningar är att föreningen skall vara formell – att ha 

en styrelse och stadgar samt möten med regelbundenhet. Föreningen får inte vara en del av 

staten. Ägarna av en ideell förening kallas medlemmar och dessa får inte ta del av eventuellt 

ekonomiskt överskott. Organisationen får heller inte vara en del av ett vinstdrivande företag. 

Organisationen måste dessutom finansieras genom någon form av bidrag eller medverkan av 

betydelse från privatpersoner (Wijkström & Lundström, 2002). 

 

3.2 Segmentering av tjänstemarknaden 
Uppdelningen av kunder i grupper är ett effektivt verktyg. Det handlar om att tydliggöra en 

stor marknad genom att särskilja något ur en större enhet. Det krävs att man identifierar 

särdragen i en marknad för att kunna ta hänsyn till dessa. Segmentering kan ses som 

homogena delmarknader. Anledningen till segmentering är att man får en kännedom om de 

olika gruppernas specifika önskemål. En annan anledning kan vara att kundens behov, 

förväntningar eller värderingar kan vara olika mellan segmenten (Echeverri & Edvardsson, 

2002). 

 

Kunden kan vara en konsument eller en organisation. Organisationer kan delas upp i privata 

företag, offentliga organisationer och ideella organisationer. Kunderna kan därefter delas in i 

segment eller grupper av kundkategorier, genom att fördela utifrån likartade behov. 

Segmentering kan också göras utifrån till exempel ålder, kön, livsstilar. Därigenom kan 

skillnaderna och likheterna mellan de olika segmenten belysas (Echeverri & Edvardsson, 

2002). 
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3.3 Cost-Benefit analys 

När det talas om kostnader eller nyttor talar personer oftast om sina egna nyttor och kostnader. 

Likaså när det gäller företag talas det om det specifika företagets nyttor (intäkter) eller 

kostnader (utgifter). När totala kostnader eller intäkter ska räknas ut gäller det att sätta ett 

monetärt värde på alla aspekter alltså både kostnader och intäkter som påverkas av 

investeringen. När en cost-benefit analys utförs ser man till samhällets totala kostnader och 

nyttor. Generellt kan sägas att en investering är lönsam om dess totala nytta överstiger dess 

totala kostnad. För att jämföra olika projekt eller för att bedöma enskilda projekts nytta räknas 

projektens sociala nettonytta ut (Boardman et al., 2006).  

 

Det finns svårigheter när nytta ska bestämmas till ett värde i kronor. När värde skall sättas på 

nytta används olika metoder. I Boardman et al., (2006) ges exempel på hur beslut i en studie 

beträffande motorvägars och vägtullars existens har motiverats. I dessa beslut ger Boardman 

et al. (2006) exempel på hur den som undersöker på ett rationellt sätt kan arbeta fram värde på 

nytta. Som exempel redogörs för värdet av ett människoliv (Value of a Statistical Life, VSL). 

VSL har av olika analytiker värderats till allt mellan $0 och $30 000 000. Detta är beroende 

på vilka variabler analytikern vägt in. Boardman et al., (2006) tar upp olika värderingar av 

detta fenomen bl.a. ”The Miller analysis of VSL estimates” och ”The Mrozek and Taylor 

analysis of VSL estimates”. Miller har gjort sin värdering enligt tidigare utförda contingent 

valuation studier samt konsumentbeteendet hos individer för att göra en sorts mall för VSL i 

ett visst område. Mrozek och Taylor gjorde sin värdering utefter de variabler som de ansåg ge 

människolivet ett ekonomiskt värde. I denna studie ansågs jobb, kön samt risken för dödsfall 

vara nyckelfaktorerna som analytikern kunde uppskatta VSL efter. Variablerna som används 

vid en värdering av nytta varierar alltså även om samma nyttovärde undersöks. När en ny 

värdering genomförs kommer det alltid bli ett problem om man försöker överföra faktorerna 

från en tidigare studie. Olika förutsättningar eller olika studieobjekt kräver olika variabler när 

nytta ska uppskattas. Vid varje värdering av ett fenomen blir det upp till analytikern att 

bestämma vilka faktorer som ligger till grund för värderingen av nyttan (Boardman et al., 

2006). 
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Nedan förklaras de centrala begrepp som används för cost-benefit-analyser: 

Nytta - definieras av Echeverri & Edvardsson (2002) som en tjänst eller varas förmåga att 

tillfredställa en kunds behov. 

Konsumentöverskott (KÖ) - skillnaden mellan vad en konsument är villig att betala för en 

produkt och det pris som han eller hon betalar för produkten. 

Producentöverskott (PÖ) - skillnaden mellan priset som producenten får betalt för en produkt 

och den minsta summa producenten är villig att acceptera för produkten (O’Sullivan & 

Sheffrin, 2002). 

Socialt överskott - summan av producentöverskott och konsumentöverskott.  

Social nettonytta (net social benefits, NSB) - är lika med socialt överskott (Boardman et al., 

2006). 

 

NSB = Net Social Benefit = Social nettonytta 

SS = Social Surplus = Socialt överskott 

CS = Consumer Surplus = Konsumentöverskott (KÖ) 

PS = Producer Surplus = Producentöverskott (PÖ) 

B = Benefit = Nytta 

C = Costs = Kostnader 

Enligt Boardman et al., (2006) är NSB = SS  

 

1. NSB = SS = CS + PS 

2. NSB = B – C 
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För att illustrera hur ett socialt överskott uppstår kommer ett exempel redovisas. I det första 

exemplet är det en greenfeespelare som erlägger en avgift på 200 kronor för att spela på 

golfbanan. För att betala greenfee på 200 kronor så krävs det att golfspelaren upplever en 

nytta (300 kronor i exemplet nedan) som är värd mer eller lika mycket än vad han eller hon 

betalar. Likaså gäller att golfklubbens kostnad för att låta greenfeespelaren spela måste 

understiga det pris på 200 kronor (100 kronor i exemplet) som tas ut av golfspelaren. 

 

• försäljningspris (greenfee): 200 kr 

• nytta för konsument: 300 kr 

• kostnad för att producera tjänsten (en golfrunda): 100 kr 

 

Social nettonytta 

             

Figur 4: Illustration av hur konsumentöverskott och producentöverskott tillsammans utgör socialt överskott 

(egen figur). 

 

KÖ = 300-200 = 100 kr 

PÖ = 200-100 = 100 kr 

PÖ + KÖ = social nytta = 200 kr 

 

Konsumentöverskott är alltså skillnaden mellan den nytta konsumenten upplever och det pris 

som han/hon betalar och producentöverskott är skillnaden mellan priset konsumenten betalar 

och kostnaden för att producera varan eller tjänsten. Dessa två differenser ger tillsammans 

socialt överskott (O’Sullivan & Sheffrin, 2002). 
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I nästa exempel är det en medlem som spelar. Medlemmen betalar en årsavgift och betalar 

därför inte vid speltillfället. Vi antar att nyttan för golfrundan är den samma för medlemmen 

som den var för greenfeespelaren. Detta kommer att innebära att medlemmen upplever en 

nytta utan att betala för den och kommer således ha en betydligt större nettonytta. 

Golfklubben i sig kommer dock inte få något överskott utan bara en kostnad för att en individ 

spelar på banan. Figur 5 nedan visar hur den totala nyttan blir densamma genom att använda 

sig av nyttan subtraherat med kostnaderna (B-C).  

• kostnad för att producera (en golfrunda): 100 kr 

• försäljningspris (avgift för en medlem vid en golfrunda): 0 kr 

• nytta för konsument: 300 kr 

Socialt överskott 

 

 

Figur 5: Illustration i tre steg över hur nytta subtraherat med kostnader blir detsamma som socialt överskott 

 

B = 300 kr 

C = 100 kr 

NSB = social nettonytta = 200 kr 
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3.3.1  Contingent valuation method 

Contingent valuation method (CVM) går enligt Boardman et al., (2006) ut på att fråga ett 

antal respondenter ur en population frågor som låter respondenterna utföra en värdering. 

Denna värdering ligger sedan till grund för en uppskattning av respondenternas 

betalningsvilja. Denna värdering är avsedd att användas i en cost-benefit analys. Det finns 

olika metoder när en undersökning skall utföras: 

 

Open-Ended Willingness-to-Pay Method - Denna metod går ut på att man gör en uppskattning 

av betalningsviljan genom att direkt fråga respondenten vad det högsta värde de är beredda att 

betala är. Nackdelarna med denna metod har visat sig vara att respondenterna ger många både 

alldeles för höga bud och dessutom många bud med värdet 0. Många forskare anser att 

respondenterna behöver en viss vägledning för att göra en värdering av betalningsviljan 

(Boardman et al., 2006). 

 

Closed-Ended Iterative Bidding Method - Vid denna metod ges respondenten ett värde och 

blir tillfrågad om den skulle vara villig att betala den summa för den tjänst eller vara som 

namnges. Vid ett positivt svar upprepas frågan fast med ett högre värde. Vid ett negativt svar 

upprepas frågan med ett lägre värde. Detta upprepas tills man får ett negativt svar vid ett 

positivt förstasvar eller ett positivt svar efter ett negativt förstasvar. Vid ett positivt första svar 

finner man betalningsviljan vid det värde när respondenten för första gången svarar negativt 

och vid ett negativt första svar finner man betalningsviljan vid det värde där respondenten 

första gången svarar positivt. Nackdelen med denna metod är att respondenterna är väldigt 

känsliga för vilken nivå startvärdet ligger på (Boardman et al., 2006). 

 

Contingent ranking method - Enligt Boardman et al., (2006) finns det ett tillvägagångssätt när 

en CVM skall genomföras som kallas contingent ranking method. När en värdering utförs på 

detta sätt ges respondenterna ett antal alternativ som ska rankas gentemot varandra. 

Rankingen analyseras och intervjuaren får möjlighet att uppskatta en betalningsvilja för varje 

alternativ. Denna metod är enligt Boardman et al., (2006) enklare för respondenten att svara 

på än de olika andra alternativen. Nackdelen är att respondenterna ofta är känsliga för vilken 

ordning alternativen presenteras i. 
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Dichotomous Choice Method - I denna metod presenteras respondenten med ett värde och 

frågan om han eller hon är villig att betala detta för produkten. De får alltså ett ”take it or 

leave it” erbjudande.  Olika respondenter får slumpmässigt olika värden. Genom svaren kan 

sannolikheten att en slumpmässigt utvald individ i populationen skulle acceptera att betala de 

olika summorna räknas ut (Boardman et al., 2006). 



 - 27 -  

 

4. Empiri och Analys 

 

 

Kapitlet inleds med en företagspresentation av Hammarö golfklubb. Vidare redovisas empirin 

och analyseras med hjälp av den teorin som presenterats i teoriavsnittet. En anknytning till 

frågorna från enkäten har gjorts. Fullständiga enkäten återfinnes i bilaga 1.    

 

 

4.1 Presentation av organisationen 

Hammarö golfklubb är en ideell förening och drivs av en styrelse med tidigare nämnda Hans 

Lindh som ordförande. Syrelsen består av en ordförande som väljs årligen vid årsmötet. 

Vidare väljs fyra ledamöter i två år samt två suppleanter som väljs på ett år. Varje årsmöte 

väljs dessutom två revisorer samt en revisorssuppleant som sitter i ett år. Ordförande för 

valberedningen är för närvarande (2007-01-03) Torsten Bill och det finns två ledamöter i 

valberedningen. Medlemmarna arbetar ideellt för att hålla kostnaderna så lågt som möjligt. 

Det ideella arbetet sköts via aktiva och engagerade kommittéer, där social samvaro, motion, 

tävlingsverksamhet och utbildning är viktiga ingredienser. De olika kommittéerna består av 

bland annat en herr, dam, senior, elit, tävling och utbildningskommitté med flera.6 

 

4.1.1 Anläggning 

Hammarö golfklubb öppnade sin artonhålsbana för spel år 1991. Anläggningen ligger på 

Hammarö, skärgårdskommunen strax söder om Karlstad. Anläggningen innefattar ett 

övningsområde som består av en korthålsbana med över 4 hål med 7 utslagsplatser. Chip och 

puttgreen, driving range, Pitchmöjligheter för långa och korta slag. Klubbens driving range 

har totalt tjugoen stycken utslagsplatser varav två under tak. För tio kronor får man arton 

bollar. Om man köper en pollett för tjugo kronor får man 36 bollar. Här finns även möjlighet 

att köpa ett rabattkort eller pollettkort där man får 12 polletter och betalar för 10. 

                                                 
6 Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, Eva Lindblom kanslist och Gunnar Thilén Klubbchef, 

intervju den 17 november 2006. 
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Övningsområdet är öppet för alla, medlemmar som icke medlemmar. Skillnaden är att icke 

medlemmar betalar femtio kronor. På anläggningen finns en byggnad där kansli, shop, 

omklädningsrum, konferensrum och restaurang är samlade under samma tak. Byggnaden är 

formad som en hästsko med kansliet i ena ändan och restaurangen i andra ändan. Genom just 

formen på byggnaden så känns det inte som att de olika lokalerna skär in i varandra och 

inskränker på de tänkta ändamålen. Hammarö golfklubb har de senaste åren gjort 

ombyggnationer på parkeringsplats, restaurangen, kansliet, träningsområde med korthålsbana. 

Ombyggnad och renoveringar på banan sker kontinuerligt och innefattar bland annat 

renoveringar och lägesförändringar på tee, nya gångvägar.7 

 

4.1.2 Anställda 

Klubben har fem personer helårsanställda och tio till femton personer är anställda under 

golfsäsongen. Av de helårsanställda arbetar två stycken inom kansliet, en greenkeeper och två 

banarbetare. Intendent i klubben är Gunnar Thilén, han har sedermera bytt titel till klubbchef 

för han ansåg att den titeln gav en mer korrekt beskrivning på hans arbete inom klubben. 

Klubbchefen Gunnar Thiléns arbete innebär bland annat att hantera medlemsfrågor, utveckla 

de administrativa rutinerna och samordna klubbens information. Eva Lindblom som är 

administratör i klubben hanterar också medlemsfrågor, sköter fakturering, bokföring samt 

behjälplig för kommittéerna och samordnar företagsarrangemang. Restaurang, Shop och 

instruktör sysselsätter fem till sex personer. Dessa styrs till stor del av klubben men arbetar i 

sina egna verksamheter. Thomas Hunter är klubbens Pro och arrenderar shoppen som är 

belägen i klubbhuset och erbjuder drivers, järnklubbor, putters och annan golfutrustning. 

Hammarö golfrestaurang som paret Theresia och Viggo Holm arrenderar sedan ett halvår 

tillbaka, erbjuder lunchservering, à la carte, café och bar.8 

                                                 
7 Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, Eva Lindblom kanslist och Gunnar Thilén Klubbchef, 

intervju den 17 november 2006. 

 

8 Ibid. 
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4.1.3 Medlemmar 

Hammarö golfklubb har 1592 medlemmar i dagsläget. Av dessa är 283 juniorer det vill säga 

under 22 år gamla och resterande 1309 är således seniormedlemmar. Det finns tre olika 

medlemstyper, dessa är fullvärdig medlem, vardagsmedlem och passiv medlem. Klubben har 

1178 fullvärdiga medlemmar, antalet passiva medlemmar är 228 stycken och antalet 

vardagsmedlemmar är 171 stycken. Fullvärdiga medlemmar behöver inte betala greenfee för 

att spela på golfbanan. Passiva medlemmar behöver betala greenfee för varje gång de vill 

spela och vardagsmedlemmar spelar gratis innan klockan 14:00.9 

 

4.1.4 Intäkter och kostnader 

Golfklubbens omsättning är för närvarande cirka sju miljoner och investeringstakten ligger på 

en miljon kronor per år. Större delen av omsättningen finansieras genom medlemsavgifter 

men intäkter från greenfeespelare och sponsorer är också mycket viktiga.10 

 

4.2 Ideell förening i den sociala ekonomin  

Hammarö golfklubb bygger på ett företagande som omfattas av den sociala ekonomins 

ideologier och som har demokrati och solidaritet som grundstenar. Hammarö golfklubb som 

är en ideell förening har inte vinstmaximering som primära mål utan istället mål som att 

gagna sociala ändamål och tillfredställa samfällda behov som medverkar till medlemsnyttan 

(Olsson et al., 1998). Det blir därför av särskild betydelse för golfklubben att fokusera på vad 

som skapar nytta för medlemmarna. Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) definieras nytta 

som en tjänst eller varas förmåga att tillfredställa en kunds behov. För att ta reda på vad som 

ger nytta hos Hammarö golfklubbs medlemmars har vi undersökt vad de skulle vilja förbättra 

med sin golfklubb för att på så sätt först identifiera deras behov.  

                                                 
9 Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, Eva Lindblom kanslist och Gunnar Thilén Klubbchef, 

intervju den 17 november 2006. 

10 Ibid. 
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4.3 Resultat  
I fråga 6 har respondenterna tillfrågats hur pass nöjda de är med respektive område som vi har 

delat in golfklubbens verksamhet i. Det är en graderingsfråga 1-5 där 1 är ”mycket missnöjd” 

och 5 är ”mycket nöjd” Vi har räknat ut standardavvikelsen på dessa frågor för att se om 

åsikterna skiljer sig åt i någon större utsträckning. Om standardavvikelsen är stor i några av 

frågorna så innebär det att det råder meningsskiljaktigheter i en större utsträckning om detta 

område. Detta har vi redovisat i samband med redovisningen av hur stor relativ nytta varje 

områdes investeringsalternativ ger under rubrikerna 4.3.1 till 4.3.10. I figur 6 nedan redovisas 

hur nöjda medlemmarna är med de olika områdena i fallande ordning. 

 

Hur nöjda är medlemmarna? 
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Figur 6: Fråga 6, Enkätresultat: Hur nöjda är medlemmarna. 

Av de tolv områdena som tillfrågats så är medlemmarna mest nöjd med Golfbanan. 

Stämningen i klubben kommer på en sjätte plats vilket får anses som en relativt bra placering. 

Driving rangen kommer på en lägre rankad nionde plats och ett visst missnöje kan tydas 

genom att andra områden där man utövar själva aktiviteten (spelar golf) har placerats på första 

plats, golfbanan som tidigare nämnts och övningsområdet på en andra plats. Restaurangen har 

fått en väldigt dålig placering på elfte plats vilket visar ett förhållandevis stort missnöje bland 

medlemmarna. Det är bara årsavgiften som placerats sämre. Kansli och shopen har rankats 

som femma och sjua vilket får anses som bra placeringar och att medlemmarna i allmänhet är 

nöjda med dessa områden. Helhetsintrycket av Hammarö golfklubb har rankats som fyra av 

sammanlagt tolv alternativ och med ett genomsnitts betyg på över 3,75 av 5 vilket får anses 

som ett bra betyg   
 



 - 31 -  

 

I fråga 18 ställer vi en rankingfråga där respondenten ombes rangordna de tio olika områdena 

med siffrorna ett till tio ”vilka områden de anser är viktigast att förbättra”. Det område i 

undergrupperna som respondenterna anser är viktigast kommer då få en högre viktning som vi 

använder genom att multiplicera med den procentuella andel av den totala populationen som 

anser att ett område behöver förbättras.  

 

Contingent ranking method 
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Figur 7: Enkätresultat: Fråga 18, Rankingfråga om vilka områden som mest behöver en förbättring 

Man kan tydligt se att Hammarö golfklubbs medlemmar anser att golfbanan är viktigast att 

förbättra. Detta kan tyckas motsägelsefullt med hänsyn till resultatet på fråga 6 som redovisas 

i figur 6, där medlemmarna tillfrågades hur nöjda de var med respektive område och 

golfbanan fick det högsta betyget bland tolv områden. En orsak till detta kan enligt författarna 

vara att medlemmarna rankade golfbanan som nummer ett på fråga 18 fast de anser sig vara 

nöjda i stort med området kan vara på grund av att de tror att golfbanan skulle försummas till 

en viss del om något annat område hade valts. Det i sin tur visar att golfbanan är det viktigaste 

området av alla vilket inte är något avvikande resultat med tanke på att det är huvudaktiviteten 

på en golfbana att spela golf. Driving rangen kom på en andra plats som det område som var 

viktigast att förbättra vilket speglar resultatet i fråga 6 bra liksom en tredjeplats för 

restaurangen. Övningsområdet kom på en fjärde plats vilket är ganska hög placering med 

tanke på att det var det andra alternativet som medlemmarna var mest nöjda med från fråga 6. 

En tanke är att ovanstående resonemang av golfbanan även gäller övningsområdet men i en 
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mindre utsträckning. Shopen kommer före kansli vilket anses spegla fråga 6 korrekt där kansli 

kom före shopen i frågan hur nöjda medlemmarna var med respektive område. 
 

I fråga 18 har vi fått in en stor del svar som varit felaktiga. 36,2 % av respondenterna har på 

ett eller annat sätt svarat felaktigt på denna fråga. Dessa kan inte tolkas på samma sätt som de 

korrekta men vi har gjort ett försök att undersöka dessa i den mån det är möjligt. 

 

Felaktiga svar på fråga 18 
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Figur 8: Enkätresultat: Fråga 18, Analys av de felaktiga svaren. 

 

Figur 8 visar vilka investeringsalternativ som prioriterats högst av dem som svarat på fråga 18 

inkorrekt genom att inte rangordna alternativen i ordningen ett till tio. Vi har därför enbart 

analyserat det området som respondenterna har velat förbättra mest, det vill säga där 

respondenterna satt värdet ett. Vi kan direkt konstatera att de fyra investeringsalternativ som 

mest behöver en förbättring är samma fyra alternativ som de som svarat korrekt i figur 7 har 

velat förbättra. Övriga alternativ följer dock inte i samma ordning. Dessa skiljer sig dock 

väldig lite åt. På grund av att vi har fått relativt få observationer för de sista sex alternativen 

anser vi inte att dessa är representativa för vad populationen tycker. Av ovanstående 

redovisade resultat anser vi att bortfallet av de inkorrekta svaren inte påverkat 

undersökningens utfall i någon större utsträckning.  
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I fråga 8-17 i enkäten har investeringsalternativen delats upp i de tio olika områden som vi har 

delat upp Hammarö golfklubb i med fem olika investeringsalternativ under varje område. I 

denna fråga tillfrågas respondenten vid varje investeringsalternativ om han eller hon anser att 

det behöver förbättras. Resultaten från dessa frågor redovisas multiplicerade med 

viktningssiffran från fråga 18 som beskrevs ovan under rubrikerna 5.2.1 till 5.2.10. De 

områden som vi har delat upp golfklubben i är följande: 

 

1. Dam och herrum 

2. Driving range 

3. Övningsområde 

4. Kansli 

5. Restaurang 

6. Juniorverksamhet 

7. Shop 

8. Golfbana 

9. Andra aktiviteter 

10. Förbättra områdets utseende    
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4.3.1 Förbättringar i dam och herrum 

Dam och herrum viktades med 3,45 i fråga 18 vilket tyder på att medlemmarna inte anser att 

omklädningsrummen behöver prioriteras. Av investeringsalternativen ansågs inredningen i 

omklädningsrummet vara viktigast att förbättra. Detta ansåg 21,2 % av medlemmarna. 
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Figur 9: Enkätresultat: Förbättringar i omklädningsrummen. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med omklädningsrummen på skalan ett 

till fem fick vi fram medelresultatet 3,29. Standardavvikelsen blev 0,79.  
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4.3.2 Förbättringar på driving range 

Driving rangen fick en viktningssiffra på 6,92 vilket innebär att medlemmarna i allmänhet 

tycker att den behöver förbättras. Tak över fler utslagsplatser är det mest frekventa svaret med 

61,2 % och det märks även ett behov av fler stimulerande mål att slå mot vilket 46,7 % ansåg. 
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Figur 10: Enkätresultat: Förbättringar på driving range. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med driving rangen på skalan ett till 

fem fick vi fram medelresultatet 3,28. Standardavvikelsen blev 0,97.  
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4.3.3 Förbättringar på övningsområdet 

Övningsområdet fick en viktningssiffra på 5,17. Detta får anses som medelhögt. Fler greener 

anser 22,3 % och mer dekorativ miljö anses av 20,3 % av medlemmarna. 
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Figur 11: Enkätresultat: Förbättringar på övningsområdet. 

 
I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med övningsområdet på skalan ett till 

fem fick vi fram medelresultatet 3,84. Standardavvikelsen blev 0,83.  
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4.3.4 Förbättringar i kansli 

Kansliförbättringar får en viktningssiffra på 4,04. Det överlägset viktigaste att förbättra i 

kansliet anses vara hemsidan och detta anser 33,8 % av medlemmarna. 
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Figur 12: Enkätresultat: Förbättringar i kansli. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med kansliet på skalan ett till fem fick 

vi fram medelresultatet 3,63. Standardavvikelsen blev 0,82.  
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4.3.5 Förbättringar i restaurangen 

Restaurangen har fått en viktningssiffra på 5,2. 49,9 % av medlemmarna anser att maten 

behöver förbättras. 
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Figur 13: Enkätresultat: Förbättringar i restaurangen. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med restaurangen på skalan ett till fem 

fick vi fram medelresultatet 3,08. Standardavvikelsen blev 0,96.  
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4.3.6 Förbättringar i juniorverksamheten 

Juniorverksamheten anses inte speciellt viktig och viktningssiffran för att förbättra den blev 

3,13. Här anser 16,8 % att klubben behöver mer samarbete med andra klubbar. 
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Figur 14: Enkätresultat: Förbättringar i juniorverksamhet. 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med juniorverksamheten på skalan ett 

till fem fick vi fram medelresultatet 3,19. Standardavvikelsen blev 0,63.  
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4.3.7 Förbättringar i shop 

Förbättringar i shop fick en viktningssiffra på 4,35. 38,2 % av medlemmarna anser att shopen 

behöver ett större utbud av kläder. 
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Figur 15: Enkätresultat: Förbättringar i shop. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med omklädningsrummen på skalan ett 

till fem fick vi fram medelresultatet 3,30. Standardavvikelsen blev 0,88.  
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4.3.8 Förbättringar på golfbanan 

Förbättringar på golfbanan ansågs vara viktigast enligt viktningsfrågan och viktningssiffran 

blev 7,44. 40 % av medlemmarna anser att banans skick behöver förbättras och 34 % anser att 

finishen behöver förbättras. 32 % vill dessutom se en utbyggnad av 9 nya hål. 
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Figur 16: Enkätresultat: Förbättringar på golfbanan. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med omklädningsrummen på skalan ett 

till fem fick vi fram medelresultatet 4,07. Standardavvikelsen blev 0,70.  
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4.3.9 Andra aktiviteter 

Andra aktiviteter är enligt viktningssiffran på 1,57 det minst viktiga att förbättra. Ungefär 

12,6 % av medlemmarna skulle vilja ha en pool och 10,2 % skulle vilja ha möjlighet att 

koppla upp sig på Internet. 
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Figur 17: Enkätresultat: Andra aktiviteter. 

 

Fråga sex har inte behandlat andra aktiviteter då vi anser att frågan hade varit väldig svår att 

svara på eftersom det inte finns några konkreta alternativa aktiviteter på golfanläggningen än 

de som förknippas med just golf. 
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4.3.10 Förbättringar i områdets utseende 

Förbättringar runt om banan har fått en viktningssiffra på 4,16. 28,7 % anser att vägen till 

klubbhuset behöver asfalteras och 22,1 % vill se mer plantor och dekoration. 
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Figur 18: Enkätresultat: Förbättringar i områdets utseende. 

 

I fråga sex där medlemmarna tillfrågas hur nöjda de är med områdets utseende på skalan ett 

till fem fick vi fram medelresultatet 3,82. Standardavvikelsen blev 0,77.  
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De tio alternativ som har högst nytta 
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Figur 19: Enkätresultat: De tio alternativ som har bäst nytta. 

 

4.4 Omräkning till nytta i kronor 

I en golfklubb som Hammarö söker man som tidigare konstaterats nyttomaximering. 

Medlemmarna betalar en årsavgift och denna ska klubben efter bästa förmåga omsätta i nytta 

för sina medlemmar. I Hammarö golfklubbs budget finns det utrymme för investeringar och 

det är då väldigt känsligt hur dessa görs. Alla investeringsalternativ kommer att ge olika 

mängd nytta för olika personer (Echeverri & Edvardsson, 2002). Här söker vi de 

investeringsalternativ som ger mest nytta totalt sett för att maximera den totala nyttan. En 

ideell organisation får inte göra en utdelning till ägarna av ett eventuellt inbetalningsöverskott 

(Wijkström & Lundström, 2002). Eftersom inga utdelningar för göras måste de pengar som 

finns investeras för att maximera nyttan. När vi vet att pengarna ändå ska investeras så 

behöver vi egentligen bara kunskapen om hur mycket relativ nytta en investering ger jämfört 

med andra investeringar. De värden som räknas ut enligt Boardmans et al., (2006) contingent 
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ranking method stämmer mer exakt i relation till varandra än vad de stämmer i verkligt värde. 

Detta kan innebära ett problem eftersom investeringarna har olika kostnader. 

 

Den enda konkreta siffra som finns att tillgå om hur mycket dessa investeringsalternativ 

upplevs i nytta är årsavgiften eftersom en medlems totala förväntade nytta måste överstiga 

den årsavgift de betalar (O’Sullivan & Sheffrin, 2002). Om nyttan för medlemskapet i 

golfklubben hade understigit medlemsavgiften hade individen alltså inte varit medlem. En 

stor del av den årsavgift som betalas av medlemmarna går inte till investeringar utan istället 

till underhåll av golfbanan samt löner till klubbens anställda. Vi kommer därför att anta att det 

investeringsalternativ som har högst relativ nytta har ett värde i nytta som motsvarar 

investeringstakten i Hammarö golfklubb under fem år. Investeringstakten ligger i Hammarö 

golfklubb för närvarande på 1 000 000 kronor per år. 11  Detta kommer alltså att ge det 

alternativ med högst relativ nytta ett nyttovärde av 5 000 000 kronor. För de resterande 

investeringsalternativen kommer vi att uppskatta nyttan relativt med det viktningstal som vi 

har fått fram i figur 19 till det investeringsalternativ som har den största nyttan. Denna nytta 

kommer vi att räkna ut för de tio bästa investeringsalternativen från undersökningens data. 

 

Högst nytta har investeringsalternativet ”tak över fler utslagsplatser på driving rangen” fått. 

Denna investering får nyttovärdet 5 000 000 kronor. Resterande alternativ får värde i nytta 

efter hur dessa har fått nyttovärde genom datan från empirin och blir ett relativt värde jämfört 

med ”tak över fler utslagsplatser på driving rangen” I figur 20 redovisas värdet av nyttan för 

de 10 bästa investeringarna. 

                                                 
11 Hans Lindh Styrelseordförande Hammarö golfklubb, intervju den 31 augusti 2006. 
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4.4.1 Investeringsalternativens nyttovärde i kronor 
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Figur 20: Enkätresultat, ekonomisk nytta av de 10 bästa investeringsalternativen i fallande ordning. 

 

1. Driving range: Tak över fler utslagsplatser, 5 000 000 kronor. 

2. Driving range: Fler mål att sikta på, 3 806 041 kronor. 

3. Golfbanan: Skick, 3 776 546 kronor. 

4. Restaurang: Maten, 3 061 586 kronor. 

5. Golfbanan: Finish, 3 040 349 kronor. 

6. Driving range: Bättre bollar, 2 895 234 kronor. 

7. Golfbanan: 9 nya hål, 2 784 332 kronor. 

8. Shop: Utbud av kläder, 1 962 010 kronor. 

9. Driving range: Bättre mattor, 1 746 607 kronor. 

10. Kansli: Hemsidan, 1 612 789 kronor. 

 

4.5 Cost-benefit-analys  

För att räkna ut en social nettonytta (NSB) behöver vi även en kostnad att koppla till varje 

investeringsalternativ. Vi har genom en telefonintervju med Hammarö golfklubbs klubbchef 
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Gunnar Thilén fått reda på golfklubbens uppskattningar av ett antal av kostnaderna medan vi 

gjort antaganden för andra kostnader. Eftersom vi inte har undersökt alla dessa kostnader så 

får kommande uträkningar illustrera ett konkret exempel om hur Cost-Benefit-Analys (CBA) 

kan användas för att räkna ut golfklubbens totala NSB på varje investeringsalternativ. 

Investeringarnas nytta i kronor har beräknats över en femårsperiod och vi antar även 

kostnaderna av investeringarna för en femårsperiod. Vi har antagit följande kostnader som 

subtraherats från ovanstående beräkningar av nyttovärde i kronor (figur 20): 

 

1. Driving range: Tak över fler utslagsplatser: 

5 000 000 kronor (Nyttovärde) 

146 000 (ökade intäkter, fler kunder) 

– 90 000 kronor12 (Grundinvestering) 

– 50 000 kronor (Underhåll 10 000 kronor/år) 

= 5 006 000 kronor (NSB) 

 

2. Driving range: Fler mål att sikta på: 

3 806 041 kronor (Nyttovärde) 

140 000 kronor (ökade intäkter, fler kunder) 

– 7 500 kronor13 (Grundinvestering) 

– 5 000 kronor (Underhåll 1 000 kronor/år) 

= 3 913 561 kronor (NSB) 

 

3. Golfbanan: Skick: 

3 776 546 kronor (Nyttovärde) 

100 000 kronor (fler greenfeegäster) 

– 0 kronor (Grundinvestering) 

– 1 170 000 (en extra halvårsanställd, 153 000 kronor/år)14 

= 2 626 546 kronor (NSB) 

 

                                                 
12 Intervju med Gunnar Thilén, Klubbchef Hammarö golfklubb. 2007-01-17 

13 Ibid 

14 Ibid 
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4. Restaurang: Maten:  

3 061 586 kronor (Nyttovärde) 

100 000 kronor (fler greenfeegäster) 

250 000 (ökade intäkter, 50 000 kronor/år) 

– 0 kronor (Grundinvestering) 

– 250 000 kronor (förbättrad matsedel, 50 000 kronor/år) 

= 3 161 586 kronor (NSB) 

 

5. Golfbanan: Finish: 

3 040 349 kronor (Nyttovärde) 

100 000 kronor (fler greenfeegäster) 

– 0 kronor (Grundinvestering) 

– 1 170 000 (en extra halvårsanställd, 153 000 kronor/år)15 

= 2 051 349 kronor (NSB) 

 

6. Driving range: Bättre bollar:  

2 895 234 kronor (Nyttovärde) 

100 000 kronor (fler kunder) 

– 45 000 kronor (Grundinvestering) 

– 22 500 (4 500 kronor/år) 

= 2 927 734 kronor (NSB) 

 

7. Golfbanan: 9 nya hål: 

2 784 332 kronor (Nyttovärde) 

8 250 000 kronor (ökade intäkter, greenfee, fler medlemmar, 1 650 000 kronor/år) 

– 10 000 000 kronor (Grundinvestering) 

– 3 500 000 (två extra anställda, 306 000 kronor/år)16 

= – 2 395 668 kronor (NSB) 

 

                                                 
15 Intervju med Gunnar Thilén, Klubbchef Hammarö golfklubb. 2007-01-17 

16 Ibid 
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8. Shop: Utbud av kläder: 

1 962 010 kronor (Nyttovärde) 

200 000 kronor (40 000 kronor/år) 

– 0 kronor (Grundinvestering) 

– 150 000 kronor (30 000 kronor/år) 

= 2 012 010 kronor (NSB) 

 

9. Driving range: Bättre mattor: 

1 746 607 kronor (Nyttovärde) 

120 000 kronor (ökade intäkter) 

– 30 000 kronor (Grundinvestering)17 

– 35 000 kronor (7 000 kronor/år) 

= 1 801 607 kronor (NSB) 

 

10. Kansli: Hemsidan: 

1 612 789 kronor (Nyttovärde) 

100 000 kronor (fler greenfeegäster) 

– 10 000 kronor (Grundinvestering) 

– 25 000 kronor (5 000 kronor/år) 

= 1 677 789 kronor (NSB) 

 

                                                 
17 Intervju med Gunnar Thilén, Klubbchef Hammarö golfklubb. 2007-01-17 
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Det investeringsalternativ som har fått högst NSB enligt vår CBA är tak över fler 

utslagsplatser på driving range. Samtliga investeringar med undantag av nio nya hål har 

positiva NSB. Nio nya hål har fått en NSB på – 2 233 668 kronor men kommer troligtvis att 

generera ett inbetalningsöverskott i framtiden även efter de fem år som analysen är beräknad 

på. I figur 21 nedan redovisas dessa resultat i fallande ordning. 

 

Social nettonytta för de tio investeringsalternativen med högst nytta 

5006000

3913561

3161586
2927734

2626546

2012010
1801607 1677789

-2395668

2051349

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Ta
k 
(ra
ng
e)

Fl
er
 m
ål
 (r
an
ge
)

M
at
 (r
es
ta
ur
an
g)

Bä
ttr
e 
bo
lla
r (
ra
ng
e)

Sk
ick
 (G
ol
fb
an
an
)

Fi
ni
sh
 (G
ol
fb
an
an
)

Ut
bu
d 
klä
de
r (
Sh
op
)

M
at
to
r (
ra
ng
e)

He
m
sid
an
 (K
an
sli
)

9 
ny
a 
hå
l (
G
ol
fb
an
an
)

 

Figur 21: NSB i fallande ordning för investeringsalternativen. 

4.6 Standardavvikelse 
Standardavvikelse är ett mått på hur mycket svaren i en population avviker från medelvärdet. 

Som en sammanfattning av undersökningen kan vi påstå att de områden där 

investeringsalternativen med högst nytta fanns också var de områden med högst 

standardavvikelse med undantag av golfbanan. Medlemmarna är alltså mest oense om ifall 

driving range och restaurang behöver förbättras. Vi tror att anledningen till att 

golfbaneförbättringar fått en så pass låg standardavvikelse kan bottna i någon form av rädsla 

att golfklubben annars skulle försumma skötsel av golfbanan till fördel av andra 

investeringsalternativ. Medlemmarna är överrens om att de är nöjda med golfbanan. Detta 

skulle kunna vara anledningen till att förbättringar på golfbanan fått en relativt hög 

viktningssiffra trots att medlemmarna i allmänhet är nöjda med den. 
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4.7 Segment  
Hammarö golfklubbs medlemmar är inte en homogen grupp med hänsyn till det breda 

åldersintervall som förekommer i klubben, en annan aspekt är fördelningen mellan kvinnor 

och män och medlemstyp. För att särskilja särdrag i marknad kan den delas upp i olika 

segment av kunder som sedan utgör olika kundkategorier (Echeverri & Edvardsson, 2002). Vi 

har delat upp medlemmarna i kundsegmenten män, kvinnor, åldersintervallerna 0-21, 22-40, 

41-64, 65-, och fullvärdiga, vardagsmedlemmar och passiva medlemmar. Anledning till 

segmentering enligt Echeverri & Edvardsson (2002) kan vara att kundens behov, 

förväntningar eller värderingar kan vara olika mellan segmenten och att man på så sätt får en 

kännedom om de olika gruppernas specifika önskemål (ibid).  

 

Enkäten börjar med ett antal bakgrundsfrågor 1-3 och fråga 5. Vi frågar efter kön, ålder, typ 

av medlemskap och hur många rundor respektive respondent har spelat på Hammarö 

golfklubb den gångna säsongen. Vi analyserar vilka de fem främsta investeringsalternativen 

är som de olika kundsegmenten vill förbättra. Resultatet redovisas i figurerna 22-34 
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Figur 22: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt män. 

 

Män – männen har samma rankningsordning som den genomsnittliga populationen i de tre 

första investeringsalternativen ”tak över driving rangen”, ”fler mål på driving 

rangen”, ”golfbanans skick”. ”Bättre bollar på driving rangen” kommer på en fjärde plats 

enligt männen medan populationen rankar det investeringsalternativet som det sjätte 

viktigaste att förbättra. Männen anser inte att ”maten i restaurangen” är lika viktig att förbättra 

som den totala populationen. Maten i restaurangen kom på en fjärde plats vid den totala 

undersökningen medan den inte ens rankades bland de 5 viktigaste bland männen.  
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Figur 23: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt kvinnor. 

 

Kvinnor – det investeringsalternativ som prioriterades högst bland kvinnorna var ”tak över 

driving rangen” samma som den totala populationen. Kvinnor tycker ”maten i restaurangen” 

är det viktigaste att förbättra efter tak på driving rangen, vidare är de tre alternativen, ” banans 

skick”, ”fler mål på driving rangen”, ”utbudet av kläder i shopen”, ”finish på banan”.  Utbudet 

av kläder i shopen som kvinnorna prioriterar som femte viktigaste att förbättra, rangordnas av 

populationen som åttonde viktigast medan finish på banan som prioriterats som femma inte 

kommer bland de fem främsta investeringsalternativen bland kvinnorna. 
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Figur 24: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt fullvärdiga medlemmar. 

 

Fullvärdiga medlemmar – Fullvärdiga medlemmar anser liksom populationen att ”tak över 

driving rangen”, ”fler mål på driving rangen”, ”golfbanans skick”, i nämnd ordning behöver 

förbättras. Den enda skillnaden jämfört med populationen är att ”finish på golfbanan” 

och ”maten i restaurangen” har en omvänd ordning.   
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Figur 25: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt vardagsmedlemmar. 

 

Vardagsmedlemmar – Vardagsmedlemmar tycker att ”tak över driving rangen” behöver 

förbättras främst, vidare i nämnd ordning ”golfbanans skick”, ”fler mål på driving 

rangen”, ”maten i restaurangen”, ”finish på golfbanan” Den enda skillnaden jämfört med 

populationen är att ”golfbanans skick”, ”fler mål på driving rangen ” har en omvänd ordning.   
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Passiva medlemmar 
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Figur 26: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt passiva medlemmar. 

 

Passiva medlemmar – ”tak över driving rangen” är det investeringsalternativ som passiva 

medlemmar prioriterar främst. Därefter ”fler mål på driving rangen”, ”nio nya hål”, ”bättre 

mattor på driving rangen”, ”banans skick”. De passiva medlemmarna vill som tredje 

prioritering ha nio nya hål på golfbanan, detta investeringsalternativ kommer först på en 

sjunde plats hos populationen. Bättre mattor på driving rangen kommer på en nionde plats 

medan passiva medlemmar prioriterar det som fjärde viktigaste. Maten i restaurangen och 

finish på golfbanan kom överhuvudtaget inte med bland de fem främsta alternativen att 

förbättra bland passiva medlemmar medan de prioriteras som fjärde och femte viktigast bland 

populationen. 
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Figur 27: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt åldersgrupp 0-21. 

 

Åldersgrupp 0-21- Juniorer anser precis som övriga hittills uppräknade kundgrupper att ”tak 

över fler utslagsplatser” bör prioriteras främst. Därefter ”fler mål på driving rangen”, ”bättre 

bollar på driving rangen”, ”golfbanans skick”, ”bättre mattor på driving rangen”. Juniorerna 

anser att bättre bollar bör prioriteras som tredje viktigaste investeringsalternativ vilket skiljer 

sig till den övriga populationen som rankar alternativet ”bättre bollar” som sexa. ”Bättre 

mattor” som rankas av populationen som nummer nio anses av juniorerna som viktigare 

genom att det rankats som nummer fem.  
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Åldersgrupp 22-40 
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Figur 28: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt åldersgrupp 22-40. 

 

Åldersgrupp 22-40 – är den enda kundkategori som främst anser att det behövs ”fler mål på 

driving rangen”. Vidare anser dem att ”9 nya hål behövs”, ”tak över driving rangen” 

prioriteras först som tredje viktigaste investeringsalternativ jämfört med populationen som 

prioriterar det främst. ”Bättre bollar” på driving rangen anses som fjärde viktigast 

och ”banans skick” som femte viktigast som av populationen anses som det tredje främsta 

investeringsalternativ att förbättra.   
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Figur 29: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt åldersgrupp 41-64. 

 

Åldersgrupp 41-64 – främsta önskemål är att förbättra ”tak över driving rangen” liksom 

populationen. ”Banans skick” och ”fler mål på driving rangen” rankas på andra och tredje 

plats vilket rankas i omvänd ordning av populationen liksom ”finish på banan” och ”maten i 

restaurangen”.  
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Figur 30: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt åldersgrupp 65-. 

 

Åldersgrupp 65- främsta önskemål är som de flesta andra kategorier ”tak över driving 

rangen”, vidare rankas maten som nummer två vilket är högre än genomsnittliga populationen 

där den rankas som fyra. ”Banans skick ” och ”fler mål på driving rangen” rankas som tredje 

och fjärde investeringsalternativ enligt åldersintervallet 65- vilket skiljer sig marginellt från 

den genomsnittliga populationen där alternativen rankas som tvåa och trea. ”Finish på banan” 

rankas liksom genomsnittet som nummer fem. 
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Spelat 0-5 gånger under den gångna säsongen 
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Figur 31: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt medlemmar som spelat 0-5 gånger 

den gångna säsongen. 

 

Spelat 0-5 gånger under den gångna säsongen – denna kategori önskar liksom genomsnittet 

att ”tak över driving rangen” främst ska prioriteras. Därefter ”fler mål på driving rangen”, ”9 

nya hål”, ”golfbanans skick”, ”maten i restaurangen”, största avvikelse från genomsnittet är 

att ”9 nya hål” rankas som tredje främsta investeringsalternativet jämfört med en sjunde plats 

av populationen.  
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Figur 32: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt medlemmar som spelat 6-15 

gånger den gångna säsongen. 

 

Spelat 6-15 gånger under den gångna säsongen – denna kategori delar samma åsikter som 

den genomsnittliga populationen i alla avseenden utom att de har rankat ”9 nya hål” som fyra 

och inte har med ”maten i restaurangen” bland de fem främsta investeringsalternativen.  
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Spelat 16-30 gånger under den gångna säsongen 
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Figur 33: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt medlemmar som spelat 16-30 

gånger den gångna säsongen. 

 
Spelat 16-30 gånger under den gångna säsongen – kategorin delar samma uppfattning som 

genomsnittet i de tre främsta investeringsalternativen. De anser att ”bättre bollar” prioriteras 

före ”maten i restaurangen” vilket skiljer sig från genomsnittet som har satt ”maten i 

restaurangen” som nummer fyra och finish på banan som nummer fem. 
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Spelat 31- gånger under den gångna säsongen 
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Figur 34: Enkätresultat: De fem investeringsalternativ med högst nytta enligt medlemmar som spelat 31- gånger 

den gångna säsongen. 

 

Spelat 31- gånger under den gångna säsongen – kategorin prioriterar ”tak över driving 

rangen” som nummer ett liksom genomsnittet, de andra fyra investeringsalternativen är 

samma men en annan inbördes ordning jämfört med den genomsnittliga populationen.  

 

4.7.1 De olika segmentens likheter och skillnader 

Genom att jämföra vad de olika kundkategoriernas fem främsta önskemål av 

investeringsalternativ är, har vi analyserat vilka de främsta avvikelserna är mellan de olika 

kategorierna i förhållande till den genomsnittliga populationen. Vi har sammanlagt analyserat 

13 olika kundkategorier. Nedan nämns inte alla 13 kundkategorier från figurerna 22-34, det 

beror på att de inte skiljer sig markant från den genomsnittliga populationens önskemål och 

utgör därmed inga större avvikelser. 

 

En avvikelse av männen som kan anses vara större än de flesta andra kategorier är att de inte 

prioriterar ”maten i restaurangen” bland de fem främsta investeringsalternativen. De andra 

kategorier som inte har med ”maten i restaurangen” bland de fem främsta 

investeringsalternativen är följande; Passiva medlemmar, juniorer, åldersintervallet 22-40 år 

och de som har spelat 6-15 gånger under den gångna säsongen.  
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De kundkategorier som främst anser att maten i restaurangen behöver förbättras är kvinnor 

och åldersintervallet 65- som rankat detta investeringsalternativ som andra plats. Kvinnorna är 

den enda kundkategorin som önskar förbättra utbudet av kläder i shoppen i så stor 

utsträckning så att investeringsalternativet placeras som nummer fem. 

 

Åldersgruppen 22-40 är den enda kundkategorin som inte främst prioriterar ”tak på driving 

rangen”. De anser istället att ”fler nya mål på driving rangen” är viktigast att prioritera 

och ”tak över driving rangen ” kommer inte förrän på tredje plats. Åldersgruppen 22-40 är för 

övrigt den kundkategori som främst förespråkar en storsatsning av ”9 nya hål” på golfbanan. 

Andra kundkategorier som förespråkar 9 nya hål genom att placerat det som det tredje 

viktigaste investeringsalternativ, är de passiva medlemmarna och kundkategorin som spelat 0-

5 gånger under den gångna säsongen. Den kundkategori som spelat 6-15 gånger under den 

gångna säsongen har rankat 9 nya hål som fjärde viktigaste investeringsalternativ. 

 

Juniorerna har inga åsikter om att juniorverksamheten ska förbättras bland de fem främsta 

alternativen. Det måste anses som att de är nöjda med juniorverksamheten. De har däremot 

uttryckt att driving rangen bör förbättras på fyra av de fem investeringsalternativen som går 

under driving rangens område. Det enda investeringsalternativ på driving rangen som inte 

behöver förbättras i så stor utsträckning att de kommer bland de fem främsta är att ”fler 

utslagsplatser behöver byggas”.  
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4.8 Övriga åsikter 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där medlemmarna kunde säga öppet vad de tycker. 

De ämnen som tas upp i den öppna frågan kommer vi inte att kunna behandla på samma sätt 

som de övriga enkätsvaren eftersom inte alla har tillfrågats om dessa. Vissa saker påpekades 

här mer frekvent än andra.  

 

Det mest frekventa önskemålet är att tee ska förbättras. Uttalanden om lutande tees och 

framför allt damtee är bland de mest återkommande önskemålen om förbättringar. Ett annat 

önskemål som förekom relativt frekvent var ett ”snabbare spel på banan” genom att släppa 

förbi snabbare spelare. Önskemål i restaurangen förenades ofta med konkreta förslag. De mest 

förekommande förslagen var att restaurangen skulle börja servera ”sallader”, ”salladsbuffé” 

till lunchen och att utbudet skulle öka generellt sett, till exempel erbjuda smörgåsar, baguetter.  

Ett annat önskemål var ”belysning parkering” och på gångbanan till klubbhuset. 
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5. Slutdiskussion 
 

 

I det sista kapitlet sammanfattas slutsatserna som dragits från empiri och analyskapitlet. 

Frågorna som ställts i det inledande kapitlet besvaras vilket fullgör uppsatsens syfte. 

Avslutningsvis redovisas egna slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 

 

 

5.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur Hammarö golfklubb ska investera för att få ut 

maximal medlemsnytta, samt att ta reda på om behoven skiljer sig åt mellan olika 

medlemskategorier.  

 

Genom vår undersökning av Hammarö golfklubbs medlemmar har vi undersökt vad de anser 

är viktigast att förbättra på Hammarö golfklubb för att på så sätt ta reda på vad som skulle 

kunna skapa en större medlemsnytta för medlemmarna. Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) 

definieras nytta som en tjänst eller varas förmåga att tillfredställa en kunds behov. Utav 

undersökningen har vi fått fram de tio investeringsalternativen som skulle skapa mest 

medlemsnytta för den genomsnittliga populationen.  

 

Undersökningens resultat visar en betydligt större nytta av att sätta tak över utslagsplatserna 

på driving range än de flesta alternativ. På andra plats kom också ett investeringsalternativ på 

driving rangen, fler mål på driving rangen. Genom vår segmentering av medlemmarna i olika 

medlemskategorier så kunde man tydligt se att investeringsalternativet tak över driving rangen 

skulle gynna de flesta medlemsgrupperna. Det var endast åldersgruppen 22-40 som inte 

främst prioriterar tak på driving rangen. De anser istället att fler nya mål på driving rangen är 

viktigast att prioritera och tak över driving rangen kommer inte förrän på tredje plats hos 

denna medlemsgrupp. Över lag så ansåg medlemmarna att driving rangen skulle förbättras, 

det framgick tydligt genom att av de tio främsta investeringsalternativen ingick fyra alternativ 

inom driving rangen. De andra investeringsalternativen som på driving rangen som inte redan 

nämnts är bättre bollar och mattor som kommer på en fjärde respektive åttonde plats av 

investeringarna som skulle ge mest nytta för medlemmarna. Åldersintervallet 0-21 det vill 
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säga juniorernas åsikter var att fyra av de fem främsta investeringsalternativen som ansågs 

vara viktigast var på driving rangens område. Detta kom alltså före juniorverksamheten. Av 

juniorverksamhetens investeringsalternativ kom inget in bland de fem främsta. Vi drar därför 

slutsatsen att juniorerna är nöjda med juniorverksamheten.  

 

Det alternativet som fick tredje högst medlemsnytta var att förbättra maten i restaurangen. 

Detta ansågs speciellt av kvinnorna och av åldersgrupp 65-. Männen hade däremot inte med 

investeringsalternativet maten i restaurangen bland de fem främsta. Bland ”övriga åsikter” 

från enkäten redovisades ofta specifika önskemål som medlemmarna saknade i restaurangen. 

De mest förekommande var sallader, salladsbuffé till lunchen och att utbudet skulle öka 

generellt sett, till exempel erbjuda smörgåsar, baguetter och andra mindre tillbehör.  

 

Investeringar inom golfbanan ansågs också viktiga att prioritera. På femte plats kom att 

förbättra skicket på golfbanan, på sjätte plats att förbättrad finish och på tionde plats en 

utbyggnad av nio nya hål. Golfbanan var det område på anläggningen som medlemmarna var 

mest nöjda med. På fråga 18 ansåg medlemmarna dock att golfbanan var det område som 

främst behövde en förbättring viket blir motsägelsefullt. En teori enligt författarna är att 

medlemmarna ansåg att om de inte rankade golfbanan som etta skulle kanske resurser för 

underhåll på golfbanan gå till några andra investeringar vilket i sin tur skulle försämra 

golfbanans kvalité. En utbyggnad av nio nya hål som kom på tionde plats fick en negativ 

social nettonytta. Detta investeringsalternativ har dock möjligheter att få ett 

betalningsöverskott i längre perspektiv än de fem år som vi har behandlat och anses därför 

vara en bra investering på lång sikt.  

 

Bland ”övriga åsikter” från enkäten var ”ett snabbare spel på banan” bland dom främsta 

åsikterna som uttrycktes. Genom en utbyggnad av nio nya hål ges banarbetarna möjlighet att 

utföra underhåll av den niohålsslingan som inte är öppen för spel och på så sätt jobba mer 

effektivt samtidigt som golfspelarna inte behöver vänta på banarbetarna. En tanke kan också 

vara att när det är tävlingar på golfbanan att en niohålsslinga hålls öppen för de medlemmar, 

greenfeegäster, som inte deltar i tävlingen för att på så sätt tillfredställa dessa medlemmar och 

eventuellt greenfeegäster. De medlemskategorier som främst förespråkade nio nya hål var 

åldersgruppen 22-40, andra kundkategorier som förespråkar 9 nya hål genom att placerat det 

som det tredje viktigaste investeringsalternativ, var de passiva medlemmarna och 

kundkategorin som spelat 0-5 gånger under den gångna säsongen. Den kundkategori som 



 - 69 -  

 

spelat 6-15 gånger under den gångna säsongen har rankat 9 nya hål som fjärde viktigaste 

investeringsalternativ. 

 

Utbud av kläder i shopen anses vara det sjunde bästa investeringsalternativet som skulle 

generera nytta för medlemmarna. Kvinnorna är den enda kundkategorin som önskar förbättra 

utbudet av kläder i shoppen i så stor utsträckning så att investeringsalternativet placeras bland 

de fem viktigaste att förbättra. Ett förslag är att undersöka mer precist vad medlemmarna 

saknar för kläder i shoppen och anpassa utbudet till dem i så stor utsträckning som det går. Vi 

har dessvärre inte kunnat undersöka just vad specifikt medlemmarna saknar i shopen i våran 

undersökning.   

 

 

På nionde plats kom en förbättring av hemsidan. Av samtliga medlemskategorier har ingen av 

de 13 kategorierna en förbättring av hemsidan bland sina fem främsta alternativ vilket speglar 

att en niondeplats stämmer överens till viss del med alla medlemskategorier. 

Investeringsalternativet hemsidan låg under kategorin ”förbättringar i kansliet” som blev 

sjunde viktigaste kategori att förbättra. Detta innebär att det har krävts att en omfattande 

mängd medlemmar har ansett det viktigt att förbättra hemsidan då alternativet kom bland top 

tio av femtio alternativ. En bra hemsida är viktigt i dagens informationssamhälle. Allt fler 

människor är vana med att använda Internet som sökmotor när man vill ha information om 

saker snabbt och enkelt. En förutsättning är då att informationen är uppdaterad och 

lättillgänglig på hemsidan för att ha någon positiv inverkan annars kan det enligt författarna 

istället ge en negativ effekt. En bra hemsida kan också underlätta för dem som jobbar på 

kansliet genom att om det finns information och färdiga svar på de vanligaste och mest 

aktuella frågorna, slipper de att ge den informationen per telefon.   

 

5.1.2 Våra rekommendationer 

Vår rekommendation är att först analysera fram tillförlitliga kostnadskalkyler för de tio 

investeringsalternativ som prioriterats i störst utsträckning av medlemmarna för att sedan göra 

mer exakta uträkningar i form av cost-benefit analyser. Eftersom golfklubbens ekonomi 

dessutom är begränsad borde det dessutom undersökas hur klubben kan få maximal nytta med 

den budget som finns att tillgå. Den kombination av investeringar inom ramen för 

femårsperiodens budget som ger mest total social nettonytta rekommenderar vi. 
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5.1.3 Förslag till fortsatt forskning  

Vår uppsats har behandlat en undersökning av hur man uppnår nyttomaximering för 

medlemmarna i en golfklubb som är en ideell organisation. Det vore enligt oss intressant att 

se hur en liknade undersökning skulle kunna genomföras i olika typer av ideella 

organisationer till exempel andra idrottsföreningar eller en studentförening. 

 

Det skulle vara intressant att göra en omfattande kvalitativ undersökning som behandlar hur 

ideella organisationer motiverar sina investeringsbeslut. Vilka kalkyler används när målet inte 

är vinstmaximering? Kan traditionella investeringsmodeller som nuvärdesmetoden eller ”pay-

off-metoden” användas med nytta som avkastning?  
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Bilaga 1: Enkät 

Bäste medlem, 
Vi är fyra studenter från Karlstad 
Universitet som skriver uppsats om 
Hammarö GK. Denna enkät skickas ut till 
samtliga medlemmar och syftet med 
undersökningen är att få reda på vad ni 
medlemmar tycker och vill. Svaren 
kommer att utgöra grunden för våra 
uppsatser och en hjälp till styrelsen att fatta 
framtida beslut inom Hammarö GK. 
Resultatet kommer att publiceras så att 
samtliga medlemmar kan ta del av det. 
 
Ditt svar kommer att hanteras anonymt. 
Svaret returneras i bifogat svarskuvert 
senast den 8:e december. 
 
Med vänliga hälsningar: 
Maria, Alexander, Markus och Håkan 
 
Obs! Om du är under 15 år vill vi att målsman skall 
samtycka med din medverkan i 
enkätundersökningen 

____________________________  
Kryssa ett alternativ 
 
1. Kön     
           □ Kvinna           □ Man 
 
2. Ålder______ 
 
3. Vilken typ av medlemskap har du? 

□ Fullvärdigt medlemskap 

□ Vardagsmedlemskap 

□ Passiv medlem 
 
4. Var bor du? 
 □ Hammarö kommun 

□ Karlstad kommun 

□  Annan kommun 
 
5. Hur många rundor har du spelat på  
    Hammarö golfklubb den gångna  
    säsongen? 

□ 0-5            □ 16-30 
□      6- 15         □ 31- 

5. Hur många gånger har du besökt 
restaurangen den gångna säsongen? 

□ 0-5            □ 16-30 
□      6- 15         □ 31- 

_________________________________ 
6. Ringa in det som stämmer bäst in på dig, 
1=mycket missnöjd, 5=Mycket nöjd 
 
a) Hur nöjd är du i helhet med Hammarö 
Golfklubb idag? 
 1 2 3 4 5 
 
b) Hur nöjd är du med 
omklädningsrummen? 
 1 2 3 4 5 
 
c) Hur nöjd är du med driving rangen? 
 1 2 3 4 5 
 
d) Hur nöjd är du med övningsområdet? 
 1 2 3 4 5 
 
e) Hur nöjd är du med Restaurangen? 
 1 2 3 4 5 
 
f) Hur nöjd är du med golfbanan? 
 1 2 3 4 5 
 
g) Hur nöjd är du med shopen? 
 1 2 3 4 5 
 
h) Hur nöjd är du med kansli/ 
reception? 
 1 2 3 4 5 
 
i) Hur nöjd är du med juniorverksamheten? 
 1 2 3 4 5 
 
j) Hur nöjd är du med områdets utseende? 
 1 2 3 4 5 
 
k) Hur nöjd är du med stämningen/trivseln 
på golfklubben? 
 1 2 3 4 5 
 
l) Hur nöjd är du med årsavgiften på 
Hammarö golfklubb? 
 1 2 3 4 5 



 

   

 

 
7. Instämmer du i följande 
    påståenden?  

Ringa in den siffra som stämmer bäst. 
(1=Instämmer inte - 5=Instämmer helt) 

 
a) Att snabbt komma ut på banan är viktigt 
för mig. 
 1 2 3 4 5 
 
b) Medlemsavgiftens storlek påverkar mitt 
val av golfklubb. 
 1 2 3 4 5 
 
c) Jag spelar årligen på andra klubbar i 
Värmland. 
 1 2 3 4 5 
 
d) Jag skulle hellre se ett system där man 
betalade per omgång istället för årsavgift. 
 1 2 3 4 5 
 
e) Golfklubbens anseende är viktigt vid 
mitt val av medlemskap. 
 1 2 3 4 5 
 
f) Närheten till golfklubben påverkar mitt 
val av klubb. 
 1 2 3 4 5 
 
g) Parkeringsplatsen är tillräckligt stor. 
 1 2 3 4 5 
 
h) En kiosk ute på banan är viktig för mig. 
 1 2 3 4 5 
 
i) Möjligheten att ta lektioner är viktig för 
mig. 
 1 2 3 4 5 
 

j) Att golfbanan har fler än 18 hål är viktigt 
för mig. 
 1 2 3 4 5 
 
k) Den sociala gemenskapen inom 
golfklubben är viktig för mig. 
 1 2 3 4 5 
 
l) Att klubben är representerad på svensk 
elitnivå är viktigt för mig. 
 1 2 3 4 5 
 
 
Kryssa i det du anser behöver förbättras i 
frågorna 8-17. Du kan välja att kryssa 0 - 
5 alternativ i varje fråga. 
 
8. Dam och herrum: Vad anser du är  
    viktigast att förbättra i     
    omklädningsrummen? 
 
□ Inredning av dam och herrum  
□ Toalett 
□ Dusch 
□ Personliga skåp 
□ Större utrymme 
 
9. Driving Range: Vad anser du är  
    viktigast att förbättra på drivning    
    rangen? 
 
□ Tak över fler utslagsplatser 
□ Förbättra mattorna 
□ Förbättra bollarna 
□ Fler och mer spännande ”mål” att 

sikta in sig på 

□ Fler utslagsplatser 
 



 

   

 

10. Övningsområdet: Vad anser du är  
    viktigast att förbättra på  
    övningsområdet? 
 
□ Fler greener 
□ Bättre gräskvalité 
□ Bunkrar 
□ Vattenhinder 
□ Dekorativ plantering av exempel     

buskar 
 
11. Vad anser du är viktigast att  
    förbättra av kansliets tjänster? 
 
□ Hemsidan 
□ Tillgänglighet av personal 
□ Klubbtidningen ”Högaktuellt” 
□ Informationsanslagstavlorna 
□ Tidsbokningssystemet 
 
12. Restaurangen: Vad anser du är 
      viktigast att förbättra på 
      restaurangen? 
 
□ Mer golfkaraktäristisk inredning      
□ Maten  
□ Ökad tillgång till lokalen (möjlighet  
    att vistas i lokalen när restaurangen 
    är stäng) 

□ Uteserveringen 
□ Skaffa storbilds-TV  
 
13. Juniorverksamheten: Vad anser 
      du är viktigast att förbättra i 
      juniorverksamheten? 
 
□ Fler träningar 
□ Fler tävlingar 
□ Fler tränare/utbildare 
□ Fler träningsläger 
□ Samarbetet med andra klubbar i 
närområdet  
 

14. Shop: Vad anser du är viktigast att  
      förbättra i shopen? 
 
□ Större utbud av klubbor  
□ Större utbud av kläder 
□ Större utbud av skor 
□ Större utbud av golfbags 
□ Öppettiderna 
 
15. Golfbanan: Vad anser du är   
      viktigast att förbättra på     
      golfbanan? 
 
□ Golfbanans layout 
□ Banans skick (fairway, green, ruff) 
□ Finish (bunkrar, vattenhinder, green) 
□ En utbyggnad av 9 ytterligare hål  

(ytterligare tillgänglighet, mer  
variation) 

□ Möjlighet till att fylla på vatten på fler 
ställen under golfrundan 

 
16. Andra aktiviteter: Vad skulle du  
      vilja ha för andra aktiviteter på  
      din golfbana?  
 
□ En poolanläggning  
□ En tennisbana    
□ Barnpassning (vid pågående spel på 

golfbanan under säsong)  
□ Internettillgång  
□ Hundpassning (under säsong)  
 
17. Områdets utseende: Vad anser du  
      är viktigast att förbättra  
      beträffande golfanläggningens    
      utsida? 
 
□ Vägar runt golfbanan 
□ Asfalterad väg till klubbhuset 
□ Mer dekoration i form av plantor och 

blommor vid klubbhuset 
□ Ett nytt klubbhus 
□ Fler parkeringsplatser 
_________________________________ 
 



 

   

 

18. Vad anser du är viktigast att 
      förbättra på Hammarö golfklubb? 
      (Rangordna följande alternativ 1-10,  
      1= viktigast, 10= minst viktigt) 
 
___*Dam och herrum 
___*Driving Range 
___*Övningsområde 
___*Restaurang 
___*Golfbana 
___*Shop 
___*Kansli 
___*Juniorverksamhet 
___*Andra aktiviteter 
___*Områdets utseende 
 
19. Vilka faktorer anser du är viktigast  
när du besöker en annan klubb? 
(Rangordna följande alternativ 1-10,  
1= viktigast, 10= minst viktigt) 

 
___* Kansli 
___*Driving Range 
___*Övningsområde 
___*Restaurang 
___*Omklädningsrum 
___*Shop 
___*Golfbana 
___*Parkeringsplats  
___*Lektioner 
___*Avstånd till banan (från hemmet) 
 

20. Vilka faktorer anser du är viktigast 
för ditt val av medlemskap i en 
golfklubb? 
(Rangordna följande alternativ 1-10,  
1= viktigast, 10= minst viktigt) 

 
___* Kansli 
___*Driving Range 
___*Övningsområde 
___*Restaurang 
___*Omklädningsrum 
___*Shop 
___*Golfbana 
___*Parkeringsplats  
___*Lektioner 
___*Avstånd till banan (från hemmet) 
 
Övriga åsikter: 
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 
Tack för din medverkan! 

 
 



 

   

 

Bilaga 2: Ordlista - golftermer A-Ö 

                     

Chip – Ett kort lågt slag med avsikt att få bollen nära flaggan på green. 

 

Driver – Den golfklubba som används för att slå golfbollen så långt som möjligt. 

 

Driving range – Övningsområde där man tränar sina längre slag. 

 

Fairway – Kortklippt gräsområde mellan utslagsplats och hål. 

 

Green – Kortklippt gräsområde runt hålet. 

 

Greenkeeper – En person som traditionellt är anställd av golfklubben för att hålla banan i trim. 

 

Greenfee – En avgift som betalas av en person som inte är medlem vid en viss golfklubb för 

att spela där. Personen kallas då greefeegäst. 

 

Järnklubbor – De klubbor som används för medellånga slag. Dessa är numrerade 1-9. De 

vanligaste andra markeringarna är PW (pitching wedge) och SW (sand wedge). Dessa 

nummer och bokstäver markerar vinkeln på klubbladen. En mindre vinklad klubba kommer 

man normalt sett slå bollen längre med. 

 

Pitch – Ett kort högt slag med avsikt att slå bollen nära flaggan.  Används oftast när det finns 

ett hinder för att chippa. 

 

Putters – Klubban som används för att rulla i bollen i hålet på greenen. 

 

Ruff – Högre gräs vid sidan av fairway. 

 

Tee – Utslagsplatsen där man slår första slaget på varje hål. 
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