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Resultat av årets undersökningar – medlemmar och
greenfeegäster

1 Introduktion
Vi har i år genomfört två undersökningar för att få feedback om vår klubb och bana. På så vis får vi
information som kan leda till förbättringar och vi får en klubb där såväl medlemmar som greenfeegäster
blir ännu mer nöjda.

Undersökningar har genomförts enligt följande:

A. Greenfeegäster
Alla greenfeegäster har efter att ha spelat fått ett mail från oss med en länk till en enkät. Ett fåtal
frågor ställs, där utgångspunkten är frågan om spelaren utifrån sin erfarenhet kan tänka sig att
rekommendera vår klubb och bana till en vän eller bekant. (Se vidare om NPS nedan). Vi i styrelsen
har fortlöpande fått resultat av dessa enkäter och har redan kunnat genomföra en del
förbättringar.
1426 greenfeegäster har svarat på enkäten.
Enkäten är en köpt tjänst från Evry/Quick Search. Eftersom många klubbar är anslutna får vi en
jämförelse med andra klubbar.

B. Medlemmar
Alla medlemmar har i tre omgångar (maj, juli, september) fått svara på en mer omfattande enkät.
Denna är finansierad av Sveriges Golfförbund och många klubbar har deltagit, varför vi även här kan
jämföra oss med andra klubbars resultat. Även här har rekommendationsfrågan en central roll. 498
medlemmar har svarat på enkäten.

2 Om rekommendationsfrågan
Förr pratade man i undersökningsbranschen om Nöjd-Kund-Index (NKI). Idag är det Net Promotor Score
(NPS) som gäller. Denna baseras på den nämnda rekommendationsfrågan. Det har nämligen visat sig i
forskningen att kundens lojalitet med företaget (i detta fall klubben) är av avgörande betydelse för hur
framgångsrikt ett företag/klubb blir. Fördelen med denna metod är att man bara behöver ställa
rekommendationsfrågan och den efterföljande frågan: Vad behöver vi förbättra för att du skulle
rekommendera XX alt. Vad är det som motiverar att du rekommenderar XX. Skalan är 0 – 10. Svaren
delas in i tre klasser:

0 – 6 Kritiker
Spelar hellre på en annan klubb och berättar gärna för andra om sitt missnöje med vår kubb. De är
bra på att förklara vad ni behöver förbättra och de är därför en bra källa till förbättringar.

7 – 8 Neutrala
Nöjda men är också öppna för andra. De marknadsför inte vår klubb utan kan lika gärna
föreslå vänner och bekanta att spela/ bli medlemmar på andra klubbar om de blir
tillfrågade.

9 -10 Ambassadörer.
Våra mest lojala gäster och medlemmar. De vill att deras vänner och bekanta skall besöka
oss/bli medlemmar. Blir de tillfrågade är det ofta oss de rekommenderar. De är bra källa till
kunskap om vilka styrkor vi har.

Man mäter rekommendationsgraden genom att ta skillnaden mellan andelen Marknadsförare minus
andelen Kritiker. Detta värde benämns NPS-värdet (Net Promotor Score). Exempel: I vår
medlemsmätning hade vi 66 % Ambassadörer och 9 % Kritiker. Medandra ord är NPS-värdet bland våra
medlemmar 57. Medelvärdet bland svenska klubbar är 50.
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3 Sammanfattning
Det finns många likheter i resultat mellan undersökningarna. Medlemsundersökningen är mer
omfattande och lämnar också svar på hur klubben fungerar, vilket av naturliga skäl inte
greenfeegästundersökningen gör.

Jag skulle vilja sammanfatta resultaten i följande punkter:

 Nöjda medlemmar och gäster
Både medlemmar och greenfeegäster ger klubben generellt sett ett högt betyg. Vi är inte bäst
i klassen men bättre än snittet.

 Banan får högt betyg
Många kommenterar spontant att vi har en välskött bana i gott trim

 Men några förbättringar av banan är önskvärda
- Bunkrar
- Toaletter
- Avståndsmarkeringar
- Tees
- Ruffar på sensommar och höst

 Speltempot under högsäsong behöver höjas
- Klubbvärdar uppskattas men behöver bli mer aktiva på banan

 Restaurangen har fått besk kritik

 Klubblivet behöver utvecklas
- För många ingår inte i ett socialt nätverk
- Bättre medlemsvård, speciellt vad gäller nya medlemmar
- Fler arrangemang som skapar samhörighet
- Styrelse och ledning behöver bli mer lyhörda för förslag

 Gruppen 31 -50 år med lite högre hcp är en riskgrupp – osäkra om stanna kvar i klubben

 Medlemsavgift OK men ingen förskottsbetalning till restaurangen

 Greenfee OK men bjud på banguiden

 Incheckning, shop och träning får höga betyg

Bland kommentarerna från medlemmarna finns det en hel del förbättringsförslag i stort som smått, som
den nya styrelsen behöver bearbeta.
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4 Vad tycker våra greenfeegäster om Laholms Golfklubb?

4.1 Rekommendationsvärdet (NPS)

Sett över hela säsongen erhåller vi ett värde om 50 av greenfee-gästerna. Ett bra värde och högre än
genomsnittet för övriga klubbar som ligger på värdet 44. Bilden nedan illusterar detta liksom hur värdet
har ändrats under året.

Bilderna visar NPS-värdet fördelat på kön resp. ålder. Kvinnorna mer positiva än männen.

4.2 Varför spela på Laholms GK?

Greenfeegästernas motiv för att spela på vår klubb handlarfrämst om dels egna erfarenheter sen tidigare
dels om det blivit rekommenderade från andra. Golfhäftet har också spelat en viss roll. Se bilden nedan!
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4.3 Vad förbättra –Vad fungerar bra?

Utöver rekommendationsfrågan får gästerna svara på vad som behöver förbättras (om Kritiker eller
Neutral) eller vad som de är nöjda med (om Ambassadör). Se översiktbilden!

Som synes är det övervägande grönt, d.v.s. positiv feedback. Bland de områden som gästerna tycker vi
behöver förbättra ligger restaurangen främst; härefter banan och speltempot. Men observera det är
tydlig övervikt vad som är bra vad gäller banan och speltempot men tvärtom när det gäller restaurangen.
Mer detaljer nedan.

4.4 Banan

Överhuvudtaget är gästerna mycket positiva till banan. Ska något lyftas fram som också nämnts i de
kommentarer gästerna fått ge så är det följande:

 Bunkrarna

 Vägvisning mellan hålen (åtgärdades under året)

 Ruffen, främst under sensommar/höst

 Tee – buktiga

 Avståndsmarkeringar - saknas på sprinklerlock samt 100-metersmarkering
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4.5 Incheckning och Bokning

Som synes nedan har bokning och incheckning fått mycket positiv feedback. Detsamma gäller shopen,
som fått enbart positiv feedback.

Det har funnits ett mindre antal synpunkter på greenfeen, speciellt utanför högsäsongen. Däremot har
det funnits en hel del som tycker att vi borde bjuda på banguiden, när man betalaar 500 kr.

4.6 Spelet och Speltempot

Många tycker banan är kul att spela. Det har dock funnits en del kritik på speltempot, speciellt under
högsäsongen, och på bristen på agerande vid lågt speltempo.

4.7 Träningsområden

Putting-greener och drivingrangen får i huvudsak positiva omdömen.
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4.8 Restaurangen

Bilden nedan talar för sig självt.

Vi har fått många skriftliga kommentarer om restaurangen. Mycket handlar om öppettider men
också om kvalitet och bemötande. Säkerligen har restaurangen dragit ner viljan hos en del att vilja
rekommendera vår klubb.

Det är bara att konstatera att vi har misslyckats med att driva en restaurang i egen regi.

4.9 Sammanfattning

Gästundersökningen kan sammanfattas i följande punkter:

 Banan får i huvudsak mycket positiva synpunkter. Förbättringsförslag rör bunkrar,
vägvisning, ruff på sensommar/höst och buktiga tees samt avståndsmarkeringar.

 Speltempot under högsäsongen behöver bevakas och åtgärdas bättre

 Ett bra bemötande vid incheckningen

 Utmärkt shop

 Omtag vad gäller restaurangen och utöka dess öppettider

 Greenfeen i huvudsak OK men se till att bjuda på banguiden
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5 Vad tycker medlemmarna om klubben?

5.1 Lite om undersökningen

Rekommendationsfrågan är central. Härutöver har en rad frågor ställts inom följande områden:

1. Banan

2. Klubbliv

3. Restaurang

4. Klubbhus

5. Träningsområden

6. Shopen

7. Träning

8. Ledning och service

9. Priser och produkter

På varje fråga har man fått ge ett svar mellan 1 och 10. Resultatet av dessa presenteras som ett
värde mellan 1 och 100. Exempel. Om medelvärdet på en fråga är 7,3 blir resultatvärdet 73.

5.2 Rekommendationsfrågan

Som nämnts tidigare har vi fått ett värde om 57 av medlemmarna, vilket är både högre än svenska
klubbar i genomsnitt och våra greenfeegäster I båda fallen hade dessa värdet 50.

Detta innebär också att vi ligger på plats 109 av 309 klubbar i Sverige.

Bilden nedan visar fördelning på olika variabler:
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Kommentarer:

 Män och kvinnor är ungefär lika nöjda med klubben

 Gruppen 31- 50 år visar på en markant lägre nöjdhetsgrad än övriga åldersgrupper

 Ju lägre hcp desto positivare är man

Bilden nedan visar vad som är viktigast att förbättra för att rekommendationsvärdet skall öka:

Som synes är det frågeställningar som i hög grad berör det sociala livet på klubben. Mer om detta
senare.



Laholms Golfklubb Undersökningar 2017

Mats O. Nilsson 11

5.3 Resultat på områdesfrågorna –översikt

Som jag nämnde inledningsvis innehåller undersökningen också frågor inom 9 olika områden. Bilden
visar resultat per områden. (Värde 1-100).

Värdena ligger här runt 80, vilket är bra. Undantaget är restaurangen. Alla värden är bättre eller lika
med riksgenomsnittet.
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5.4 Banan

Allmänt sett bra betyg – ett genomsnitt om 79. Men på frågan som helhet är banan fin och välskött
blir värdet 91! Innebär att det några saker som drar ner medelvärdet. Särskilt gäller detta:

 Bunkrarna (59)

 Toaletterna (59)

 Avståndsmarkeringar (72)

Bunkerfråga får sämre betyg ju lägre hcp man har. Kvinnliga medlemmarna ger toaletterna ett lågt
värde (52).
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5.5 Klubbliv

Det är positivt att de flesta tycks trivas i klubben (85). Men här finns några saker som sticker ut
såsom att vara delaktiga i ett socialt nätverk (67) och att det ordnas arrangemang i klubben som
passar mig. Värdena avviker visserligen inte från övriga klubbar men det finns anledning att gräva
lite mer i detta. Det var flera frågor som rör klubblivet som behöver förbättras för att
rekommendationsvärdet skall bli bättre.

Av undersökningen framgår också att så många som 38 % inte har fasta spelpartners.

Låt oss gräva lite djupare i frågeställningen ”Känner mig del i ett socialt nätverk i klubben”. Då
framgår följande:

 Äldre spelare (66-) ingår i hög grad i ett socialt nätverk (värde: 73), medan gruppen 31-50
gör det i mycket mindre grad (värde: 54)

 Ju högre hcp saknas ett socialt nätverk

 Kvinnor ingår i högre grad i ett socialt nätverk (Kvinnor 73, män 65)

Det ställs en fråga i undersökningen om man är medlem om två år. Resultatet i % av antalet
svaranden i gruppen.

Är du
medlem
om två
år

Män Kvinnor Ålder
31-
50

Ålder
51-
65

Ålder
66-

Hcp
-10

Hcp

10-
18,4

Hcp

18,5-
24,9

Hcp

25-
36

Hcp

37-

Alla

Kanske 21 20 30 18 17 15 18 18 21 40 20

Nej 13 14 23 8 14 18 13 8 17 13 14
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Som framgår är det inte bland de äldre medlemmarna som risken är störst för att medlem lämnar
klubben utan i gruppen 31 – 50 år. Risken är också stor bland spelare med högt hcp. Framför allt är
de tveksamma till fortsatt medlemskap. En stor riskgrupp är medlemmar i åldern 31-50 och i hcp-
gruppen 25-36. Där är det så många som 24 % som säger sig inte vara medlemmar om två år och 30
% är tveksamma till fortsatt medlemskap. Som framgått tidigare ingår gruppen 31 -50 åringar i
mindre grad i ett socialt nätverk. Här tycks finnas ett samband.

Jag föreslår att medelskommittén gräver djupare i denna fråga. Ev. genom att göra en
kompetterande undersökning.

Som en konsekvens av att klubblivet fick ett relativt sett sämre betyg har styrelsen avsatt mer medel
i budgeten till medlemsvård.

5.6 Klubbhus

Det finns en nöjdhet med klubbhuset och dess utomhusmiljö.
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5.7 Restaurangen

Med tanke på alla synpunkter är det kanske lite förvånande att restaurangområdet hamnar på
värdet 72 men då är det kiosken som drar upp värdet.

Restaurangen lever inte upp till vad man kan förvänta sig (värde: 51) och flesta verkar inte vara
nöjda med matkvaliteten (56).

Det fanns även en fråga om man kan tänka sig att rekommendera restaurangen. Värdet blev så lågt
som -45. Kommentarer överflödiga.
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5.8 Träningsområden

Vi medlemmar är klart mer nöjda än på andra klubbar över våra träningsmöjligheter. Här kommer
vi på plats 41 av 309 klubbar.

5.9 Träning och shopen

Det ställs också en fråga i vilken omfattning medlemmen har utnyttjat klubbens pro.

Ett mindre antal medlemmar utnyttjar denna möjlighet. Tidsskäl är den främsta orsaken. Bara ett
fåtal nämner kostnaden. Av de som utnyttjar möjligheten får träningen ett högt betyg (86). Shopen
får också ett högt värde (85) vad gäller utbud, öppettider och service, medan prisnivån får ett något
lägre värde (78).
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5.10 Ledning och Service

Även här ett högt betyg. Vad som kan förbättras är det borde vara ett bättre klimat för att lyfta
fram idéer.
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5.11 Produkter och priser

Även på detta område finns det i stort en nöjdhet.

5.12 Kommentarer

Många kommentarer ger beröm till klubben, banan och dess skötsel. Detta trots att det var
förbättringar som efterlystes. Positivt!

Mest frekventa förlag till förbättringar är utan tvekan:

1. Restaurang

2. Bunkrar

3. Toaletter

4. Slopa förskottsbetalning på restaurangen

Framför allt de två första dominerar bland kommentarerna.

Övriga kommentarer (återupprepningar har inte tagits med):

 15 minuter informationsträff med ny medlem.

 Ledningen, en vd/intendent som dagligen är på plats och driver frågor som
kundbemötande, medlemsvård, restaurang, personal, framtidsplaner, intern o extern
marknadsföring/PR, sponsorer (anskaffande o omhändertagande)

 Kiosken, för låga priser, speciellt när ungdomssektionen ansvarar.

 Det är ingen levande klubbkultur, du går enbart upp t restaurangen om du har ärende
direkt dit, se över flödet.

 Avskaffa alla extrapålagda avgifter som nu pålagts som tillägg på årsavgiften. Dessa kan ses
som smyghöjningar av årsavgiften och dispositionen av dessa pålagor är oklar.

 Anser att förslag som kommer från medlemmarna bättre beaktas

 Avstånd till framkant green anges samt även 75m

 Kombinationen med shop och kansli kan bli väldigt mycket bättre, man känner sig inte
välkommen. Kan ta mycket lång tid att bli servad både som kund i shopen och som
greenfeegäst.

 Om det fanns ett medlemskap med billigare årsavgift för utlandsboende skulle det passa
oss bättre.
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 Lägra årsavgift

 Föråldrad syn på medlemskap, en klubb som gynnar ett fåtal medlemmar

 Möjligheten att kommunicera med andra medlemmar bör förbättras!

 Att kunna spela med folk som har samma intresse lite avslappat t.ex. Det har varit väldigt
svårt att hitta någon. Klubben skulle kunna ordna detta. Jag har den uppfattningen att flera
har hoppat av golfen därför.

 Klippa ner tjockruffen

 Tränaren Simon är duktig, trevlig en tillgång för klubben

 Sänka priset

 Se till att alla anställda får gå en kurs att de är där för medlemmarnas skull och inte tvärt
om

 Tack för ett fantastiskt mottagande och bemötande samt hjälpsamhet, när jag som ny
medlem började.

 Hål 18 har potential att bli bra, bred och lång, men är för enahanda. Gör den mer
spännande.

 Ros till alla som gör ett fantastiskt arbete på klubben! Det gör sig inte självt!

 Jag är missnöjd med den nybyggnation som ska genomföras. Den känns onödig och dyr

 Se till att spelet flyter bättre så att rondtiderna kan hållas till högst 4 timmar. En vänlig
golfvärd som faktiskt är ute på banan och pratar med folk kan göra underverk.

 Nytt klubbhus

 Som ny i klubben och inte känner någon annan där hade jag gärna sett någon form av
verksamhet som gör det lättare att komma ut på banan.

 Bättre möjligheter att komma i kontakt med andra att spela golf med

 Inte höja årsavgiften varje år.

 Tänk om det gått att få tillbaka den klubbkänslan som fanns tidigare för då var det riktigt
kul att stanna kvar ta en fika och snacka lite, men tyvärr denna känsla finns inte kvar längre.

 I min åldersgrupp och det handicap som mina vänner generellt ligger inom har de inte
någon lust att gå runt och leta efter bollar i knä till midjehög ruff.

 Riv gamla delen av klubbhuset och bygg ny restaurang del och komplettera med ett hotell

 Asfaltera parkeringen och byta ut gruset i bunkrarna mot sand

 Skrota planer på nybyggnation. Bygg om o till brf byggnad.

 Ett öppet kansli inte som idag en nerdragen lucka

 För mycket tävlingar innebärande att det ibland är svårt att komma ut och spela.

 Billigare vardagsmedlemsskap skulle uppskattas

 Bättre administrativa rutiner

 Parkeringen bör asfalteras!

 Trevligare miljö i restauranglokalen

 Jag upplever att lite högre klipphöjd på fairway vore positivt då jag som medelgolfare ofta
måste använda de s.k. träklubbnorna eller resqueklubba

 På Ranchen: utslagsmattor som INTE ger ifrån sig ett grönt skikt under klubban. Nätkorgar
att pitcha mot

 Se till att tee för damerna är i samma goda skick som herrarnas! bänkar och bolltvätt är
aldrig placerade vi röd tee - skärpning!

 lägre årsavgift
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 Klubben skall inte satsa några stora pengar på att bygga om klubbhus, kök etc. Försök att
lösa detta på enklaste sätt med hjälp medlemmar och lokala företag. Kunskapen finns inom
klubben.

 Tyvärr för höga ruffar som fördröjer spelet alldeles för mycket.

 Reservera tider för spontangolf, förslagsvis tidigt en veckodag o en helgdag

 Acceptera att det är en småortsklubb och anpassa priser och inställning utifrån detta. Skulle
troligen skapa en mer välkomnande atmosfär!

 För dyrt att hyra golfbil för pensionärer. Förslag: halva priset.

 Anser det är för många tävlingar, vilket gör det svårt att få attraktiva starttider.


