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FÖRORD 

Författarna vill rikta ett stort tack till Anders Svensson och Vreta Kloster Golfklubb för för-

troendet att genomföra den marknadsundersökning som ligger till grund för denna uppsats. 
Ett särskilt tack riktas även till de intervjupersoner som deltagit och gjort denna studie möjlig 

att genomföra.  

Utöver detta vill vi rikta ett tack till vår handledare Mehran Noghabai som bidragit med goda 
råd och handfasta tips samt uppmuntrat och stöttat oss genom hela arbetet med uppsatsen. 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som stöttat oss genom denna pro-
cess. 

 

Linköping, 29 maj 2013 

 

Emir, Carina & Madeleine  



 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to conduct a market survey in order to form a marketing plan 

to enhance and communicate the image of Vreta Kloster Golf Club. To accomplish this, the 
authors conducted a situation analysis on the mentioned club. Data was collected through 

interviews as well as secondary sources. A qualitative content analysis was used to process 
the interviews. The secondary sources’ credibility was scrutinized before their data was used. 
The study found that the club’s existing work on their image is limited as is their marketing 

communication. The public seemed to not know of the club. They did however share the 
view of golf as a sport for the privileged. The members of the club considered golf to be a 

sport for everyone, no matter the players’ social status, age, or handicap. The members de-
scribed the club as scenic and familial. The study also found that the golf industry is highly 
competitive with a falling number of players. As such it is vital for golf clubs to differentiate 

themselves and find new ways to reach their customers. Based on their findings, the authors 
formed marketing strategies and a set of actions for the golf club.  

  



 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Efter en stark utveckling av antalet medlemmar mellan åren 1980-2000 har trenden på senare 
år vänt och antalet medlemmar inom golfen har istället minskat stadigt sen år 2005. Vreta 

Kloster Golfklubb, belägen på Östgötaslätten, har under några år arbetat med att samla in 
information från gäster för att förbättra sin verksamhet. Nu önskar klubbledningen involvera 
befintliga och potentiella medlemmar i syfte att vidareutveckla klubbens image och därige-

nom öka antalet aktiva spelare. 

Syfte 

I syfte att öka antalet aktiva golfspelare på Vreta Kloster Golfklubb, ämnar denna uppsats att 
generera en marknadsplan för att förstärka och kommunicera klubbens image. Marknadspla-
nen består av att genomföra en marknadsundersökning och utifrån denna utveckla ett åt-

gärdspaket med konkreta utveklingsförslag för klubben. 

Metod 

Denna studie är av kvalitativ karaktär då den primära datainsamlingen har syftat till att fånga 
befintliga och potentiella medlemmaras uppfattningar och golfsporten i allmänhet och Vreta 
Kloster Golfklubb i synnerhet. Då studien har tagit avstamp i teori har den haft en deduktiv 

ansats. Sammanlagt genomfördes 49 intervjuer med befintliga och potentiella medlemmar. 
Därutöver har sekundärdata såsom statistik och information från idrottsförbund använts för 

att belysa Vreta Kloster Golfklubbs interna och externa omgivning. Det intervjumaterial som 
samlats in har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med syfte att nå kärnan i 
intervjusvaren. För att säkerställa att författarna inte har lagt in egna värderingar vid tolk-

ningen av intervjumaterialet har återkopplingar till ett urval av intervjupersonerna genom-
förts. Vad gäller studiens sekundärdata bedömdes dess trovärdighet innan materialet använ-

des i studien.   

Studiens teoretiska referensram har författarna baserat på en litteratursökning skapat en egen 
modell för marknadsundersökningen. Modellen består dels av en nulägesanalys av Vreta 

Kloster Golfklubbs interna och externa omgivning, varvid klassiska marknadsföringsteorier 
såsom PEST- och SWOT-analyser. Vidare innefattar modellen framtagande av lämpliga 

marknadsföringsstrategier samt ett konkret åtgärdspaket. 

Resultat 

Insamlad data har tillhandahållit information om Vreta Kloster Golfklubbs nuläge och det 

framkom att klubben i dag endast bedriver begränsat arbete med sin image och marknads-
kommunikation är likaså begränsad. Golfens anseende tycks vara negativt bland allmänheten, 

vilket mycket data i empirin pekar på; intervjuerna som genomfördes med allmänheten styr-
ker påståendet. Vreta Kloster Golfklubb skiljer sig i den bemärkelsen att i princip alla inter-
vjuade medlemmar hade en väldigt positiv inställning till klubben och sporten. Klubbkulturen 

lyfts som positiv och välkomnande, något författarna anser är en styrka klubben ska utnyttja. 
Marknadsundersökningen genererade ett antal strategier för klubben att jobba efter, bland 

annat en differentieringsinriktad strategi för konkurrens, samt marknadspenetration som 
främsta taktik för tillväxt. Vidare visade sig marknadsutveckling samt produktutveckling vara 
lämpliga strategier för klubben.  

Slutsats 

Vreta Kloster Golfklubbs arbete med både image och marknadskommunikation är begränsad 

och bör utvecklas.  Hos personer ur allmänheten var kännedomen om klubben låg och upp-



 

fattningen av sporten är av negativ karaktär. Medlemmarna såg dock sporten som gränsöver-
skridande samt social. De var positivt inställda till klubben och beskrev den som naturskön 

och familjär. Författarna drar slutsatserna att klubben bör satsa på att penetrera marknaden 
med hjälp av en positioneringsstrategi där klubbkulturen lyfts fram. Differentiering är den 

strategi som bör implementeras för den breda marknaden. För att nå vissa specifika segment 
kan det vara av intresse att använda differentieringsfokus. Klubben bör även utvärdera möj-
ligheten till fler olika medlemskapsformer för att svara på den efterfrågan som tycks ha upp-

kommit.
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1 INLEDNING 

Redan 1969 presenterades tesen om att marknadsföring är relevant för alla organisationer, 

oavsett om det är företag eller ideella föreningar, eftersom varje organisation har kunder och 
produkter i någon mening (Kotler, 1972). En organisations ledning måste dock marknadsföra 
organisationen, inte bara till kunder, utan även till medarbetare, supportrar, leverantörer, all-

mänheten m.fl. Således breddas marknadsföringens målgrupper, liksom marknadsföringsbe-
greppet som sådant. Alla organisationer sysslar med marknadsföring, vare sig de är medvetna 

om det eller inte (Kotler, 1979). Marknadsföring beskrivs av Andreasen och Kotler (2003) 
som, om inte den viktigaste, en mycket väsentlig faktor i en ideell organisations framgång. 
Att undersöka hur exempelvis en golfklubb arbetar med marknadsföring och hur de kan ut-

veckla sin marknadsföring är således att betrakta som mycket intressant.  

1.1 Bakgrund 

Golfen gjorde entré i Sverige år 1888 då två bröder blivit inspirerade till golfspel under sin 

studieresa till England (Svenska Golfförbundet, n.d.a). 1904 bildades Svenska Golfförbundet 
med två klubbar i landet och tio spelare. Femtio år senare hade antalet banor ökat till 38 
stycken och 7 000 personer utövade sporten. Från 1980 till år 2000 ökade antalet banor från 

149 stycken till 393 och spelarna från 88 400 till 477 000 spelare. I februari 2012 uppgick 
antalet golfklubbar tillhörande Svenska Golfförbundet 482 stycken (Svenska Golfförbundet, 

n.d.b).  Antalet aktiva medlemmar i dessa klubbar uppgick till cirka 500 000 stycken. Den 
utveckling som skett med golfen i Sverige saknar motstycke i världen och Sverige är ett av 
de mest golftäta länderna (Svenska Golfförbundet, n.d.a). 

De senaste åren har dock antalet golfmedlemmar minskat med ca en till två procent per år 
(Svensk Golf, 2012). Förutom att sporten tappar juniorer minskar även andelen kvinnor. 
Minskningen är totalt sett över landets golfklubbar, och vissa klubbar kunde 2012 redovisa 

ökningar i antalet medlemmar. En klubb som lyckades vända trenden och lockade till sig fler 
juniorer var Järna GK utanför Södertälje (Bergman, 2012). Genom samarbete med den lokala 

skolan och marknadsföring via affischer och brevutskick har klubben lyckats visa att de finns 
och gjort golfsporten tillgänglig för personer utan golfbakgrund. När frågan ställdes till re-
spektive golfdistrikt om vad den viktigaste frågan var, svarade Östergötlands distriktordfö-

rande att det var att nå ut med golfen till allmänheten och göra det till en folksport (Svensk 
Golf, 2010).  

1.2 Vreta Kloster Golfklubb 

I Östergötland finns det 21 stycken golfbanor och cirka 40 000 golfspelare (Östergötlands 

Golfförbund, 2010). Vreta Klosters golfklubb är en av dessa, belägen på Östgötaslätten cirka 
en mil utanför Linköping. Här erbjuds en golfbana med tillgång till 27 hål samt en korthåls-
bana med 6 hål (Vreta Kloster GK, n.d.a). Banan öppnade 1990 (Vreta Kloster GK, n.d.b) 

och enligt uppgifter från klubbens kansli har Vreta Kloster idag totalt 1892 medlemmar i 
olika kategorier, varav 1300 är aktieägare i klubben. 

Anders Svensson, klubbchef på Vreta Kloster Golfklubb, förklarar att klubben ägs och drivs 
av sina 1300 aktieägare (A. Svensson, personligt samtal, 19 mars, 2013). Som fullvärdig 
medlem har du i och med ett unikt samarbete, förutom obegränsat spel på Vreta Kloster även 

tillgång till fritt spel på ytterligare fyra stycken banor: Mjölby GK, Tranås GK, Finspångs GK 
och Motala GK (Golfsamarbetet, 2013). Förutom tillgång till golfspel och vacker natur har 

medlemmarna tillgång till en egen tränare (PRO), en restaurang, en golfshop samt en sving-
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studio för lektioner och privatuthyrning (A. Svensson, personligt samtal, 19 mars, 2013). För 
ett antal år sedan byggdes övernattningsstugor till gästspelare och under vinterhalvåret har 

golfklubben ett samarbete med föreningen Vreta Skid och Motion, i ett projekt med elupplyst 
skidspår med konstsnö. 

Vreta Kloster Golfklubb har under några år arbetat med att samla in information från gästs-
pelare (A. Svensson, personligt samtal, 19 mars, 2013). För att komma närmare marknaden 
önskar klubbledningen nu involvera befintliga och potentiella medlemmar i syfte att vidare-

utveckla klubbens image och därigenom öka antalet aktiva spelare. 

Klubbledningen anser sig vara en “folkets klubb” dit alla känner sig välkomna (A. Svensson, 

personligt samtal, 19 mars, 2013). Att undersöka hur klubben arbetar för att förmedla bilden 
av sig själv som ”folkets klubb” och om denna bild delas av främst befintliga men även po-
tentiella medlemmar, blir således intressant. Därtill är det av intresse att undersöka om den 

befintliga strategin är lämplig givet Vreta Kloster Golfklubbs interna och externa förutsätt-
ningar.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående beskrivning av situationen på Vreta Kloster Golfklubb har uppsatsen 

syfte formulerats enligt nedan: 

I syfte att öka antalet aktiva golfspelare på Vreta Kloster Golfklubb, ämnar denna uppsats att 
generera en marknadsplan för att förstärka och kommunicera klubbens image. Marknadspla-

nen består av att genomföra en marknadsundersökning och utveckla ett åtgärdspaket. 

Syftet mynnar i följande frågeställningar: 

 Hur arbetar klubbledningen med Vreta Kloster Golfklubbs image och marknadskom-
munikation?  

 Hur uppfattar medlemmarna och de potentiella medlemmarna Vreta Kloster Golf-

klubb? 

 Hur kan Vreta Kloster Golfklubbs marknadsföringsstrategi utvecklas? 

1.4 Avgränsningar 

Studien fokuserar på Vreta Kloster Golfklubb med dess befintliga och potentiella medlemmar 
i Sverige. Bland de befintliga medlemmarna har tre grupper valts ut att delta i studien: aktiva 

medlemmar, nyblivna seniorer samt passiva medlemmar. I syfte att fånga potentiella med-
lemmars uppfattningar har personer ur allmänheten intervjuats.  

Vidare begränsas åtgärdsförslagen av Vreta Kloster Golfklubbs materiella och immateriella 

resurser. Klubbledningen har begränsad arbetskraft och har budgeterat 50 000 - 100 000 kro-
nor till åtgärdsförslagen. Dessa begränsningar kommer att prägla åtgärdsförslagens utform-

ning. 

1.5 Definitioner 

I studien undersöks fyra gruppers uppfattning om golf i allmänhet och Vreta Kloster Golf-
klubb i synnerhet. Dessa fyra grupper benämns hädanefter som (a) aktiva, (b) passiva, (c) 

nyblivna seniorer samt (d) personer ur allmänheten. För att tydliggöra vilka som avses med 
de olika benämningarna följer här en definition av vardera grupp. 
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1.5.1 Aktiva  

Aktiva är medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb som, vare sig de äger en aktie i klubben eller 

inte, betalar den årliga medlemsavgiften till Vreta Kloster Golfklubb och kan därmed spela 
obegränsat på klubbens bana och de fyra andra banorna i alliansen. 

1.5.2 Passiva  

Passiva är de medlemmar som äger en aktie på Vreta Kloster golfklubb men som inte betalar 

medlemsavgiften och därmed inte äger rätt att spela på Vreta Kloster Golfklubbs bana eller 
någon av de andra banorna i alliansen utan att betala en engångskostnad vid varje golfrunda.  

1.5.3 Nyblivna seniorer 

I och med att målsmans godkännande krävs för att få intervjua minderåriga har författarna 

valt att intervjua personer som nyligen var junior men numera är senior. Enligt Svenska Golf-
förbundets tävlingsreglemente innefattas samtliga spelare som innevarande år fyller 21 i be-

nämningen junior. De personer som har intervjuats och i empirin kallas nyblivna seniorer är i 
aktiva medlemmar i åldern 22-24 år.  

1.5.4 Personer ur allmänheten  

Personer ur allmänheten är de slumpmässigt utvalda personer som intervjuades på Linkö-

pings gator och torg. Dessa personer spelar inte golf. 

1.5.5 Vreta Kloster Golfklubb som en tjänsteleverantör 

Jobber och Fahy (2009) beskriver tjänster utifrån fyra karaktärsdrag: (a) de är immateriella 
(intangible), (b) de produceras och konsumeras i samma ögonblick, (c) tjänstens kvalitet kan 

variera främst på grund av den mänskliga faktorn, och (d) tjänster kan inte lagras. Vreta Klos-
ter Golfklubb säljer visserligen vissa produkter i sin shop, men klubbens grunderbjudande är 
tillhandahållandet av möjligheten att spela golf. Golfspelet produceras och konsumeras i 

samma tillfälle och det är av immateriell art även om det förutsätter vissa materiella ting 
såsom golfklubbor och golfbollar. Golfspelet kan inte lagras, och kvaliteten kan variera även 

om sådan variation främst beror på spelaren själv eller banans kvalitet. Utifrån detta anser 
författarna att Vreta Kloster Golfklubb är en tjänsteleverantör, och kommer att betraktas som 
en sådan genom denna studie.  

1.5.6 Tee och dam tee 

Ett begrepp som förekommer i denna uppsats, och som kan behöva definieras för de som inte 
är insatta i golfsporten, är begreppet dam tee. En tee är utslagsplats varifrån golfaren slår 
första slaget på ett hål (K. Bengtson, personligt samtal, 29 maj, 2013). Varje hål har således 

en tee, men de flesta hål har fyra tee – vit, blå, gul och röd. De olika tee representerar olika 
längder mellan utslagsplatsen och hålet. Vit respektive blå tee befinner sig längst från själva 

hålet och används av elitspelare, där herrar spelar från vit och damer från blå. Gul tee har 
längre avstånd från hålet än röd tee och eftersom kvinnor generellt anses slå kortare än män 
brukar benämningen dam tee användas för röd tee. Dam tee brukar därtill ha färre bekväm-

ligheter än herr tee, vilket innebär att damerna tenderar att få gå omvägar, som ibland är 
krångliga, till herr tee för bland annat bolltvätt och papperskorgar.  
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2 METOD OCH METODDISKUSSION 

Studiens genomförande kan summeras i två huvudsakliga delar; dels har primärdata samlats 
in genom kvalitativa intervjuer med Vreta Kloster Golfklubbs befintliga och potentiella med-
lemmar för att fånga dessa personers uppfattningar om golfsporten i allmänhet och klubben i 

synnerhet, dels har sekundärdata samlats in i syfte att belysa klubbens interna och externa 
omgivning. Nedan presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och hur data har sam-

lats in och analyserats. Vidare diskuteras studiens kvalitet och etiska aspekter, följt av en kri-
tisk diskussion av de metodologiska val författarna har gjort i denna studie. 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ studie lägger tonvikten på att tolka och förstå hur individer uppfattar sin sociala 

verklighet (Bryman & Bell, 2005; Fejes & Thornberg, 2009; Patel & Davidson, 2003). Denna 
studie syftar till att bland annat undersöka hur utvalda grupper uppfattar Vreta Kloster Golf-
klubb och en kvalitativ studie anses därmed vara lämplig.  

Kvalitativ forskning är ofta förknippad med en induktiv insats (Bryman & Bell, 2005).  En 
induktiv ansats innebär att teorin betraktas som ett resultat av forskning, medan en deduktiv 

ansats avser testa teorier empiriskt. Det finns emellertid kvalitativa studier som har syftat till 
att pröva teorier snarare än generera dem. I denna kvalitativa studie har syftet och intervju-
guiden i viss utsträckning baserats på befintlig teori om marknadsundersökningar och mark-

nadsföringsstrategier, vilket i huvudsak tyder på en deduktiv ansats.  

Bearbetningen av intervjumaterialet har utgått från främst Graneheims och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys (se vidare avsnitt 2.5). Den kvalitativa innehållsanalysen avser 
undersöka det latenta innehållet i intervjupersonernas svar (Graneheim & Lundman, 2004). 
För att förutsättningslöst tolka intervjumaterialet och låta essensen komma fram har författar-

na till denna uppsats försökt att sätta sin förförståelse inom parantes under analysarbetets 
gång. Fejes och Thornberg (2009) betonar emellertid att en forskare inte kan återge en objek-

tiv verklighet och därmed bör ses som en medskapare i kvalitativ forskning där forskaren 
beskriver en tolkning av verkligheten.  

2.2 Undersökningsupplägg 

Inför utformandet av intervjuguiderna genomfördes en litteratursökning i syfte att skapa en 

bild av studien avsåg undersöka. Baserat på de fynd som gjordes i litteratursökningen, fynd 
som sedermera kom att utgöra studiens teoretiska referensram, konstruerades intervjuguider-
na. 

Tre intervjuguider utformades, den första till aktiva medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb 
och till medlemmar som nyligen har blivit seniorer (se bilaga 2). Den andra intervjuguiden 

användes till intervjuer med passiva medlemmar på Vreta Kloster Golfklubb (se bilaga 3). 
Till intervjuerna med personer ur allmänheten skapades en kortare intervjuguide (se bilaga 4). 
Intervjuguiderna till aktiva, nyblivna seniorer och passiva medlemmar inleddes med bak-

grundsfrågor om kön, ålder, sysselsättning, bostadsort, spelfrekvens, antal år som golfspelare, 
antal år på Vreta Kloster Golfklubb samt handicap. Frågorna om spelfrekvens och ålder sä-

kerställde att intervjupersonerna tillhörde rätt urvalsgrupper. Därefter följde sju frågor som 
behandlade hur medlemmarna uppfattar nuläget på Vreta Kloster Golfklubb. Sedan ställdes 
fyra frågor om medlemmarnas uppfattning kring klubbens framtid.  

Till personer ur allmänheten minskades intervjuguidens omfattning väsentligt i syfte att öka 
intervjupersonernas vilja att delta i undersökningen. Varje individ närmades med frågan om 
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de spelade golf och en förutsättning för att delta i undersökningen var att personen i fråga inte 
spelade golf. De som kvalificerade sig för deltagande i undersökningen fick besvara bak-

grundsfrågor om kön, ålder, sysselsättning och bostadsort. Därefter följde tre frågor vilka 
syftade till att undersöka deltagarnas uppfattning om golfsporten i allmänhet och Vreta Klos-

ter Golfklubb i synnerhet samt vad som skulle motivera deltagarna att börja spela golf. 

Intervjuerna har genomförts med det Patel och Davidson (2003) beskriver som en relativt hög 
grad av standardisering. Det innebär att likalydande frågor ställdes i samma ordning i samt-

liga intervjuer. Graden av strukturering har däremot varit låg, vilket Patel och Davidson 
(2003) beskriver som att intervjupersonen får utrymme att fritt besvara de frågor som ställs i 

intervjun. Genom att ställa öppna frågor vilka förmår intervjupersonen att ge mer utförliga 
svar än ja eller nej minskas graden av strukturering. 

Inför de första intervjuerna genomfördes en pilotintervju på en person utan golfbakgrund. 

Bryman och Bell (2005) skriver att pilotintervjun ska genomföras med individer som inte 
ingår i det urval som sedan kommer att delta i intervjuerna. Vidare bör pilotintervjun, när så 

är möjligt, genomföras på en individ som på något sätt är jämförbar med den population som 
avses undersökas. Pilotundersökningen ledde inte till några justeringar av intervjuguiderna, 
men ett möte med klubbchefen strax efteråt ledde till att en fråga omformulerades och en 

fråga lades till.  

2.3 Undersökningsgrupp och datainsamling 

Studien har huvudsakligen genomförts på Vreta Kloster Golfklubb. Vreta Kloster Golfklubb 
har drygt 1900 medlemmar varav ca 450 klassificeras som passiva. 926 medlemmar klassifi-

ceras som aktiva medlemmar och 14 tillfaller kategorin aktiva nyblivna seniorer. Klubben har 
232 juniorer, men då minderårigas deltagande i studien kräver målsmans tillstånd valde för-

fattarna till denna uppsats att fokusera på gruppen medlemmar som nyligen blivit seniorer. 
Information om medlemsfördelningen har inhämtats från Vreta Kloster Golfklubbs kansli. 

Eftersom golfsäsongen ännu inte hade startat när det var dags att samla in data till studien 

genomfördes datainsamlingen på olika sätt. I slutet av april samlades ca 150 aktiva medlem-
mar på golfbanan för att förbereda anläggningen för golfsäsongen, en så kallad städdag. Vid 

detta tillfälle genomfördes 19 intervjuer med 20 aktiva (två aktiva intervjuades, på egen begä-
ran, tillsammans). Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna informerades i enlighet 
med det informationsbrev som framtagits (se bilaga 1) i syfte att säkerställa studiens etiska 

kvalitet. Samtliga av dessa intervjuer spelades, med intervjupersonernas godkännande, in och 
transkriberades sedan ordagrant. Intervjuerna som genomfördes på golfklubben varade mel-

lan fyra och 24 minuter. Studiens författare genomförde intervjuerna var för sig, det vill säga 
att en författare intervjuade en intervjuperson i taget. Sammanlagt genomförde författarna 
mellan sex till åtta intervjuer var. Deltagarna valdes ut genom det Patel och Davidson (2003) 

kallar slumpmässigt urval, vilket i denna studies baserades på en platsspecifikation. Det inne-
bär att de som valdes ut att deltaga i studien var personer som befann sig på Vreta Kloster 

Golfklubb vid ovan nämnda tillfälle och bland dessa personer valdes alltså 20 ut att deltaga 
studien, 

Vid genomgång av de transkriberade intervjuerna framkom av bakgrundsfrågorna att två av 

intervjupersonerna tillhörde kategorin nyblivna seniorer. Sammanlagt intervjuades fyra ny-
blivna seniorer. Utöver de två som intervjuades på golfbanan genomfördes sedan två telefo-

nintervjuer med andra nyblivna seniorer. Telefonintervjuerna spelades av tekniska skäl inte 
in, istället antecknades svaren av den person som genomförde respektive intervju. Vidare 
genomfördes tolv telefonintervjuer med passiva medlemmar. Deltagarna i telefonintervjuerna 

valdes ut genom det Patel och Davidson (2003) benämner som tillgänglighetsurval. Författar-
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na utgick från en lista över passiva spelare och intervjuade de som svarade i telefon och god-
kände sitt deltagande i studien. Även dessa intervjusvar antecknades av vederbörande inter-

vjuare. Studiens författare genomförde även telefonintervjuerna var för sig, det vill säga att 
en författare intervjuade en intervjuperson i taget. Telefonintervjuerna var mellan fem och tio 

minuter långa.  

Intervjuerna med personer ur allmänheten genomfördes samtidigt på tre olika platser i och 
kring Linköpings citykärnan. Sammanlagt intervjuades 16 personer och samtliga intervjusvar 

antecknades av intervjuaren. Studiens författare genomförde även dessa intervjuer var för sig, 
det vill säga att en författare intervjuade en intervjuperson i taget. Genom att intervjua perso-

ner ur allmänheten kunde den allmänna bilden av golf fångas och ställas mot hur Vreta Klos-
ter Golfklubb uppfattades samt ge underlag för hur golfklubben kan differentiera sig.  Även 
valet av intervjupersoner från allmänheten skedde genom det Patel och Davidson (2003) kal-

lar slumpmässigt urval, och eftersom de utvalda intervjupersonerna behövde befinna sig i 
Linköpings citykärna skedde utvalet baserat på en platsspecifikation. Intervjuerna med perso-

ner från allmänheten varade mellan tre och fem minuter. Valet att genomföra telefonintervju 
respektive korta intervjuer på allmänna platser grundar sig i tillgängligheten till deltagare. 
Passiva medlemmar befinner sig sannolikt sällan på golfbanan och det föll sig således natur-

ligt att kontakta dessa via telefon. Då antalet intervjuade nyblivna seniorer endast var två ef-
ter datainsamlingen på golfklubben, beslutades att fler nyblivna seniorer skulle intervjuas via 

telefon. För att få tag på ett slumpmässigt urval av personer ur allmänheten framstod korta 
intervjuer med människor på allmänna platser som en lämplig datainsamlingsmetod eftersom 
det var just helt vanliga människor som avsågs intervjuas.  

Förutom de primärdata som har samlats in genom intervjuer har sekundärdata samlats in från 
Statistiska Centralbyrån, samt olika idrottsförbunds och idrottsklubbars hemsidor. Sekundär-

data har använts för att belysa främst omvärldsfaktorer som på något sätt påverkar Vreta 
Kloster Golfklubbs image och marknadskommunikation. Genom samtal och mailkontakt med 
Vreta Kloster Golfklubbs klubbchef erhölls vidare information om klubbens interna omgiv-

ning. 

2.4 Bearbetning av data 

Bearbetningen av intervjumaterialet har genomförts med inspiration från främst Graneheim 
och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. För att fånga intervjudeltagarnas uppfatt-

ningar om golfsporten och Vreta Kloster Golfklubb beslutades att intervjumaterialet skulle 
undersökas djupgående och det som Graneheim och Lundman (2004) benämner som det la-

tenta innehållet skulle plockas fram. Forskaren tolkar i dessa fall svaren för att undersöka vad 
som sägs “mellan raderna”. I enlighet med det första analyssteget i den kvalitativa innehålls-
analysen inleddes databearbetningen med att fastställandet av vilket material som skulle ana-

lyseras, vilket blev de totalt 49 intervjuer som hade genomförts. Intervjusvaren behandlades 
gruppvis, det vill säga att samtliga svar i en urvalsgrupp genomgick samtliga analyssteg innan 

nästa urvalsgrupp genomgick samma analys. 

Själva databearbetningen började sedan med att intervjusvaren lästes igenom. Efter varje ge-
nomläst intervju diskuterades huruvida svaren var förståeliga och relevanta för studiens syfte. 

Efter genomläsningen konstaterades att samtliga intervjuer var förståeliga och användbara 
studien. Detta steg påminner om Szklarskis (2009) beskrivning av det första steget i Giorgis 

fenomenologiska analysmetod.  

Graneheim och Lundman (2004) skriver att nästa steg i en kvalitativ innehållsanalys är att 
dela upp materialet i meningsenheter. Detta genomfördes på intervjumaterialet genom att 

svaren lästes igenom och därefter diskuterades vilka meningsenheter som ansågs finnas. Där-
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efter analyserades meningsenheterna i syfte att återfinna intervjupersonernas implicita svar. 
Detta liknar Graneheim och Lundmans (2004) tredje steg i den kvalitativa innehållsanalysen. 

Enligt Giorgis fenomenologiska analysmetod ska meningsenheterna därefter skrivas om till 
enhetliga beskrivningar vilka fokuserar på de invarianta svaren (Szklarski, 2009). Så behand-

lades även meningsenheterna i denna uppsats, men även ta med de svar som stod emot majo-
riteten togs med i syfte att belysa den bredd och de skillnader som återfanns i intervjusvaren.  

Genom att undersöka de sammansatta meningsenheterna kunde centrala teman urskönjas. 

Samtliga teman samlades under minst ett av de fem teman som växte fram. Ett tema ger ut-
tryck för det latenta innehållet i intervjusvaren och belyser att analysen sker genom tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vardera tema ger uttryck för ett fenomen som intervjusvaren 
på något sätt vidrör, även om intervjusvaren behandlar temat på motsättande sätt. Arbetet 
med att lyfta fram intervjusvarens centrala teman kan liknas vid den kvalitativa innehållsana-

lysens sista steg (Graneheim & Lundman, 2004).   

Att leta efter det latenta innehållet i en text såsom den kvalitativa innehållsanalysen föreskri-

ver medför dock risken att forskaren tillskriver materialet en betydelse som inte existerar 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att säkerställa att empirin inte innefattar sådant som egentli-
gen inte existerar har återkoppling skett till ett urval av de intervjupersoner som deltagit i 

studien. Återkopplingen bestod av en kort presentation av författarnas fynd varpå intervjuper-
sonen fick möjlighet att instämma eller dementera kring huruvida författarnas bild stämde 

med intervjupersonens uppfattning. Återkopplingen bekräftade att författarna inte hade lagt in 
sådant som egentligen inte existerar. Urvalsgruppen ”personer från allmänheten” har däremot 
inte att kontaktats eftersom kontaktuppgifter till dessa saknas. 

För att exemplifiera och förtydliga resultatet från intervjuerna har citat använts. För att cita-
tens skulle användas behövde de uppfylla två kriterier: att de var användbara samt att de be-

lyste antingen variansen eller invariansen i ett fenomen. Ett intervjusvar som inte säger något 
i sig självt utan måste förstås i förhållande till frågan, såsom ”positivt”, har därmed inte an-
vänts. 

Vad gäller de sekundärdata som har inhämtats, har trovärdigheten bedömts innan materialet 
har använts. 

2.5 Kvalitetskriterier 

Det har förts en diskussion kring huruvida validitet och reliabilitet är relevanta begrepp vid 

kvalitativa undersökningar där mätning inte är av främsta intresset (Bryman & Bell, 2005). 
För att bedöma kvalitativa undersökningars kvalitet kan begreppen validitet och reliabilitet 

delas in i två kategorier: intern och extern.  

När de teorier som utvecklas till följd av en studie överensstämmer med de observationer som 
gjordes i studien, anses studien ha en god intern validitet (Bryman & Bell, 2005). För att sä-

kerställa en hög intern validitet har författarna återkopplat till ett urval av intervjupersonerna. 
Att genomföra den här typen av återkoppling kan vara särskilt fördelaktigt vid en kvalitativ 

innehållsanalys, då återkopplingen kan säkerställa att forskaren inte har tillskrivit datamateri-
alet betydelser som i verkligheten inte existerar. Återkoppling kan således säkerställa över-
ensstämmelse mellan observationer och slutsatser vilket tyder på en hög intern validitet. 

Den externa validiteten omfattar huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra situat-
ioner och sociala miljöer (Bryman & Bell, 2005). Den externa validiteten i denna studie är 

låg eftersom det kan vara svårt att generalisera resultaten utanför golfklubbssammanhanget. I 
och med att studien har genomförts på uppdrag av Vreta Kloster Golfklubb utgör klubbled-
ningen studiens målgrupp. Att klubbledningen därtill har läst igenom och kommit med änd-
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ringsförslag till intervjuguiden minskar studiens externa validitet ytterligare. Studien kan 
även användas som inspiration för andra föreningsstyrelser och klubbledningar som önskar 

förstärka och kommunicera sin klubbs image och således eftersträvar studien likväl en viss 
extern validitet.  

Intern reliabilitet innebär att forskarlagets medlemmar är överens om de ska tolka det de ser 
och hör (Bryman & Bell, 2005). För att åstadkomma hög intern reliabilitet har författarna, i 
egenskap av forskare, fört en kontinuerlig diskussion med varandra kring hur frågorna i inter-

vjuguiden betraktas, hur intervjuerna transkriberas samt hur intervjupersonernas svar tolkas. 

När en undersökning kan replikeras anses den ha hög extern reliabilitet (Bryman & Bell, 

2005). Genom att noggrant beskriva tillvägagångssättet i undersökningen samt redovisa de 
val som har gjorts har författarna åstadkommit en hög extern reliabilitet. Författarna har varit 
noggranna med dokumentationen av undersökningen och lagt stor vikt vid metodkapitlet för 

att säkerställa en hög extern reliabilitet. Genom att, på ett noggrant och detaljerat sätt, tydlig-
göra tillvägagångssättet och besluten som tagits är det möjligt att en individ med liknande 

utbildningsbakgrund och erfarenheter, det vill säga med en liknande förförståelse som studi-
ens författare, kan tolka den sociala miljön på snarlikt sätt. Således har en viss nivå av extern 
reliabilitet åstadkommits. 

2.6 Etiska aspekter 

För att säkerställa en god etik i denna studie följde författarna Vetenskapsrådets (2013) hu-
vudrekommendationer för samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Genom att inleda varje intervju med att, i enlighet med en mall, informera deltagarna om syf-
tet med undersökningen, att deltagandet är frivilligt, att deltagaren när som helst får avsluta 

sitt deltagande, vad undersökningens resultat ska användas till samt lämna författarnas kon-
taktuppgifter till deltagaren så att den kan kontakta författarna med eventuella frågor och 
funderingar, uppfylldes Vetenskapsrådets (2013) samtyckes- och informationskrav. 

För att säkerställa att varje person endast intervjuades en gång bockade författarna av namnet 
på deltagaren på en lista, i de fall det rörde sig om medlemmar. Svaren behandlades likväl 

konfidentiellt, och ingen utomstående kan koppla svaren till en särskild individ. Vid intervju-
erna med allmänheten genomfördes dessa samtidigt på tre olika platser i Linköping för att 
därigenom minska risken för att samma person blev intervjuad flera gånger. Därtill samlades 

inga identifierande uppgifter in från personerna ur allmänheten. Ljudinspelningarna och tran-
skriberingarna förvarades på sådant sätt att enbart studiens författare har tillgång till dem och 

materialet har avidentifierats för att säkerställa att identifiering av en enskild individ inte är 
möjligt. Likaså har även de citat som använts för att belysa resultaten i studien att avidentifie-
rats för att ytterligare säkra studiens konfidentialitet. Författarna anser att Vetenskapsrådets 

(2013) konfidentialitetskrav därmed har uppfyllts. 

Genom att informera intervjudeltagarna om vad det insamlade materialet skall användas till 

och det bara kommer att användas till det, samt genom att säkerställa att ingen utomstående 
kan ta del av materialet utan författarnas tillåtelse, har även Vetenskapsrådets (2013) nyttjan-
dekrav uppfyllts. 

2.7 Metoddiskussion 

Intervjumallarna utformades utefter en litteratursökning vilken hade genomförts i syfte att 
generera en bild av studiens beståndsdelar. Intervjufrågorna utformades för att täcka de om-
råden som studien avsåg undersöka intervjupersonernas uppfattning. Utformningen och inne-
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hållet i frågorna diskuterades mellan författarna och varje frågas syfte utvärderades innan den 
slutliga intervjumallen sammanställdes. Den därefter genomförda pilotintervjun genererade 

inga förändringar, vilket ett samtal med Vreta Kloster Golfklubbs klubbchef Anders Svens-
son emellertid gjorde. Då pilotintervjun genomfördes med en person utan golfbakgrund samt 

att klubbledningen via klubbchefen, vilken har golfbakgrund, läste igenom intervjuguiderna 
inför de första intervjuerna kan detta anses stärka kvaliteten på studien. Ytterligare pilotinter-
vjuer med flera individer med bakgrund liknande de fyra urvalsgrupperna hade emellertid 

kunnat generera fler synpunkter och lett till vissa förändringar, vilket i sin tur hade kunnat 
stärka studiens kvalitet ytterligare. 

Att låta klubbledningen ta del av och kommentera intervjuguiden innan studiens primära da-
tainsamling ägde rum kan belysas ur två perspektiv. Dels kan det kännas naturligt att en led-

ningsgrupp vill godkänna ett datainsamlingsverktyg innan det används i deras verksamhet, 
dels kan det uppfattas som att klubbledningen tillåtits styra intervjuerna. Författarna anser att 

det senare inte är fallet. Mycket små korrigeringar gjordes efter samtalet med klubbchefen 
och ingen sådan korrigering kan anses ha styrt resultatet av datainsamlingen. 

Vid databearbetningen framstod emellertid någon fråga som irrelevant för studien, vilket san-
nolikt beror på den korrigering av studiens syfte som gjordes i efterhand. Det är emellertid 
möjligt att vidare utvärdering genom pilotintervjuer hade påvisat frågornas relevans för stu-

dien redan innan datainsamlingen ägde rum och således ytterligare hade kunnat höja studiens 
kvalitet. Då studiens syfte ändrades i ett senare skede är det dock problematiskt att härleda 

frågornas relevans, eller irrelevans, till en specifik händelse under studiens arbetsprocess. 

Valet att genomföra intervjuer baserades på författarnas önskan om att genom levande samtal 

fånga intervjupersonernas uppfattningar. Med den bakgrunden har intervjuerna allt igenom 
framstått som ett bra val för datainsamling till den här studien och genom att komplettera 

datainsamlingen med sekundärdata har Vreta Kloster Golfklubbs interna och externa omgiv-
ning kunnat belysas på ett mångfacetterat sätt. 

Antalet potentiella intervjupersoner i vissa urvalsgrupper var begränsat, såsom fallet med 
gruppen nyblivna seniorer vilket innefattade totalt 14 potentiella intervjupersoner. Av olika 
anledningar valde flertalet av dessa att inte delta i studien, och slutligen intervjuades endast 

fyra personer i denna urvalsgrupp. Detta medför att det är svårt att dra några generella slutsat-
ser utifrån denna grupp och det är möjligt att ifrågasätta i vilken utsträckning dessa intervjus-

var har genererat en rättvisande bild av denna grupp. 

De intervjuer som genomfördes med allmänheten i Linköping skedde i och kring citykärnan 

under ett tillfälle på dagtid en vardag. Om intervjuerna hade genomförts i olika stadsdelar och 
vid olika tidspunkter är det möjligt att andra nyanser hade kommit fram då vissa grupper av 

människor sannolikt inte befann sig i stadskärnan vid tidpunkten för datainsamlingen.  

De intervjuer som genomfördes under städdagen på Vreta Kloster Golfklubb spelades in och 

transkriberades. Vid övriga intervjuer nedtecknades svaren under intervjun. Att 30 av totalt 
49 intervjuer inte transkriberades kan göra att viss information gick förlorad. Vidare kan det 

naturliga flyt med följdfrågor, vilket lätt uppstår i levande samtal, ha störts av att intervjuaren 
tvingades dela uppmärksamheten mellan samtalet med intervjupersonen och nedtecknandet 
av dennes svar. Således kan svaren som erhölls av intervjupersonerna generera olika resultat 

och det finns en viss risk att tolkningarna av resultaten blev missvisande i främst i de fall där 
intervjusvaren nedtecknades snarare än spelades in och transkriberades. I och med att förfat-

tarna till denna studie har återkopplat till ett urval av intervjupersonerna i grupperna aktiva, 
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passiva och nyblivna seniorer, kan risken för missvisande tolkningar av dessa gruppers svar 
emellertid anses minimerad om inte helt eliminerad. 

Vid databearbetningen av studiens primärdata genomgick samtliga transkriberingar och in-

tervjuanteckningar det första steget innan nästa steg genomfördes på samtliga intervjusvar. Så 
fortsatte sedan arbetet, samtliga svar genomgick ett analyssteg innan nästa genomfördes. Att 
bearbeta svaren på detta sätt har möjliggjort för författarna att avvärja risken att en intervju 

blir trendsättande och således ökade möjligheterna för författarna att erhålla ett mångfacette-
rat material.  

Studiens primärdata bearbetades huvudsakligen i enlighet med Graneheim och Lundmans 
(2003) kvalitativa innehållsanalys, med syfte att frambringa det latenta innehållet i intervju-

personernas svar. Att läsa ”mellan raderna” innebär att forskaren gör en djupare tolkning av 
datamaterialet, och författarna till denna studie anser att det kan vara svårt att sätta förförstå-
elsen inom parantes då denna i viss utsträckning utgör ett verktyg i analysarbetet. Genom att 

återkoppla till ett urval av intervjupersonerna i denna studie har författarna kunnat säkerställa 
inga egna värderingar har lagts in vid tolkningen av intervjumaterialet. 

Då denna studie har varit inriktad på en specifik golfklubb och då studien har fokuserat på 
denna golfklubbs interna och externa omgivning kan den externa validiteten anses vara rela-

tivt liten. Studiens genomförande och de resultat studien har genererat kan emellertid vara av 
intresse för idrottsklubbar med liknande problemområden då dessa genom denna studie kan 

erhålla en antydan om vad de kan behöva se över för att stärka sin marknadsposition.    

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till sina källor och ifrågasätta de omständigheter under 

vilka de tillkom (Patel & Davidson, 2003). Vid användande av sekundärdata har författarna 
till denna studie granskat och bedömt källornas trovärdighet för att säkerställa att informat-
ionen som framkom inte var vinklad. Det är emellertid möjligt att källorna, såsom idrottsför-

bunds och idrottsklubbars hemsidor, väljer vilken information de vill publicera och hur de 
presenterar den då informationen påverkar hur källorna uppfattas.  

Den statistik som inhämtats var i vissa fall flera år gammal. Att så gamla siffror användes 
beror dels på att inga senare siffror fanns att tillgå och att siffrorna bedömdes vara trovärdiga 

och relevanta i det avseende att de speglade en bild som författarna ansåg nödvändig att lyfta. 
Författarna är medvetna om att bilden kan ha förändrats sedan statistiken publicerades, men 

utifrån övrig data som insamlats bedömdes sådana förändringar vara av mindre karaktär. 

Vidare har viss information hämtats in från Vreta Kloster Golfklubb och det är möjligt att 

sådan information, medvetet eller omedvetet, var vinklad i syfte att belysa klubben ur ett spe-
ciellt perspektiv. Den information som inhämtades direkt från klubben och klubbledning be-

kräftades dock till stora delar av den information som framkom i intervjuerna med klubbens 
medlemmar och därmed anser författarna till denna studie att risken för att information skulle 
vara vinklad är liten. 

Det är vidare möjligt att ifrågasätta ärligheten i intervjupersonernas svar och vad de ville 
framhäva alternativt inte vågade säga. En del personer kan uppleva att de blir hämmade när 

det de säger spelas in. Således kan intervjupersonerna utgöra ett problem för studien. Då 
mycket lite variation uppstod i intervjupersonernas svar anser studiens författare dock att in-

tervjupersonerna sannolikt varit relativt ärliga i sina svar. 

Valet av teorier har utgått från författarnas uppfattning och kunskap om vad som varit lämp-

liga teorier. Detta medför risken att någon väsentlig teori omedvetet har uteslutits. Då de tre 
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författarna bearbetade stora mängder teori och vid återkommande tillfällen diskuterade varje 
teoris relevans för studien kan studiens teoretiska referensram emellertid betraktas som till-

fredsställande.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen innefattar teorier och modeller utvalda för att beskriva och ana-
lysera Vreta Kloster Golfklubb i enlighet med uppsatsens syfte. Vissa teorier används inte i 
sin helhet; fokus har legat på att hitta kärnan i applicerade modeller för att sedan väva ihop 

den teoretiska referensramen så att den lämpar sig att besvara uppsatsens syfte. De teorier 
som används är utvalda för att de anses generera den information en marknadsplan bör inne-

hålla. Marknadsplanen är utformad med inspiration från bland annat Kotler, Armstrong och 
Parment (2011) samt McDonald och Payne (2006). Inledningsvis presenteras befintlig teori 
om marknadsplaner. Därefter följer en presentation av den modell som författarna till denna 

uppsats utformat för att, som tidigare nämnts, beskriva och analysera Vreta Kloster Golfklubb 
i enlighet med uppsatsens syfte. Teorin i övrigt presenteras sedan i enlighet med nämnda mo-

dell. Utöver dessa har teori om marknadsföringsstrategier bearbetats i syfte att generera en 
grund för de marknadsföringsstrategier som kan bli aktuella för Vreta Kloster Golfklubb. 

3.1 Marknadsplan 

En marknadsplans huvudsakliga syfte är att identifiera och skapa konkurrensfördelar genom 

att öka kundvärdet (McDonald & Payne, 2006). Det finns flera modeller för hur marknads-
planer skapas och bör se ut (se t.ex. Jobber & Fahy, 2009; Kotler et al., 2011; McDonald & 
Payne, 2006), och snarare än att slaviskt följa någon modell uppmuntrar McDonald och 

Payne (2006) till kreativitet och anpassning till den specifika organisationen. Den marknads-
plan som tas fram i studien, och det tillvägagångssätt som används, är anpassat till det speci-

fika uppdraget på Vreta Kloster Golfklubb. Arbetet är grundat på teorier och modeller, men 
författarna har tillåtit sig göra avsteg från dessa när det funnits nödvändigt. 

Kotler et al. (2011) skriver att marknadsplanen bör omfatta en sammanfattning av organisat-

ionens övergripande mål, en nulägesanalys av marknaden inklusive en beskrivning av pro-
dukter, konkurrenter och distribution, en SWOT-analys, målfrågeställningar och marknads-

strategier. Därtill bör den innehålla en handlingsplan, en budget samt kontrollprogram för 
uppfyllandet av de såväl kvalitativa som ekonomiska målen.  

Som bas för planeringsprocessen ligger marknadsundersökningen, där organisationen under-

söker externa faktorer såsom kunder och marknader, konkurrens samt organisationens miljö, 
men även de interna faktorerna produkt/tjänst och organisationen i sig (McDonald & Payne, 

2006). Utöver det kan prognoser utformas för framtiden gällande ekonomin i stort, politiska, 
demografiska och geografiska faktorer, konkurrensen, interna organisatoriska faktorer, tek-
nologisk utveckling och liknande. Utifrån dessa prognoser kan organisationen arbeta före-

byggande och planera framåt för att försäkra långsiktig överlevnad. Modellerna som används 
för att illuminera rådande situation presenteras nedan i figur 3.1. En nulägesanalys kommer 

att genomföras vilken innefattar en kartläggning av organisationens interna omgivning med 
fokus på organisationens övergripande mål liksom organisationens styrkor och svagheter. 
Nulägesanalysen innefattar även organisationens externa omgivning där tre områden kommer 

att kartläggas: (a) organisationens omgivning, till vilken PEST-analysen kommer att tilläm-
pas, (b) organisationens konkurrens, där Porters femkraftsmodell kommer nyttjas och organi-

sationens möjligheter och hot kommer att kartläggas, samt (c) organisationens kunder, där 
STP-processen kommer att användas för att belysa vilka kunderna är och vilka potentiella 
kundsegment som finns. Som framgår av figuren syftar nulägesanalysen till generera en 

grund utifrån vilken lämpliga marknadsföringsstrategier kan formuleras. Dessa strategier 
kommer sedan till användning i det konkreta åtgärdspaket som tas fram, i enlighet med upp-

satsens syfte.  
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Figur 3.1. Modell för denna studies arbetsprocess. 

Författarnas egen tolkning. 

3.2 Organisationens interna omgivning 

Genom att undersöka organisationens övergripande mål samt organisationens styrkor och 
svagheter, kan organisationens interna omgivning kartläggas. Nedan följer en presentation av 
teori kring dessa två områden.  

3.2.1 Övergripande mål 

De övergripande målen ska vara ett tankesätt som leder till en utveckling av strategier som 
underlättar organisationen att nå sina mål (McDonald & Payne, 2006). De ska inte vara för 
breda eller för snäva. Det viktiga är att de genomsyrar organisationen och hjälper till att lägga 

fokus på rätt aktiviteter. Här besvaras frågor som; vad är vi här för och vad är vår långsiktiga 
destination?  
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3.2.2 Organisationens styrkor och svagheter 

För att utvärdera en organisations strategiska positions kan en SWOT-analys genomföras 

(Jobber & Fahy, 2009). Nedan presenteras SWOT-analysens komponenter. 

SWOT-analys 

SWOT-analysen genererar en bild över företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
(Kotler et al., 2011). Modellen ger en sammansatt bild av resultatet från marknadsundersök-
ningen och summerar interna styrkor och svagheter som sätts i relation till externa möjlighet-

er och hot (Jobber & Fahy, 2009). Modellen presenteras i figur 3.2. 

Styrkor är de fördelaktiga interna resurser 

företaget kan använda sig av (Kotler et 
al., 2011).  Svagheter är de interna be-
gränsningar ett företag har i sin organisat-

ion. Styrkorna och svagheterna kan vara 
antingen absoluta eller relativa (Jobber & 

Fahy, 2009). Relativa styrkor och svag-
heter är de styrkor och svagheter som 
framkommer i förhållande till konkurren-

sen. Johnson, Scholes och Whittington 
(2008) skriver å andra sidan att en 

SWOT-analys enbart är användbar om 
den undersöker organisationens styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot i relation 

till konkurrenterna. 

Möjligheter är de externa faktorer företaget har möjligheter att utveckla för att förbättra sin 

ställning på marknaden (Kotler et al., 2011). Hot är de faktorer som kan försvåra företagets 
utveckling. Samtliga faktorer kan innefatta såväl befintliga som kommande faktorer. De ex-
terna faktorerna, hoten och möjligheterna, kommer att användas i denna studies analys av 

organisationens konkurrenssituation. 

3.3 Organisationens externa omgivning 

Enligt den modell (se figur 3.1) som tagits fram för att beskriva och analysera Vreta Klosters 
Golfklubb kan organisationens externa omgivning delas upp i tre delar; (a) omgivningen, (b) 

konkurrensen, samt (c) kunderna. Nedan följer en presentation av de teorier som faller under 
respektive del. 

3.3.1 Omgivning 

För att kartlägga och bedöma Vreta Kloster Golfklubbs makroomgivning kommer en PEST-

analys att genomföras. Här följer en presentation av vad en PEST-analys innefattar. 

PEST-analys 

För att utföra en extern analys och bedöma den makroomgivningen inom vilken en organisat-
ion verkar, och förstå de yttre krafter som påverkar organisationen, kan en PEST-analys ge-
nomföras (Jobber & Fahy, 2009). En marknadsorienterad organisation måste analysera sin 

omgivning för att kunna ta till vara på eventuella möjligheter och minimalisera potentiella 
hot. Makromiljön består av krafter och aktörer som påverkar organisationens förmåga att 

agera effektivt i sin vardagliga verksamhet. Dessa krafter innefattas av Politiska, Ekono-
miska, Sociala och Teknologiska krafter. Utöver dessa behöver organisationer ta hänsyn till 

Styrkor 

(Strengths) 

Svagheter 

(Weaknesses) 

Möjligheter 

(Opportunities) 

Hot 

(Threaths) 

Figur 3.2. SWOT-analysens komponenter.  

Källa: Jobber och Fahy (2009). 
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och arbeta för att minska påverkan på den fysiska omgivningen, så kallade Ekologiska kraf-
ter. Figur 3.3 presenterar en överblick av PEST-analysen och nedan följer en beskrivning av 

respektive makrofaktor.  

Johnson et al. (2008) skriver att PEST-

analysen, eller PESTEL-analysen som 
de benämner den, genererar en överblick 
av makroomgivningen men då analysen 

tendererar att tillhandahålla en uppsjö av 
detaljer bör de viktigaste drivkrafterna 

för förändring identifieras. Dessa driv-
krafter beskrivs som de faktorer som 
sannolikt kommer ha en signifikant på-

verkan på en strategis framgång eller 
misslyckande. Därefter bör drivkrafterna 

användas som en grund kring vilka po-
tentiella framtidsscenarier byggs upp 
med syfte att uppmärksamma flera möj-

liga framtidsscenarier och skapa en för-
ståelse för hur olika faktorer påverkar 

företaget snarare än att försöka förutse 
framtiden. Medan Jobber och Fahys 
(2009) PEST-analys fokuserar på nuläget, tycks Johnson et al. (2008) fokus ligga på framtida 

scenarier. Då denna uppsats syftar till att undersöka nuläget kommer scenariobyggande inte 
tillämpas. 

Politiska faktorer belyser regeringens och politikers roll i en organisations framgång eller 
misslyckande (Johnson et al, 2008). Organisationer gör ibland generösa bidrag till politiker i 
syfte att försöka påverka politikerna att fatta beslut som gynnar organisationen (Jobber & 

Fahy, 2009). Politiska beslut kan medföra stora konsekvenser för organisationer, vilket illu-
streras av bojkottandet av produkter från vissa länder på grund av politiska beslut och dilem-

man. Ofta har dock politiska beslut mer subtila och gradvisa konsekvenser för organisationer, 
såsom utvecklandet av den europeiska unionen och de fria marknaderna inom unionen. Van-
ligtvis handlar de politiska besluten om att säkerställa en rättvis konkurrens på marknaden 

som gynnar konsumenten och samhället. Politiska beslut kan även kontrollera hur organisat-
ioner kommunicerar med sina befintliga och potentiella konsumenter, och hur de marknads-

för sina produkter och tjänster. I förekommande fall utvecklar organisationer och branscher 
så kallade uppförandekoder för att själva skydda konsumenternas intressen.  

De ekonomiska krafterna påverkar såväl tillgång och efterfrågan, och utövar således ett avgö-

rande inflytande på en organisations framgång (Jobber & Fahy, 2009). Tre huvudsakliga eko-
nomiska krafter lyfts fram: ekonomisk tillväxt och arbetslöshet, räntor och valutakurser, samt 

skatter och inflation. Hög arbetslöshet antyder låg tillväxt och lägre köpkraft hos konsumen-
terna. Att förutse tillväxttakten är ett stort problem inom marknadsföring eftersom investe-
ringar som görs under perioder med god tillväxt kan generera stora hål i plånboken om kon-

sumenterans köpkraft plötsligt skulle avta kraftigt; som exempelvis vid en höjning av räntan 
som slår ut över huruvida konsumenterna tar lån. Ju mer lån konsumenterna tar, desto mer 

kan de konsumera och när det är dags att återbetala lånen sjunker konsumenternas köpkraft. 
Om valutakursen är dålig ökar turismen till landet, samtidigt som företag som försöker sälja i 
landet erhåller lägre försäljningssiffror till följd av de ökade priserna. När skatterna blir lägre 

behåller konsumenterna en större andel av sina intjänade pengar och har således mer att 
spendera. Det innebär att konsumenterna kan spenderar mer i självuppfyllande syfte, snarare 

Politiska 
faktorer 

Ekonomiska 
faktorer 

Sociala 
faktorer 

Teknologiska 
faktorer 

Ekologiska 
faktorer 

Figur 3.3. PEST-analysens komponenter. 

Författarnas egen tolkning. 
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än för att täcka ett behov, och marknadsföringen syftar till att förmå konsumenterna att spen-
dera sina pengar i vår organisation. När inflationen stiger minskar det framtida värdet på spa-

rade pengar, investeringar och pensioner.  

Förändringar i en populations demografiska profil, kulturella skillnader mellan och inom nat-

ioner, socialt ansvarstagande och marknadsföringsetik, samt konsumentrörelsens inflytande 
utgör tillsammans de fyra mest inflytelserika sociala faktorerna (Jobber & Fahy, 2009). För-
ändringar i populationen, såsom dess sammansättning avseende ålder, tillväxten i population-

en och hushållens sammansättning påverkar vilken typ av produkter och tjänster kunderna 
efterfrågar. Kultur kan sammanfattas som den kombination av värderingar, uppfattningar och 

attityder som en nationell grupp eller subgrupp har. Kulturella skillnader mellan grupper 
inom ett land kan medföra möjligheter att lansera nischade produkter och tjänster till vissa 
subgrupper. Vidare kan sociala trender och moden ge upphov till särskilda subkulturer vars 

medlemmar klär sig och agerar på ett visst sätt.  

Den teknologiska utvecklingen lämnar ingen, vare sig människa eller organisation, oberörd 

(Jobber & Fahy, 2009). Nya kommunikationsvägar, nya produkter, nya sätt att marknadsföra 
och nya affärsmöjligheter är alla resultatet av den teknologiska utvecklingen. Nya teknolo-
giska rön kan förändra spelreglerna på en marknad, och måste därför tas i hänsyn av organi-

sationer verksamma inom diverse marknader. Det kan därför vara av stor vikt att ha uppsikt 
över den teknologiska utvecklingen som påverkar ens marknad, för att snabbt ta tillvara på 

möjligheter som kan leda till konkurrensfördelar.  

Avseende de ekologiska faktorerna lyfter Jobber och Fahy (2009) fram sex miljöfrågor som 
marknadsförare behöver ta i beaktning då de kan innebära såväl hot som möjligheter: (a) kli-

matförändringar, (b) föroreningar, (c) bevarande av ändliga resurser, (d) återvinning och icke-
slösaktiga förpackningar, (e) miljövänliga ingredienser, och (f) djurförsök. För att undvika 

risken att förlora kunder bör företag ta dessa miljöfrågor på allvar och tydligt agera för att 
minska den påverkan företagets produkter eller tjänster har på miljön. Likaså kan miljöfrå-
gorna utgöra möjligheter då de ger upphov till utvecklingen av nya produkter och lösningar 

som är miljövänliga, vilket sannolikt tacksamt tas emot av kunderna.  

3.3.2 Konkurrens 

Vid en bedömning av Vreta Kloster Golfklubbs konkurrenssituation kommer Porters fem-
kraftsmodell användas, liksom SWOT-analysens externa delar. Nedan presenteras vad Por-

ters femkraftsmodell innefattar. SWOT-analysens samtliga beståndsdelar, såväl interna som 
externa, presenterades i avsnitt 3.2.2. 

Porters femkraftsmodell 

För att bedöma en organisations konkurrenssituation kan Porters femkraftsmodell (se figur 
3.4 på nästa sida) användas (Johnson et al., 2008). Modellen mäter hur attraktiv en bransch är 

att konkurrera i, utifrån fem olika krafter:  

a) Hot om inträde,  

b) Hot om substitut,   
c) Köparnas förhandlingskraft,  
d) Leverantörernas förhandlingskraft, samt 

e) Rivalitet mellan organisationen och dess närmaste konkurrenter. 

När samtliga krafter är höga, utgörs konkurrenssituationen av för mycket konkurrens och 

press för att tillåta tillräckliga marginaler och en sådan marknad betraktas som oattraktiv 
(Johnson et al., 2008). En bransch som är lätt för nya organisationer och företag att slå sig in 
i, anses ha låga hinder för inträde (Jobber & Fahy, 2009). När nya aktörer får tillträde till 
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marknaden ökar konkurrensen inom branschen och branschens attraktivitet minskar. Det 
tycks råda en viss oenighet kring vilka de huvudsakliga inträdeshindrena är men Jobber och 

Fahy (2009) och Johnson et al. (2008) tycks överens om att economies of scale, tillgång till 
distributionskanaler samt förväntad vedergällning utgör tre sådana hinder. Jobber och Fahy 

(2009) skriver vidare att krav på tillgång till kapital och omställningskostnader utgör två hu-
vudsakliga hinder. Johnson et al. (2008) betonar istället lagstiftning eller politiska åtgärder 
såsom patent, tariffer och skatter, samt differentiering i avseendet att differentierade produk-

ter eller tjänster anses öka kundlojaliteten och därmed minska möjligheten för nya aktörer att 
slå sig in på marknaden.  

Substitut är produkter eller tjänster som erbjuder liknande fördelar som andra produkter eller 
tjänster i branschen (Johnson et al., 2008). Jobber och Fahy (2009) beskriver substituts ver-
kan genom att jämföra kaffe och te på den europeiska marknaden; om priset på kaffe går upp 

minskar efterfrågan på kaffe samtidigt som efterfrågan på substitutet te ökar. Genom att kun-
der byter till alternativa produkter eller tjänster minskar efterfrågan på originalprodukten/-

tjänsten och det är därför viktigt för organisationer att de, förutom sina konkurrenter inom 
branschen, även är vaksamma på potentiella substitut (Johnson et al., 2008). Substituten be-
höver inte bli verklighet för att de ska ha någon effekt. Själva hotet om substitut kan medföra 

att lägre priser kan tas ut i branschen. De hot substitut utgör beror på flera faktorer (Jobber & 
Fahy, 2009; Johnson et al., 2008). En sådan faktor är det relativa priset och prestandan hos 

substituten. Det innebär att substitut kan vara effektiva även om priset är högre, så länge sub-
stitutet erbjuder prestandafördelar som kunderna värderar. Jobber och Fahy (2009) belyser 
vidare köparnas villighet att byta produkt eller tjänst samt kostnaden att byta till substitutet 

som ytterligare två faktorer. Substitutionskonceptet tvingar ledningen att se utanför sin 
bransch i syfte att identifiera mer avlägsna hot (Johnson et al., 2008). Ju fler potentiella sub-

stitut, desto mindre attraktiv är branschen.  

Kunder må vara väsentliga för en organisations överlevnad men när kunderna i egenskap av 
köpare erhåller en allt högre 

förhandlingskraft kan leverantö-
rerna tvingas att pressa sina 

marginaler (Johnson et al., 
2008). En koncentration av kö-
pare, så att några få kunder står 

för majoriteten av inköpen, ökar 
dessa köpares förhandlingskraft 

(Jobber & Fahy, 2009; Johnson 
et al., 2008). Likaså ökar kun-
dens förhandlingskraft om 

denne själv kan utföra en del av 
leverantörens jobb, såsom att 

själv utföra en del av produkt-
ionen. Om antalet säljare är 
många (Jobber & Fahy, 2009) 

och om kostnaderna för att byta 
leverantör är låga, erhåller kun-

den mer makt (Johnson et al., 
2008). Standardiserade produk-
ter, leverantörer som inte hotar 

att integrera in i köparens terri-
torium, samt när en industri inte 

Rivalitet med 
konkurrenter 

Hot om inträde 

Köparnas 
förhandlings-

kraft 

Hot om substitut 

Leverantörernas 
förhandlings-

kraft 

Figur 3.4. Femkraftsmodellens beståndsdelar. 

Källa: Johnson et al. (2008). 
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utgör köparens huvudsakliga leverantör, är alla faktorer som ökar köparens förhandlingskraft 
(Jobber & Fahy, 2009). Johnson et al. (2008) betonar vikten av att särskilja mellan köparen 

och slutkonsumenten då detta inte alltid utgör samma person. 

Leverantörer förser organisationen med det som behövs för produktionen av slutprodukten 

eller tjänsten (Johnson et al., 2008). Ju högre förhandlingskraft leverantörerna har, desto 
högre tenderar kostnaderna för till exempel råmaterial bli (Jobber & Fahy, 2009; Johnson et 
al., 2008). När antalet leverantörer är få, liksom när leverantörerna kan pressa tillbaka köpar-

na genom att själva utföra några av mellanhändernas och köparnas uppgifter, ökar leverantö-
rernas förhandlingskraft. Jobber och Fahy (2009) belyser även att om köparen underlåter att 

utöva press genom att inte integrera in i leverantörens arbetsområden, erhåller leverantören 
större förhandlingskraft. Leverantörens förhandlingskraft påverkas dessutom av huruvida 
köparen utgör nyckelkund för leverantören. Om köparen är en nyckelkund minskar leverantö-

rens förhandlingskraft. Johnson et al. (2008) framhåller därtill att om ett byte av leverantör 
medför stora kostnader ökar den leverantörens förhandlingskraft gentemot kunden.  

Hoten från nya aktörer och substitut, tillsammans med leverantörernas och köparnas förhand-
lingskraft, påverkar den femte kraften: rivaliteten mellan organisationen och dess närmaste 
konkurrenter (Johnson et al., 2008). Konkurrenter utgörs här av organisationer som riktar sig 

till samma kundgrupper med liknande produkter och tjänster, men inte substitut. Förutom de 
övriga fyra krafterna, påverkas rivaliteten av ett antal faktorer såsom tillväxttakten inom in-

dustrin. Låg tillväxt är associerad med priskonkurrens och låg lönsamhet. Såväl Jobber och 
Fahy (2009) som Johnson et al. (2008) lyfter fram faktorer som balansen mellan konkurren-
terna, vilken innefattar tesen att en tydlig ledare bland konkurrenterna medför mindre konkur-

rens, liksom kostnadsstrukturen där höga fasta kostnader medför lägre priser i syfte att ut-
nyttja kapaciteten till fullo. Likaså bidrar en låg differentiering mellan konkurrenter en ökad 

konkurrens då kunderna lättare byter leverantör. Om utträdesbarriärerna är höga medför det 
att organisationer tenderar att stanna kvar i branschen och därmed ökar konkurrensen. Av-
slutningsvis lyfter Jobber och Fahy (2009) att om konkurrenternas strategiska mål är att utöka 

sin verksamhet ökar konkurrensen, och om produkten eller tjänsten är specialiserad och kun-
dens investeringar är stora, tendererar kunden att uppfatta byteskostnaderna som höga och 

konkurrensen minskar. 

3.3.3 Kunder 

För att undersöka vem den typiske golfspelaren är och vilka potentiella kunder som finns i 
syfte att senare analysera vilka kundsegment Vreta Kloster Golfklubb bör rikta sig mot, kan 

STP-processen användas. Nedan följer en presentation av STP-processen och dess olika de-
lar. 

Segmentering, target ing och posit ionering  

Segmentering, targeting och positionering är ytterligare ett steg i den externa analysen (Par-
ment, 2008). Syftet med dessa processer är skapa konkurrensfördelar på marknaden. Segmen-

tering innefattar identifiering och uppdelning av marknaden i olika målgrupper utifrån till 
exempel vad olika personer har för olika behov. Genom att dela upp marknaden på detta sätt 
kan organisationen anpassa sin marknadsföring och kommunikation till de olika grupperna 

preferenser och således erhålla ett starkare genomslag. Det är emellertid viktigt att balansera 
kommunikation mellan hela marknaden och de mindre grupperna. Hela marknaden attraheras 

sällan av samma marknadskommunikation som de mindre grupperna, vilket också är en an-
ledning att segmentera.  Organisationen får dock inte glömma bort marknadsfokuset och bara 
rikta in sig på vissa utvalda segment. Parment och Ottosson (2013) betonar att kommunikat-

ionen med icke-kunder är av stor vikt för att kommunicera sitt varumärke till marknaden. 
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Desto mer känt ett varumärke är desto bättre. Alla de intryck som finns av varumärket påver-
kar hur det uppfattas på marknaden. Känner inte omgivningen till varumärket försvinner en 

stor del av syftet med att investera i det. De utvalda segmenten organisationen väljer att foku-
sera på får inte heller vara för små eller för många, eftersom kommunikationen då riskerar att 

bli allt för kostsam, om än effektiv (Parment, 2008). I grund och botten finns det tre olika 
segmenteringsvariabler att dela upp marknaden efter: 

1. Strukturella variabler svarar på frågorna vem och var. Exempelvis demografi, yrke 

och ålder. 

2. Beteendemässiga variabler svarar på frågorna vem, var, hur och när. Exempel på 

dessa är produkt- och medieanvändning samt köptransaktioner. 

3. Psykologiska variabler, även kallade livsstilsvariabler, svarar på frågorna vem och 
varför. Exempel är livsstil och vilken social grupp personerna tillhör. 

Dessa tre variabler ger olika information om marknaden och kostnaderna och möjligheterna 
att ta fram de olika typerna av variabler varierar (Parment, 2008). Vissa aspekter hos konsu-

menter har tack vare en föränderlig marknad kommit att bidra till att det blir svårare att seg-
mentera marknaden. Dessa är mindre lojala kunder, större valmöjligheter för konsumenter 
och globalisering. 

Targeting handlar om att välja rätt målgrupp utifrån segmenteringen (Parment, 2008). Seg-
menten som väljs bör uppfylla fyra kriterier: 

1. De bör vara distinkta, det vill säga att segmenten skall skilja sig ifrån varandra för 
att segmenteringen ska inneha en funktion. 

2. De bör vara tillgängliga. Organisationen måste kunna nå de olika segmenten när 

det kommer till marknadskommunikation och distribution.  

3. De bör vara lönsamma, segmenten får inte vara för små. Organisationen måste välja 

segment som bidrar till lönsamheten. 

4. De bör vara mätbara. Det måste vara möjligt att mäta intäkter och kostnader för att 
undersöka huruvida segmentet är lönsamt eller ej. 

Positionering beskriver hur organisationen vill att kunderna uppfattar en produkts emotion-
ella och rationella egenskaper men även hur produkten prissätts, förpackas och hur varumär-

ket uppfattas av konsumenter (Parment, 2008). I denna process är det viktigt att förstå sin 
marknad och sina konkurrenter. För att åstadkomma den förståelse kan organisationen an-
vända sig av dels marknadsmixens 7P och dels en så kallad positioneringskarta. En position-

eringskarta ställer frågor som hur konkurrenterna vill positionerna sig, vad de har för svag-
heter respektive styrkor, hur de uppfattas av kunderna. Essensen i effektiv positionering är att 

försäkra sig om att ens varumärke finns i konsumentens tankar, på ett meningsfullt och di-
stinkt sätt (Jobber & Fahy, 2009). 

3.4 Marknadsföringsstrategier 

Ovanstående analys (se figur 3.1 på sidan 12) ska illuminera elementära faktorer och därmed 

möjliggöra det slutliga steget vilket enligt McDonald och Payne (2006) innefattar formule-
ringen av marknadsföringsstrategin. Konkreta mål skall uppföras samt strategier för hur dessa 
mål skall uppnås. Denna fas kan komma att uppdaga tidigare oupptäckta gap som behöver 

åtgärdas. Häri ligger fokus på kännedom om organisationen som utmynnar i konkreta mål 
och strategier för måluppfyllande allt för att återigen försäkra lönsamhet, välstånd och över-

levnad. I denna studie sammanställs marknadsföringsstrategierna i ett konkret åtgärdspaket.  
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Marknadsföringsstrategierna som, baserat på nulägesanalysen, har funnits lämpliga för denna 
studie innefattar dels den övergripande marknadsmixen för tjänsteföretag, 7P, och dels kom-

munikationsstrategier och utformning av annonser, varumärkesstrategier, tillväxtstrategier 
samt konkurrensstrategier.  

3.4.1 7P  

Kotler (1972) skriver att marknadsföringens grundkoncept bygger på transaktioner, inte bara 

av varor, utan av allt som har ett värde; varor, tjänster och pengar, liksom resurser i form av 
tid, energi och känslor. Att transaktionerna skulle vara centrala för marknadsföring ifrågasat-

tes dock och relationsmarknadsföringen växte fram (Grönroos, 1996). Relationsmarknadsfö-
ringen betonar att byten och transaktioner möjliggörs och underlättas av relationerna mellan 
parter på marknaden. Marknadsmixen och 4P-modellen var länge dominerande inom mark-

nadsföringen och många tjänsteföretag fokuserade på den typ av transaktionsmarknadsföring 
som 4P-modellen kom att bli ett uttryck för. Inom tjänsteföretag kommer emellertid andra 

värden att inverka på kundens upplevelse av tjänsten, och tjänstemarknadsförare anser därför 
att marknadsmixen bör utökas till 7P (Jobber & Fahy, 2009). De traditionella 4P: Produkt, 
Pris, Plats och Promotion (Parment, 2008) har således fått sällskap av People (människor), 

Physical evidence (fysiska bevis) och Process (Jobber & Fahy, 2009; Wilson, Zeithaml, Bit-
ner & Gremler, 2012). Jobber och Fahy (2009) beskriver att tjänsters immateriella karaktär 

ställer högre krav på människorna, de fysiska bevisen och processen genom vilken tjänsten 
levereras, då dessa tre faktorer är kritiska för kundens upplevelse av tjänstens kvalitet. 

Produk t  

Definitionen av produkt kan klassificeras från en ren produkt som exempelvis salt, till ren 
tjänst som exempelvis hårklippning (Parment, 2008). Många produkter ligger dock mellan 

dessa två extremer; ett restaurangbesök innehåller både ren produkt i form av mat men även 
en tjänst i form av tillagning och servering.  

Tjänster kan delas in i kärnservice och periferiservice (Parment, 2008). Kärnservicen utgörs 

av den huvudsakliga tjänsten, exempelvis läkarundersökning, och periferiservice kan utgöras 
av tillgång till parkering, väntrum och så vidare. Fastän bra kärnservice kan dölja lite sämre 

periferiservice så befinner sig kunden ofta i ett kunskapsmässigt underläge och således kan 
mycket bra periferiservice generera nöjdare kunder, även när kärnservicen är något sämre. 

Produkten kan illustreras med hjälp av en modell där det finns tre olika produktnivåer (Par-

ment, 2008). Kärnprodukt, verklig produkt och utökad produkt. Kärnprodukten utgör vad 
som ses som de grundläggande funktionerna. Exempelvis en jacka skyddar mot väder och 

vind. Den verkliga produkten kan illustreras med hjälp av exempelvis varumärke och kvalitet. 
Den utökade produkten inkluderar tilläggstjänster, exempelvis garantier och kundservice.  

Pris 

Prisnivån på en organisations varor eller tjänster, och profileringen av en organisation, är två 
faktorer som är beroende av varandra (Parment, 2008). Om organisationen önskar profilera 

sig sina produkter eller tjänster som premiummärken kan ett för lågt pris vara skadligt då det 
medför risken att kunden uppfattar varumärket som ett lågprismärke snarare än ett premium-
märke. Likaså kan ett lågprisvarumärke inte säljas med ett för högt pris eftersom kunden kan 

uppfatta en dissonans mellan priset och kvaliteten. Priset indikerar vilken kvalitet kunden kan 
förvänta sig (Jobber & Fahy, 2009). Prissättningen kan således användas som ett strategiskt 

verktyg för att välja hur organisationen skall positionera sig och segmentera marknaden 
(Parment, 2008).  
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Vidare kan pris användas för att styra efterfrågan (Jobber & Fahy, 2009). Att matcha tillgång 
och efterfrågan är särskilt viktigt för tjänsteleverantörer eftersom tjänster inte kan lagras. Ge-

nom att använda pris som ett strategiskt verktyg kan efterfrågan styras, och Parment och Ot-
tosson (2013) beskriver olika prisdiskrimineringsstrategier, vilka handlar om att på olika sätt 

ta olika mycket betalt av olika kundgrupper. Den ena strategin, försäljning kontra eftermark-
nad, innefattar att sälja huvudprodukten med låg marginal och sedan sälja eftermarknads-
tjänster såsom tillbehör, reparationer och underhåll, med hög marginal. En annan prisdiskri-

mineringsstrategi utgår från kundgruppernas betalningsvilja och kan yttra sig i ett ta olika 
betalt för tjänsten eller produkten vid olika tider på dygnet, såsom Happy Hour, vilket styr 

efterfrågan då vissa grupper väljer att utnyttja erbjudandena om lägre priser. Även student- 
och pensionärsrabatter är exempel på prisdiskriminering grundad i kundgruppernas betal-
ningsvilja. En tredje prisdiskrimineringsstrategi är att ta ut höga priser för specialutföranden 

och extrautrustning.   

Plats 

Plats avser de distributionskanaler en organisation använder (Wilson et al., 2012). Eftersom 
tjänster är immateriella, produktionen och konsumtionen sker samtidigt samt tjänsternas per-
sonliga natur skriver Jobber och Fahy (2009) att en direkt kontakt mellan kunderna och tjäns-

televerantören är önskvärd. Parment och Ottosson (2013) beskriver tjänsteföretagets valmöj-
ligheter avseende marknadskanaler utifrån främst två alternativ: det ena alternativet är direkta 

marknadskanaler mellan producenten och köparen, det andra alternativet är indirekta mark-
nadskanaler där en agent utgör ett mellanled vilken säljer tjänsten till köparen. Distributionen 
har kommit att ges allt större utrymme som en strategisk funktion genom vilken varumärkes-

tänkande och marknadskommunikation integreras (Parment, 2008). Om varumärkets anspråk 
inte kan styrkas av distributionen kan varumärket komma att skadas (Parment & Ottosson, 

2013). Således utgår platsen, eller distributionen, en viktig del i förmedlandet av ett varumär-
kes image. 

Påverkan (Promotion) 

Påverkan, även kallat marknadskommunikation (Wilson et al., 2012), innefattar de sätt vilka 
organisationer använder för att kommunicera med såväl kunder, som icke-kunder (Jobber & 

Fahy, 2009). För att bygga ett starkt varumärke är det viktigt att marknadskommunikationen 
är enhetlig (Keller, 2008; Wilson et al., 2012). Dagens samhälle utsätter medborgarna för ett 
högt informationsbrus och de blir svårare att nå kunder med information (Wilson et al., 

2012). Enligt Jobber och Fahy (2009) påverkas kunder mer av att samtala med andra som har 
erfarenhet av en viss tjänst eller produkt, än av att läsa broschyrer och reklam om tjänsten 

eller produkten.  

Jobber och Fahy (2009) belyser även att kommunikationen bör riktas mot medarbetarna då de 
utgör en väsentlig del i skapandet och upprätthållandet av tjänstens kvalitet. Att förmedla 

ledningens förväntningar och förklara vad nöjda kunder ger för fördelar är två viktiga delar 
av den interna kommunikationen.  

Människor (People) 

Människor står för alla de personer som har en del i kundens uppfattning (Wilson et al., 
2012). Exempel på detta är personal och andra kunder. Genom att producenten och konsu-

menten i någon mån samverkar, skapas ett värde för kunden (Grönroos, 1996). Parment 
(2008) beskriver medarbetarens möte med kunden som den viktigaste marknadsföringen i 

tjänsteorganisationer. Om relationen mellan producenten och konsumenten inte fungerar till 
kundens belåtenhet kommer kunden byta tjänsteleverantör (Grönroos, 1996; Jobber & Fahy, 
2009). För att säkerställa att medarbetarna levererar tjänsten med en jämn och hög kvalitet 
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utbilda och motivera medarbetarna samt följa upp deras arbete (Jobber & Fahy, 2009). Par-
ment (2008) lyfter fram delegering av ansvar som en central framgångsfaktor då de medarbe-

tare som möter kunden måste ha befogenhet att möta kundens önskemål. 

Fysiska bev is (Physical ev idence) 

Eftersom kunden har små möjligheter att bedöma en immateriell tjänsts kvalitet (Wilson et 
al., 2008) letar denne efter materiella ledtrådar till vilken kvalitet kunden kan förvänta sig 
(Jobber & Fahy, 2009). Fysiska bevis är den miljö där tjänsten levereras och innefattar allt 

från inredning till visitkort och brevhuvuden (Wilson et al., 2012). Dessa fysiska bevis ger 
organisationen tillfälle att signalerna ett konsistent och starkt budskap, något som enligt Kell-

ler (2008) bidrar till ett starkare varumärke.  

Process 

Processen innefattar alla de aktiviteter genom vilka tjänsten förvärvas (Jobber & Fahy, 2009; 

Wilson et al., 2012). Processen kan innefatta kötid eller leveranstid i bemärkelsen den tid som 
fortlöper från att restauranggästen beställer maten till dess att maten serveras. Wilson et al. 

(2012) beskriver processen i termer av standardiserad eller anpassad till den specifika kun-
den, komplex eller enkel avseende antalet steg kunden behöver genomgå för att erhålla tjäns-
ten, samt i vilken utsträckning kunden är involverad i processen. Beroende på hur organisat-

ionens processer är utformade skapas en bild av vad organisationen och tjänsten står för. Pro-
cessen ger kunden ytterligare underlag för att bedöma tjänstens kvalitet och således utgör 

även processen en viktig del i förmedlandet av organisationens varumärke.  

3.4.2 Kommunikationsstrategier 

Hur en organisation skapar värde för kunden skiljer sig åt utifrån ett relations- respektive ett 
transaktionsperspektiv (Grönroos, 2008). I traditionella marknadsföringsmodeller skapar fö-

retaget värde i en fabrik eller i företagets så kallade back office, som sedan finns inbäddat i 
den produkt som distribueras till kunderna. Marknadsföringsens uppgift ligger då i att distri-
buera värde som i förväg producerats åt kunden. Resultatet av produktionsprocessen hamnar i 

fokus, även om det naturligtvis är marknadsförarens uppgift att genomföra marknadsunder-
sökningar som möjliggör utveckling och 

produktion av värdeskapande produkter. 
Marknadsmixen är tydligt baserad på 
detta grundläggande krav hos transakt-

ionsperspektivet. Relationsperspektivet 
tar en annorlunda ansats i värdeskapan-

det. Produkternas roll är endast att möj-
liggöra värde. Värdet skapas istället un-
der hela relationsförloppet där kunden 

delvis i samspelet med producenter och 
leverantörer tar del av värdeskapnings-

processen. Därmed skapas värde för 
kunden delvis av kunden själv när denne 
använder en produkt eller tjänst, samt 

delvis genom samverkan med producen-
ten. Marknadsföringens uppgift blir då 

att möjliggöra och stödja kundernas kon-
sumtions- och förbrukningsprocesser 
under hela affärsrelationen. Skillnaden i 

fokus mellan perspektiven framgår i fi-
Figur 3.5. Relations- och transaktionsmarknadsföring. 

Källa: Grönroos (2008). 
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gur 3.5 på föregående sida, där det ur ett relationsperspektiv är vitalt att möjliggöra värde 
snarare än att distribuera det, och att möjliggöra och stödja en värdeskapande process snarare 

än att bara distribuera ett färdigtillverkat värde.  

Skillnaden mellan perspektiven medför förändringar vad gäller en organisations inställning 

till marknadsföring samt innehållet i marknadsföringen (Grönroos, 2008). Transaktionsmark-
nadsföring riktar sig mot massmarknader där målet är att övertala kunder att välja en viss 
produkt eller tjänst framför konkurrerande produkter eller tjänster. Kundens inställning måste 

ändras; utgångspunkten är att denne inte vill köpa utan måste övertalas att göra det. Relat-
ionsmarknads-föring bygger snarare på kundens och producentens gemensamma värdeskap-

ande. De två parterna behöver nödvändigtvis samverka med varandra för att skapa det värde 
kunden efterfrågar; det föreligger ett ömsesidigt beroende mellan parterna. Kunden ses som 
en resurs tillsammans med vilken organisationen kan skapa en lösning som fyller behov och 

löser problem hos kunden som denne sätter värde på. 

Genom att använda sig av relationsmarknadsföring kan organisationer skapa sig konkurrens-

fördelar gentemot konkurrenter som enbart använder sig av den traditionella strategin (Grön-
roos, 2008). Grönroos (2008) lyfter tre taktiska element i en relationsbaserad strategi som är 
en förutsättning för att strategin ska gå att genomföra och hanteringen av kundrelationerna 

ska bli framgångsrik: 

 Strävandet efter direktkontakt med kunder och andra affärspartners. 

 Framtagandet av en databas som innehåller nödvändig information om kunder och 
andra parter. 

 Utvecklingen av ett tjänstesystem som sätter kunden i centrum. 

Grönroos (2008) påvisar dessutom tre viktiga strategiska krav hos en relationsbaserad stra-

tegi: 

 Omdefineringen av affärsverksamheten som ett tjänsteföretag och av den centrala 

konkurrensfaktorn som tjänstekonkurrens. 

 Betraktandet av organisationen utifrån ett processperspektiv istället för ett funktions-

perspektiv (leda den process som syftar till att skapa värde för kunden). 

 Etablerandet av partnerskap och nätverk för att hantera hela serviceprocessen. 

Kunder söker inte endast efter varor eller tjänster, de efterfrågar ett mer allomfattande tjäns-

teerbjudande med information om produkten och tjänsten såsom installation och reparation, 
att leveranstiden följs med mera (Grönroos, 2008). Det är därför viktigt att definiera företaget 

som en tjänsteverksamhet och arbeta med kundrelationer över det totala och kontinuerliga 
tjänsteerbjudandet. Hela kedjan av aktiviteter som är den tillhandahållna tjänsten måste sam-
ordnas och ledas som en sammanhängande process för att säkra kvalité och effektivitet. 

För att nå kunderna i ett ständigt informationsbrus kan varumärkesambassadörer utgöra ett 
viktigt kommunikationsverktyg (Wilson et al., 2012). Varumärkesambassadörer är kunder 

som representerar varumärket på ett positivt sätt. Det kan liknas vid några av de strategier för 
word-of-mouth kommunikation som Jobber och Fahy (2009) presenterar. Eftersom tjänster är 
upplevelsebaserade till sin natur utgör förmedlandet av personliga erfarenheter genom word-

of-mouth en viktig påverkan i kundens köpprocess. För att stimulera word-of-mouth kan fyra 
strategier användas: 

 Övertyga nöjda kunder att informera andra om sin upplevelse av tjänsten. 

 Utveckla material som kunder kan lämna ut till andra. 

 Inrikta reklamkampanjer mot opinionsledare. 

 Uppmuntra potentiella kunder att prata med befintliga kunder.  
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Jobber och Fahy (2009) beskriver buzz marketing som en form av direktmarknadsföring vil-
ken förmedlar information verbalt eller elektroniskt på ett informellt sätt från person till per-

son. Buzz marketing kan liknas vid word-of-mouth. Det första steget i en buzz marketing-
kampanj är att identifiera A:n, även kallade trendsättarna, det vill säga de kunder som är först 

med att anamma nya idéer och ny teknologi. Även B:n behöver identifieras och dessa utgörs 
av de så kallade early adopters. Således skapas en medvetenhet kring varumärket vilken kan 
förmedlas från trendsättarna och de tidiga användarna vidare till andra kunder. När målgrup-

pen, dess trendsättare och tidiga användare har identifierats behöver organisationen besluta 
vilket meddelande som ska spridas och genom vilka kanaler det ska ske. Den tekniska ut-

vecklingen har bidragit till att surret (the buzz) kan spridas snabbt, men det är svårt att utvär-
dera buzz marketing-insatser då till exempel ett videoklipp kan ha ett visst antal visningar 
men antalet säger inget om vem som har tittat på klippet.  

3.4.3 Utformning av annonser 

Annonsering syftar till att skapa en medvetenhet kring ett företag eller en produkt, att upp-
muntra och stimulera konusmenten till köp av produkten samt att positionera produkten i 
konsumentens medvetande (Jobber & Fahy, 2009). Förutom att sätta en budget för annonse-

ringen behöver ett antal beslut fattas avseende annonsens utformning. Annonsen kan betrak-
tas som en översättning av säljerbjudandet till ord, symboler och illustrationer som målgrup-

pen finner attraktiva och meningsfulla. Vid utformningen av annonsen bör därför fyra saker 
tas i beaktning: 

 Budskapet ska vara kortfattat och enkelt kunna anpassas till olika typer av media. 

 Majoriteten av de som tar del av en skriftlig annons läser endast rubriken, varför 
budskap och varumärke bör inkorporeras i rubriken. 

 På grund av tids- och plastbristen i annonser bör en så kallad single-minded propo-
sition tillämpas. Det vill säga att annonsen ska fokusera på det mest motiverande och 

differentierande attributet som kan sägas om varumärket eller produkten. 

 Varumärkets personlighet bör lyftas fram, det vill säga att det varumärket säger om 

användaren bör framgå av annonsen. 

Därutöver ska beslut fattas kring vilka typer av media som ska användas, annonseringen ska 

genomföras och utvärderas varefter organisationen bör fundera över hur framtida utveckling 
ska organiseras (Jobber & Fahy, 2009). 

3.4.4 Varumärkesstrategier 

Keller (2008) skriver att ett varumärke är ett namn, term, symbol, design eller kombination 

av dessa, ämnad för att identifiera produkter och tjänster av en eller flera säljare för att diffe-
rentiera dem från konkurrenter. Varumärket kan även vara mer än så; något som skapar med-
vetenhet, rykte etc. Imagen utgör således en väsentlig del i varumärkesbyggandet. En kund 

köper sällan produkter för deras funktioner och attribut, utan snarare för de förmåner kunden 
erhåller som tillfredsställer underliggande behov (Bauer, Sauer & Exler, 2005). Förmånerna 

kan utgöras av det personliga värdet och den mening kunder kopplar till varumärkets attribut. 
Marknadsförare behöver ge kunderna något att identifiera produkten med, ett märke, och till-
handahålla varumärket en mening, vad produkten kan göra och varför den är speciell (Keller, 

2008). Således utgör varumärkesbyggandet en väsentlig del i differentieringen.  

Ett varumärke som har en hög varumärkeskännedom (brand awareness) åtnjuter fördelen att 

kunden känner igen varumärket bland andra varumärken samt att kunden kommer att tänka 
på varumärket när de tänker på den produkt- eller tjänstekategori i vilken varumärket ingår 
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(Keller, 2008). Att åstadkomma varumärkeskännedom är en väsentlig men inte ensamt till-
räcklig del i skapandet av varumärkets egna kapital.  

Bauer et al. (2005) presenterar en modell för varumärkesbyggande och lojalitet hos fotbolls-
klubbar där utgångspunkten är kundens inställning till produktrelaterade attribut (spelare, 

lagledning, sportsliga resultat) samt icke-produktrelaterade attribut (loggan, klubbfärger, 
historia och tradition, management, kultur och värderingar).  Kundens upplevda förmåner 
grundar sig i hur stark, gynnsam och unik dennes varumärkesassociation är för dessa attribut.  

Den upplevda nyttan ligger sedan till grund för kundens psykologiska engagemang som ut-
mynnar i beteendemässig lojalitet. Ovan nämnda attribut påverkar symboliska och erfaren-

hetsmässiga förmåner som gör sig uttryck i beteendemässig lojalitet, det vill säga kundens 
benägenhet att följa klubbens matcher, konsumera diverse klubbrelaterade produkter etc. 

3.4.5 Ansoffs tillväxtmatris 

Ansoffs tillväxtmatris presenterar ett företags fyra möjliga tillväxtstrategier baserat på mark-

naderna och produkterna eller tjänsterna (Johnson et al., 2011). Modellen visas i figur 3.6.  

Marknadspenetrering beskriver hur företaget ökar sina marknadsandelar på en marknad som 
företaget redan existerar på, med hjälp av produkter eller tjänster som företaget redan har. 

Marknadspenetrering åstadkoms vanligtvis genom effektiv marknadskommunikation eller 
distribution (Jobber & Fahy, 2009). Även prisnedskärningar är en vanlig taktik för att åstad-

komma marknadspenetration.  

Produktutveckling innebär att företaget utvecklar nya eller modifierar befintliga produkter 
eller tjänster för en marknad på vilken företaget redan existerar (Johnson et al., 2011). Ett 

exempel på produktutvecklingsstrategin är att många företag erbjuder tilläggstjänster till sina 
kärnprodukter, eller kärntjänster (Jobber & Fahy, 2009). 

Vid marknadsutveckling lanserar företaget befintliga produkter eller tjänster på nya mark-
nader (Johnson et al., 2011). För att lyckas med marknadsutvecklingen behöver produkterna 
eller tjänsterna möta de kritiska framgångsfaktorerna på den nya marknaden. De kritiska 

framgångsfaktorerna är de egenskaper hos produkten eller tjänsten som kunderna värderar 
särskilt högt och det är därmed där som organisationen behöver överträffa konkurrenterna.  

Diversifiering innebär att företaget lanserar nya produkter eller tjänster på nya marknader 
(Johnson et al., 2011). Diversifiering beskrivs av Jobber och Fahy (2009) som den mest ris-
kabla strategin men kan vara nödvändig om företagets nuvarande produkter eller tjänster och 

Figur 3.6. Ansoffs tilläxtmatris. 

Källa: Jobber och Fahy (2009). 
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marknader erbjuder få framtida möjligheter. För att strategin ska fungera bör det finnas en 
samverkan mellan existerande och nya produkter eller tjänster. 

3.4.6 Konkurrensstrategier 

Jobber och Fahy (2009) beskriver fyra allmänna konkurrensstrategier baserat på om organi-
sationens verksamhetsområde är smalt eller brett. Strategierna åskådliggörs i figur 3.7. Diffe-
rentiering och kostnadsledarskap 

strävar efter att åstadkomma 
konkurrensfördelar i en bred 

uppsättning segment, medan 
differentieringsfokus och kost-
nadsfokus eftersträvar konkur-

rensfördelar på begränsade 
marknader. Gemensamt för stra-

tegierna är att organisationen bör 
välja en och hänge sig åt den för 
att nå framgång. 

Differentieringsstrategin innebär 
att organisationer beslutar sig för 

ett eller flera kriterier vilka kun-
derna i en bransch värderar högt 
vid köpbeslut, och sedan posit-

ionerar sig för att bäst uppfylla 
dessa kriterier (Jobber & Fahy, 2009). Målet är att differentiera sig så att organisationen kan 

ta ut ett prispremium vilket överskrider kostnaderna för differentieringen. Genom differentie-
ring erhåller kunderna en anledning till att föredra en produkt eller tjänst framför en annan. 

Kostnadsledarskap, cost leadership, innebär att organisationen försöker åstadkomma bran-

schens lägsta kostnader (Jobber & Fahy, 2009). Genom att dra ner kostnaderna och hålla en 
prisnivå vilken ligger runt medelpriset inom branschen anses kostnadsledarskap leda till att 

organisationens prestation är överlägsen konkurrenterna.  

Att använda differentieringsfokus som strategi innebär att organisationen försöker differenti-
era sig inom ett eller några marknadssegment (Jobber & Fahy, 2009). Det måste vara tydligt 

att målgruppen för en differentieringsfokusstrategi har andra behov än den breda marknaden 
eftersom det är själva anledning till differentiering. Vidare måste konkurrenterna underpre-

stera gentemot målgruppens behov. 

Kostnadsfokusstrategin innebär att organisationen försöker åstadkomma kostnadsfördelar 
inom ett eller några segment (Jobber & Fahy, 2009). Genom att erbjuda en grundprodukt, 

eller en grundtjänst, kan kostnadsfördelar åstadkommas vilka överstiger den prisnedsättning 
som är nödvändig för att sälja den.  

    Figur 3.7. Fyra allmänna konkurrensstrategier. 
   Källa: Författarnas egen tolkning 
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4 EMPIRI 

Empiri samlades in i syfte att kartlägga Vreta Kloster Golfklubbs interna och externa omgiv-
ning. För att tydliggöra i vilket syfte varje del av empirin samlades in presenteras resultaten 
av datainsamlingen utefter den modell för nulägesanalysen som presenterades i figur 3.1 (si-

dan 12). Inledningsvis kommer den empiri som beskriver Vreta Kloster Golfklubbs interna 
omgivning att presenteras, varefter den externa omgivningen kartläggs.  

4.1 Organisationens interna omgivning 

I syfte att kartlägga Vreta Kloster Golfklubbs interna omgivning har organisationens övergri-

pande mål samt organisationens styrkor och svagheter undersökts. Nedan presenteras empirin 
utifrån dessa två områden.  

4.1.1 Organisationens övergripande mål 

Vreta Kloster Golfklubb arbetar utifrån följande vision:  

Vreta Kloster GK ska av våra medlemmar och gäster, med avseende på totalupple-
velse, uppfattas som den bästa klubben i Östergötland (Vreta Kloster GK, n.d.c). 

För att visionen skall efterlevas och uppfyllas har klubben följande ledord som präglar deras 
arbete; brett engagemang och omtanke, sund ekonomi, rätt kvalitet och hög kompetens.  

4.1.2 Organisationens styrkor och svagheter 

Vreta Kloster Golfklubbs styrkor och svagheter kan utifrån de personliga samtalen med An-

ders Svensson (19 mars, 2013; 27 maj, 2013) samt intervjuerna (se avsnitt 4.2.3) sammanfat-
tas enligt figur 4.1 nedan. 

Allianssamarbetet medför för-

delar då Vreta Kloster Golf-
klubb kan erbjuda sina med-

lemmar variation i spelet genom 
möjligheten att bruka flera olika 
banor (A. Svensson, personligt 

samtal, 19 mars, 2013). Vidare 
ger alliansen en fördel gentemot 

leverantörer eftersom klubbarna 
gemensamt inhandlar resurser för 
banunderhåll, exempelvis diverse maskiner. Anläggningen erbjuder en uppskattad bana även 

möjligheter att träna sin sving i en svingstudio utöver övernattningsmöjligheter samt en re-
staurang. Under vinterhalvåret kan anläggningen brukas för skidåkning genom den nyanlagda 

och upplysta längdskidslingan på 3,3 kilometer (VretaSlingan, n.d.). Utöver detta finns det 
även konkreta planer på utveckling av anläggningen genom ett nytt klubbhus (A. Svensson, 
personligt samtal, 19 mars, 2013). Klubbens anställda och medlemmar framhåller klubbkul-

turen som en styrka hos klubben. De flesta påpekar att de känner sig omhändertagna och väl-
komna till klubben, samt att den bryter av från uppfattningen av att golfsporten är inte är för 

alla. 

Då det bor ca 8 000 personer i klubbens närområde (Statistiska Centralbyrån, 2012) utgör det 
geografiska läget är en svaghet eftersom klubben därför behöver locka till sig spelare utifrån. 

Kollektivtrafiken erbjuder bussar ut till Vreta, dock ej hela vägen ut till golfbanan (A. Svens-
son, personligt samtal, 19 mars, 2013), vilket i flera avseenden gör att bil är en nödvändighet. 

Styrkor 

Allianssamarbetet 

Anläggningen 

Klubbkulturen 

Svagheter 

Geografiska läget 

Ungdomsverksamheten 

Könsfördelningen bland 
medlemmarna 

Figur 4.1. Vreta Kloster Golfklubbs styrkor och svagheter. 

Författarnas egen tolkning. 
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Återväxten inom golfsporten är ett erkänt problem (Klarström, 2013a) och det finns utveckl-
ingspotential även för Vreta Kloster Golfklubb. Vidare har Vreta likt övriga Golfssverige 

(Klarström, 2013a) problem med att attrahera och behålla kvinnliga golfare. Klubben har ett 
initiativrikt arbete på kvinnosidan, dock tyder medlemssiffrorna på att det fortfarande finns 

en del att jobba med.   

4.2 Organisationens externa omgivning 

I enlighet med den modell som presenterades i figur 3.1 (sidan 12) beskrivs och analyseras 
Vreta Kloster Golfklubbs externa omgivning i tre dimensioner; (a) omgivningen, (b) konkur-

rensen, samt (c) kunderna. Nedan följer en presentation av den empiri som beskriver respek-
tive del. 

4.2.1 Omgivning 

För att kartlägga och bedöma Vreta Kloster Golfklubbs makroomgivning har en PEST-analys 

genomförts. Här följer den empiri som framkom genom PEST-analysen, vilken sammanfattas 
i figur 4.3 på nästa sida.  

Sedan 2010 finansieras det statliga idrottsstödet via statsbudgeten istället för att finansieras av 

Svenska Spels överskott (Rodhe, 2012). I och med förändringen minskade det statliga id-
rottsbidraget med ca 80 miljoner kronor och ligger idag på drygt 1,7 miljarder kronor per år. 

Regeringen föreslår ingen egentlig ökning av stödet, samtidigt som kostnaderna för idrotts-
föreningarna har ökat. Av det statliga idrottsbidraget avsätts 500 miljoner per år till Idrottslyf-
tet. Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott vilken syftar till att invol-

vera och aktivera barn och ungdomar i fysisk aktivitet (Riksidrottsförbundet, 2013). Före-
ningar som vill behålla ungdomar i föreningsverksamhet, rekrytera barn och ungdomar till 

föreningsverksamhet, utveckla verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv med fokus på 
delaktighet och ökad fysik aktivitet, eller öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmil-
jöer kan ansöka om medel från Idrottslyftet. LOK-stödet utgör ytterligare 630 miljoner av det 

statliga idrottstödet (Rodhe, 2012). Ideella föreningar som är medlemmar i ett specialidrotts-
förbund, t.ex. Svenska Golfförbundet, och vars specialidrottsförbund är knutet till Riksid-

rottsförbundet, kan ansöka om lo-
kalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för 
aktiviteter som ske i föreningens 

regi (Riksidrottsförbundet, 2012). 
Bidragsberättigade deltagare är 

barn och ungdomar i åldern 7-20 år 
och ledare i åldern 13-20 år är bi-
dragsberättigade. Bidragen tillfaller 

föreningen.   

Den svenska bruttonational-

produkten har ökat stadigt de sen-
aste 20 åren, med undantag för den 
ekonomiska krisen år 2008 (Statist-

iska Centralbyrån, 2013a). Det har 
med andra ord varit ett relativt sta-

digt ekonomiskt klimat i Sverige 
med inte allt för stora skiftningar i reporänta, skatter och inflation. Arbetslösheten ökade i och 
med krisen (se figur 4.2) vilket innebar att hushållens köpkraft minskade (Saltveit, 2013).  

   Figur 4.2. Andelen arbetslösa av arbetskraften. 

   Källa: Statistiska Centralbyrån (2013b). 
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Demografiska förändringar i 
Östergötland visar på en ökad 

invandring från utlandet (Stat-
istiska Centralbyrån, 2013c). 

Befolkningen i Sverige ökar 
för varje år, och invandringen 
från utlandet tyder på en ökad 

kulturell mångfald. Golfspe-
landet är ojämnt fördelat mel-

lan olika grupper i befolkning-
en där utrikesfödda är underre-
presenterade (Nordström, 

2002; Statistiska Centralbyrån. 
2009). 

Golfen måste ta de ekologiska 
krafterna i beaktning (Edman, 
n.d.). Arbetet med miljöfrå-

gorna sker löpande och det 
letas hela tiden efter bättre 

alternativ för skötseln av golf-
anläggningarna, vilket är es-
sentiellt för en hållbar utveckling och därmed också golfens trovärdighet som en miljövänlig 

sport. Den teknologiska utvecklingen vad gäller bekämpningsmedel, gödsling, sophantering 
etc. är av stor vikt för att leda golfen framåt. Det svenska golfförbundet har klara riktlinjer för 

hur miljöarbetet bör skötas. Miljövisionen har den så kallade Brundtland-kommissionen som 
utgångspunkt; ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov” (Edman, n.d.).  

4.2.2 Konkurrens 

För att beskriva Vreta Kloster Golfklubbs konkurrenssituation presenteras empiri i förhål-
lande till Porters femkraftsmodell samt SWOT-analysens externa delar.  

Porters femkraftsmodell 

Det är juridiskt relativt okomplicerat att starta en ny golfklubb. Minst tre personer behövs för 
att bilda en förening som blir en juridisk person (Svenska Golfförbundet, n.d.c). För att spela 

golf krävs dock en anläggning som i sin tur kräver betydande mängder kapital. Anläggningar 
är dyra att bygga och driva, vilket kan betraktas som en påtaglig inträdesbarriär för potenti-
ella intressenter. Utöver kapital krävs kunskap för uppföringen av en anläggning samt driften 

av denna, speciellt i ett land med ett klimat som Sveriges. Många anläggningar byggs numer 
av externa bolag som sedan helt eller delvis överlåter anläggningen till en golfklubb genom 

nyttjanderättsavtal (Svenska Golfförbundet, n.d.c). Det innebär fortfarande krav på kapital 
och kunskap som medför en relativt stor inträdesbarriär för nya anläggningar och klubbar. 

Vreta Kloster Golfklubbs medlemmar har golf som en fritidsaktivitet (se avsnitt 4.2.3) och 

substituten är således många. Det finns många alternativ till golf som fritidssyssla eller nöje, 
Nordström (2008) lyfter bland annat fiske eller vandring. Utöver dessa tillkommer sportsub-

stitut, där bland annat fotboll och ridsport har fler utövare än golf (Hellsten, 2012). Tid och 
pengar kan medföra att potentiella kunder väljer ett substitut framför golfen, eftersom golfs-
porten, enligt studiens intervjupersoner, anses som tidskrävande (se avsnitt 4.2.3) 

Politiska faktorer 

Bidrag och stöd till 
idrottsföreningar 

Ekonomiska faktorer 

Hushållens köpkraft  

Sociala faktorer 

Kulturella skillnader 

Teknologiska faktorer 

Skötsel av 
golfanläggningar och 

utvecklande av 
bekämpningsmedel 

Ekologiska faktorer 

Klimat och miljöfrågor 

   Figur 4.3. Vreta Kloster Golfklubbs omgivning. 

   Författarnas egen tolkning. 
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Golfens otidsenliga struktur medför att kunden än så länge inte har allt för mycket makt 
(Klarström, 2013a). Det som kunden kan göra är att byta leverantör, alltså byta klubb. Köerna 

för medlemskap i svenska golfklubbar har blivit kortare (Hellsten, 2011; intervjuerna i avsnitt 
4.2.4), vilket medför att kunden utan förbehåll kan byta klubb och maktförhållandet skiftar 

således i kundens favör. 

Underhållet av banan medför att klubbarna måste ha tillgång till diverse utrustning. Det kan i 
golfens fall även förekomma politiska beslut avseende miljön som kan påverka maktbalansen 

mellan klubbar och leverantörer. Klubbarnas underhåll av banor har tydliga miljömål att följa 
(Edman, n.d.), vilket i sin tur ställer krav på leverantörerna att tillhandahålla adekvata medel 

för exempelvis bekämpning av mossa och ogräs. 

Klubbarna konkurrerar med varandra om golfspelarna. Genom allianssamarbetet har Vreta 
Kloster Golfklubb minskat antalet direkta konkurrenter. Utöver de klubbar och banor som är 

medlemmar i alliansen finns det i Östergötland ytterligare 16 banor (Klarström, 2013b) vilka 
utgör konkurrenter till Vreta Kloster Golfklubb. Konkurrenssituationen bland golfklubbarna 

belyses av att det bland annat har förekommit ärenden som tagits upp av Konkurrensverket. 
Ett sådant ärende behandlade en prisdiskriminering genomförd av ett antal klubbar, dock utan 
monetära påföljder i det undersökta ärendet (Konkurrensverket, 2010). Konkurrensen i vissa 

regioner har på senare tid ökat klubbarna emellan, vilket ses som en följd av den negativa 
trenden av antalet golfspelare (Sveriges Radio, 2006). Vreta Kloster Golfklubbs konkurrens-

situation sammanfattas i figur 4.4. 

 

Figur 4.4. Vreta Kloster Golfklubbs konkurrenssituation. 
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Vreta Kloster Golfk lubbs möjligheter och hot  

För att ytterligare belysa Vreta kloster golfklubbs konkurrenssituation följer en anpassad 

SWOT-modell där möjligheter och hot belyses, vilken presenteras i figur 4.5: 

Figur 4.5. Vreta Kloster Golfklubbs möjligheter och hot.  

Författarnas egen tolkning. 

En möjlighet för att underlätta för kunder att ta sig till banan och därmed också möjliggöra en 
större kundkrets är att få till en busshållplats vid anläggningen (A. Svensson, personligt sam-

tal, 19 mars, 2013). En sökning på Google Maps visar att det i dagsläget är ca 1,4 km från 
närmaste busshållplatsen till Vreta Kloster Golfklubbs anläggning, vilket kan innebära svå-

righeter att bära med sig utrustning. Klubben har även möjlighet till att ansöka om diverse 
bidrag för att underlätta den vardagliga verksamheten. Att få golfen klassad som friskvård är 
vida debatterat (Håkansson, n.d.; Skatteverket, n.d.; Sveriges Riksdag, 2012). Om golfen 

skulle komma att klassas som friskvård skulle det enligt Skatteverkets (n.d.) regler innebära 
att sporten genom friskvårdsbidraget blir en billigare sport för slutkonsumenten. Utöver ovan 

nämnda faktorer är samarbeten med olika institutioner en möjlighet att ta i aktning, då Berg-
man (2012) belyser den typen av samarbeten som en framgångsfaktor för Järna GK.  

Golfen i Sverige har alltid haft klimatet som en faktor (Edman, n.d.). Klimatförändringar i 

framtiden kan komma att ställa ännu högre krav på banunderhåll för golfens överlevnad i 
Sverige. Hand i hand med klimatförändringarna kommer diverse miljörestriktioner varje för-

ening måste ta i aktning. Det är allmänt vedertaget att konjunkturnedgångar medför försäm-
rad köpkraft för hushållen, och då flera intervjupersoner onnämner golfsporten som re-
surskrävande avseende bland annat ekonomiska resurser (se avsnitt 4.2.3) kan konjunktur-

nedgångar medföra en ökad svårighet för golfklubbar att attrahera och behålla medlemmar. 
Den negativa trend som visat sig de senaste åren med en minskning av antalet golfspelare 

(Svensk Golf, 2012) kan bli ett hot mot varje klubb om inte utvecklingen vänder. Utöver 
ovan nämnda hot är golfsportens allmänna anseende (se avsnitt 4.2.3) något som eventuellt 
försvårar rekryteringen av nya spelare.  

4.2.3 Kunder 

Vreta Kloster Golfklubb har i dagsläget inget utvecklat arbete med sitt varumärke (A. Svens-
son, personligt samtal, 27 maj, 2013). Marknadskommunikationen begränsar sig till Fa-
cebook och medlemsmail, utöver det syns klubben inte media. Vreta Kloster Golfklubb sam-

arbetar emellertid med en innebandyklubb och därutöver besöker golfklubben skolor i närom-
rådet. 

Empirin kring vilka kunderna är beskrivs med grund i tre typer av segmenteringsvariabler – 
strukturella, beteendemässiga och psykologiska. De strukturella och beteendemässiga variab-
lerna beskrivs i huvudsak med hjälp av information hämtad från Statistiska Centralbyrån och 
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tidskriften Svensk Golf. De psykologiska variablerna beskrivs huvudsakligen med grund i 
den empiri som inhämtades med hjälp intervjuerna.    

Kundstruk turen 

Golf är Sveriges tredje största sport sett till 

antalet utövare, efter ridsport och fotboll 
(Svensk Golf, 2012). Under år 2012 fanns 
det 460 129 aktiva golfspelare i Sverige. 

Antalet aktiva golfspelare minskade med 
dryga 9 000 jämfört med år 2011. Utveckl-

ingen följer de senaste årens trend där anta-
let golfmedlemmar minskar med 8 000-10 
000 medlemmar per år. Det är däremot svå-

rare att utröna en generell nedgång då vissa 
klubbar har ökat sitt medlemsantal medan 

andra har drabbats av medlemstapp.  

I Östergötland finns det 21 klubbar med 
42 392 medlemmar varav 3 262 är juniorer 

(Klarström, 2013b). År 2010 var Söderkö-
pings GK den största klubben med 10 739 

medlemmar och Bryttsätter GK i Norrkö-
ping påvisade den 
största ökningen 

med 4943 nya med-
lemmar. Fördelning-

en mellan män och 
kvinnor som är 
medlemmar i någon 

golfklubb i Sverige 
låg år 2012 på 29 % 

kvinnor och 71 % 
män. Åldersfördel-
ningen mellan grup-

perna 22-40 år, 41-
50 år, 51-60 år samt 

61-70 var ca 20 % 
för respektive grupp (se figur 4.6).  Östergötland var det distrikt som hade yngst medlemmar 
där 65 % var 50 år eller yngre, jämfört med rikssnittet som låg på 52 % (Svensk Golf, 2012). 

Enligt Vreta Kloster Golfklubbs kansli har klubben, år 2013, 1 893 medlemmar varav 1 300 
är aktieägare. Figur 4.7 beskriver åldersfördelningen mellan kvinnor och män inom klubben. 

Kundbeteenden 

Beteendena hos de intervjuade aktiva 
medlemmarna på Vreta Kloster Golf-

klubb kan beskrivas enligt följande. 
Figur 4.8 visar hur ofta de olika med-

lemmarna i intervjugruppen aktiva 
medlemmar på Vreta Kloster Golfklubb 
spelar golf. De flesta av de intervjuade 

aktiva medlemmarna spelar enligt dia-
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Figur 4.8. Intervjugruppen aktiva medlemmars spelvanor. 

Källa: Författarnas intervjuer med aktiva medlemmar. 

Figur 4.6. Åldersfördelning golfmedlemmar i Sverige.  

Källa: Klarström (2013b). 

Figur 4.7. Åldersfördelning medlemmar i Vreta Kloster Golfklubb.  

Källa: Vreta Kloster Golfklubbs kansli. 
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grammet mellan 1-3 gånger per 
vecka.  

Figur 4.9 visar de främsta an-
ledningarna till varför de spelar. 

Här framgår att den sociala 
aspekten samt motion och möj-
ligheten att vara ute i naturen 

anses vara de främsta anled-
ningarna till varför medlemmar-

na spelar golf. Sammanställ-
ningen ligger till grund för den 
analys av kunderna som behand-

las under kapitel 5. 

När medlemssiffrorna för golfen 

i Sverige började vända neråt år 
2005 och framåt (figur 4.10) var 

det inte ett tvärsnitt av golfarna 
som lämnade klubbmedlem-

skapet (Klarström, 2013a). 30 % 
av alla nya golfare mellan 2010 
och 2012 avslutade sitt medlem-

skap. Avhopparna hade ett 
högre handicap än snittgolfaren, 

och var enligt en undersökning 
som golfförbundet genomförde 
år 2011 mer intresserade av den 

sociala golfen. Samma under-
sökning visade att avhopparna i 

högre grad efterfrågade tränar-
ledda lektioner och övningsom-
råden; att de i högre grad läng-

tade efter att bli bättre. Utöver 
det pekade undersökningen på 

att de var missnöjda med de traditionella medlemskapen, och att 48 % av avhopparna skulle 
kunna tänka sig att gå med i en klubb igen, om det fanns fler varianter av medlemskap (Klar-
ström, 2013a).  

Svenska golfspelande män har ett generellt lägre handicap än den svenska golfspelande kvin-
nan (jämför figur 4.11 och 4.12). Sett till den svenske genomsnittsgolfarens handicap framgår 
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Figur 4.9. Varför intervjugruppen aktiva medlemmar spelar golf.  

Källa: Författarnas intervjuer med aktiva medlemmar. 

Figur 4.10. Utvecklingen av antal golfmedlemmar i Sverige under 

perioden 2000-2012.  

Källa: Svensk Golfförbundet (n.d.d). 

Figur 4.12. Hcp-fördelning hos golfspelande 

kvinnor i Sverige.  

Källa: Klarström (2013b). 

Figur 4.11. Hcp-fördelning hos golfspelande män 

i Sverige. 

Källa: Klarström (2013b). 
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emellertid att de spelare som under perioden 2010 till 2012 avslutade sitt medlemskap i en 
svensk golfklubb hade lägre handicap än den svenske genomsnittsgolfaren (jämför figur 4.13 

och 4.14). Vreta Kloster Golfklubb erbjuder i dagsläget flera olika typer av medlemskap men 
inget av dem är riktat särskilt mot de som spelar mindre frekvent (Vreta Kloster GK, n.d.d). 

Kundpsykologin 

De psykologiska variablerna kan beskrivas utifrån de svar intervjupersonerna i denna studie 
angav. Databearbetningen resulterade i fem olika teman: (a) Trygghet och välkomnande där 

golfklubben i stort diskuteras, (b) Motion i naturskön omgivning där åsikter kring golfbanan 
lyfts fram, (c) Utvecklingsmöjligheter på välskött bana där de sällskapliga aspekterna disku-
teras, (d) Den sociala sporten samt (e) Att utveckla Vreta Kloster Golfklubb. Citat används i 

texten för att förtydliga och exemplifiera.  

Trygghet och välkomnande 

Gemensamt för de tre intervjugrupperna aktiva, passiva och nyblivna seniorer, är att de be-
skriver Vreta Kloster Golfklubb som en golfklubb med familjär stämning.  

Väldigt trevlig. Ja, och det tycker alla. Alla tycker det är trevligt. 
Det är inte så, så prestigefyllt som det är på en del finare klubbar. 
Nu börjar det här också bli en fin klubb. Det blir finare för varje år men, familjärt. 
Ja, det är lätt att komma in som nybörjare och få vara med i gemenskapen. Ja, det 
betyder mycket. (Intervjuperson, IP, 16) 

… och de är ju lite familjeklubb här, en bra känsla, man känner igen varandra, 
tycker det är trevligt här… (IP 10) 

Intervjupersonerna uttrycker att medlemmarna på Vreta Kloster Golfkubb ser sig som ”van-

liga människor” snarare än högfärdiga. Intervjupersonerna framhäver att de välkomnar alla in 
i gemenskapen och även detta bidrar till den omtalade familjära stämningen. Denna positiva 

känsla delas även av intervjupersonerna som tillhör gruppen passiva medlemmar och Vreta 
Kloster Golfklubb tycks inte utgöra anledningen till att dessa medlemmar inte längre spelar 
golf. Snarare framstår ändrade levnadsförhållanden och hälsa som vanliga faktorer till med-

lemmarnas passiva förhållande till golfsporten. Vidare uttryckte intervjupersonerna i gruppen 
aktiva medlemmar en önskan om att dela med sig av den familjära känslan till nya medlem-

mar.  

0-26,9 
35% 

27-54 
65% 

Hcp-fördelning avhoppare i 
Sverige 

0-26,9 
50% 

27-54 
50% 

Hcp-fördelning genomsnitt i 
Sverige 
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Källa: Klarström (2013b). 
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Flertalet av de svarande i intervjugruppen aktiva fram det nya klubbhuset som planeras och 
ser detta som en möjlighet att umgås ytterligare och beroende på utformningen kan det 

komma att finnas möjlighet till samvaro även på vinterhalvåret. Dock finns viss oro hos några 
av intervjupersonerna att detta kommer tära på klubbens ekonomi och att klubbhuset utfor-

mas som ett föreningshus. I det senare fallet är det rädslan för att tappa den familjära stäm-
ningen som påverkar.  

Och nu vet vi ju inte vad som händer här. De har pratat om ett nytt klubbhus här 
och inte bara för golfklubben utan för att de ska som ett föreningshus här för hela 
Ljungsbro och Berg och det känns väl kul bara vi inte tappar den familjära atmo-
sfären men det är ju upp till oss att kämpa för att vi vill ha kvar den. (IP 15) 

Klubbens ekonomi framkommer som bidragande till känslan av trygghet men även oro. Fler-
talet respondenter lyfte fram satsningen på skidspåret Vretaslingan som någonting positivt för 

klubbens ekonomi, känslan av att ekonomin är säker verkar ge en bekräftelse av att klubben 
mår bra och lever vidare. Flertalet intervjupersoner belyste en oro över återväxten i klubben. 
Att värva juniorer belystes som en viktig aspekt för att säkra klubbens framtid. 

Fler medlemmar till klubben? De är ju ungdomarna som måste plockas med på nå-

got sätt. Gamlingar det finns det så det räcker! (IP 6) 

Motion i naturskön omgivning 

Naturen lyfts fram av flertalet intervjupersoner som en positiv aspekt med sporten. Att få vara 

ute och röra på sig i friska luften i den vackra naturen som finns på och kring Vreta Kloster 
Golfklubb värdesätts högt.  

… Jag skulle säga att det är underbart att gå ut tidigt en morgon och promenera på 
golfbanan (…) det är väldigt vackert här ute. (IP 1) 

Detta tyder på att miljön är av betydande vikt för medlemmarna, och intervjupersonerna tycks 

få tillfredsställelse både kroppsligt och själsligt av sitt besök på golfbanan. Vidare kopplar 
flera intervjupersoner bland de aktiva och de passiva medlemmarna motion och hälsa till utö-
vandet av golfsporten. Flera intervjupersoner tycks vara av uppfattningen att golf utgör en bra 

motionsform som är skonsam för kroppen. Några intervjupersoner menar att kroppen kan 
utgöra ett hinder för golfspel när de fysiska krämporna blir allt för stora. 

Ja det är ju att kroppen orkar med. (…) … det är väl upp till mig att försöka hålla 
igång och fortsätta så länge det går. Så länge ben och huvud orkar… (IP 15) 

Utvecklingsmöjligheter på välskött bana 

Intervjupersonerna som är befintliga medlemmar på Vreta Kloster Golfklubb uttryckte ett 
starkt behov av en välskött bana av god kvalitet, eftersom golfspelandet utgör den primära 

anledningen till vistelsen på anläggningen. Även om stödfunktioner och kringaktiviteter bely-
sas som viktiga delar av det helhetsintryck klubben ger, uttrycker intervjupersonerna att bra 
golfspel kräver satsningar på bankvaliteten och det är golfspelet som är det centrala för inter-

vjupersonerna.  

Och där, där… förra året var ju banan i jättebra skick. Men innan har den vart lite 
så där faktiskt då. Då kanske det har vart de här projekten som har tagit kraft då. 
Och på såna här möten har man ju sagt år efter år att i år ska vi satsa på banan. Och 
så ser man att det växer upp då men jag menar… ah, både ja… jag tycker ju om att 
det är en fin bana då. Jag behöver inte ha klubbhuset att sitta och snapsa i men na-
turligtvis, om det kommer ett fint klubbhus så är det jättebra. (…) Men jag tycker 
att banan måste… fortsätta hålla i bra skick för det är där i slutändan man kan 
locka spelare utifrån då, när golfboomen på väg neråt, som kan betala för sig. (…) 
jag tror att golfen och få till en bra bana, jobba på banan… (…) Det är det viktig-
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aste. Nu när man har investerat här. Visst ett klubbhus då men sen är det jobba 
med banan. (IP 14) 

Intervjupersonerna lyfte även fram ett behov av utmaning och variation, varvid allianssamar-
betet framkom som värdefullt och i vissa fall avgörande i valet av att tillhöra till Vreta Klos-

ter Golfklubb. Att erhålla möjlighet att spela på flera banor beskrivs således som en väsentlig 
del för flera intervjupersoners utvecklingsmöjligheter. 

Vreta Kloster Golfklubbs golfbana har utvecklats väsentligt de senaste åren och kvaliteten på 

banan har höjts märkvärt, men intervjupersonerna uttrycker ändå ett behov av vidareutveckl-
ing och underhåll av banan.  

Banan har ju varit jättebra, det har ju hänt jättemycket på de här tio åren. Jag var ju 
nybörjare i många år och då brydde jag mig väl kanske inte så mkt om såna detal-
jer för jag hade ingen erfarenhet av bra bana o dålig bana men det har ju blivit för-
bättringar hela tiden. Asså både underlättat för spelet och att det ser snyggt och 
trevligt ut och väl skött och så ja så det tycker jag man ser väldigt sådär. Och öv-
ningsområde och alla dom här sakerna har ju hänt under de här tio åren. (IP 4) 

Vissa intervjupersoner uttryckte en känsla av att banan inte var fullt anpassad till damspelare, 
men detta framstod inte som en kritisk faktor för fortsatt medlemskap utan beskrevs mer som 

en önskan om en vidare anpassning av banan till klubbens damspelare.   

Dam tee, och, ja, det är nog det som är lite icke satsat på. (IP 8) 

Den sociala sporten 

En anledning till att många intervjupersoner började spela golf tycks vara en önskan om att 

spendera mer tid med sin respektive, det vill säga sambo/make/maka. Golf belyses som en 
tidskrävande sport vilken framstår som ett potentiellt hinder för umgänge med familjemed-
lemmar. Genom att anamma golfsporten och således erhålla ett gemensamt intresse tycks 

flera intervjupersoner vara av uppfattningen att de numera får spendera mer tid med sina re-
spektive.  

… det är på grund av flera anledningar men framförallt på grund av min [respek-
tive], nu är barnen stora och jag och min [respektive] ville hitta på någonting till-
sammans, min [respektive] började med golfen och jag var jättesur och tyckte det 
var skitjobbigt när [respektive] skulle åka iväg och spela men sen så kände jag att 
jag ska ge det här en chans för och se liksom om det här är något för mig och 
tyckte det var jätteroligt. Så framför allt, nummer ett är samvaron med [respek-
tive]… (IP 2) 

Min [respektive] började innan och sen så började sonen så då kände jag att nu 
måste jag också börja. (IP 13) 

Golfsportens utformning möjliggör för spel med flera andra personer, vare sig dessa är be-

kanta sedan tidigare eller helt okända. Just detta, möjligheten att spela med vem som helst, 
lyfts fram av några intervjupersoner som ett viktigt motiv till att spela golf. Att spela golf 

beskrivs som en social aktivitet, inte bara utifrån samvaron med sina familjemedlemmar, utan 
även då intervjupersonerna uppfattar att golfspelandet skapar möjligheter att skapa nya kon-
takter.  

Alla andra var amatörer från början, så jag tror vi fick en bra, familjär stämning 
från början. Så att det är väl det som jag tycker skiljer från många andra. Det är 

inget snobberi här utan alla som vill får vara med. (…) Ja, så skulle jag nog vilja 
beskriva den. Mycket breddidrott. Och sen har vi fått en del duktiga ungdomar ge-
nom åren som har kommit en del på vägen. Sen är det ju inte alltid så där när man 
ställer sig upp med en 12-åring som har noll i handicap och man ska slå ut själv. 
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Ah, det är ju, ja en gammal gubbe där liksom. De är duktiga golfspelare sen har 
man kanske inte socialt har så mycket att prata om va. Men spelar du andra… med 
folk… du går ju en 4-5 timmar tillsammans och sen. Man har ju rätt trevligt. (IP 

18) 

Känslan av samhörighet och möjligheten till social samvaro framstår således som en väsent-
lig del för Vreta Kloster Golfklubbs befintliga medlemmar. 

Att utveckla Vreta Kloster Golfklubb 

Flera intervjupersoner från allmänheten beskrev golfsporten som snobbig, kostsam, tidskrä-
vande och jobbig. Någon beskrev sporten som prestigefull och kallade sporten för ”moderat-

bandy”. Någon annan verkade emellertid betrakta sporten som en potentiellt trevlig syssel-
sättning som hen kunde tänka sig att prova på. Detta kan ställas i relation till de befintliga 

medlemmarna vilka beskriver Vreta Kloster Golfklubb som en familjär klubb dit alla är väl-
komna. 

Trots att alla intervjupersoner från allmänheten bodde i Linköping hade ingen av dem hört 

talas om Vreta Kloster Golfklubb. Ett fåtal visste var Vreta Kloster var lokaliserat men golf-
klubbens existens framstod som okänd för dessa personer. Några av intervjupersonerna bland 

befintliga medlemmar uttryckte att behov av att uppmärksamma fler på klubbens existens. 

De befintliga medlemmarna tycks oeniga kring huruvida särskilda markandsföringsinsatser är 
nödvändiga för att locka nya medlemmar till klubben. Flera intervjupersoner verkade ointres-

serade medan andra uttryckte en avighet gentemot marknadsföring.  

Oj jag har faktiskt ingen uppfattning om det, det är ganska okey och få tider och 
sådär tycker jag så det är inte så man inte fått det under sommaren, visst vissa da-
gar och tider kan ju vara svårare men … så jag har ingen uppfattning om man be-

höver söka fler … (IP 2) 

Jaa… allting går ju med marknadsföring om man… satsar pengar där… men det är 
ju frågan hur man ska göra. Jag tror att klubben får de medlemmar… det säljer sig 
självt litegrann, på den vägen som man är… sen vet inte jag säkert om man 
måste… satsa så hårt på den biten. Vi har nog rätt så skapligt underlag idag men… 
kör man den här stilen då attraherar man de som passar in, så att säga. Jag tror att 
det är rätt väg att gå. Då ska man inte skapa något konstgjort. Utan det ska vara 

äkta familjärt som passar… söker... som passar de flesta. (IP 19) 

Andra intervjupersoner ansåg att klubbens existens behöver uppmärksammas och hade flera 
förslag på hur detta skulle kunna göras.  

Asså jag tror att dom här dagarna, det ska ju va något sånt här golfens dag nu till 
exempel snart, sånna aktiviteter tror jag kan vara viktiga för att försöka locka till 
sig mer medlemmar men sen tror jag faktiskt att det är väldigt mycket av att det är 
positiv anda på golfklubben, jag pratar ju väl om klubben för jag känner att det 
finns, att det är en trevlig klubb, så jag tror det påverkar också väldigt mycket, att 
utveckla förbättra, att gör hela tiden snyggare och bättre, sköta banan väl och så 
gör ju att vi medlemmar är nöjda och då pratar vi också bra så jag tror att det är 
viktigt att jobba med de här inte liksom kanske ha allt för höga mål utan jobba lite 
hela tiden som jag tycker man har gjort här… (IP 4) 

… marknadsföra sig kanske lite bättre och sen, jag tror det många gånger att det är 
många som behöver bryta den barriären från att tro att det är en snobbsport; ”det 
klarar inte jag”, ”det törs inte jag”, och alltihop. Att de kan komma över den spär-
ren liksom. Det här med att prova på golf tror jag är väldigt viktigt, att folk får 
komma hit och prova och se hurdant det är. Det tror jag är väldigt viktigt. (IP 7)  
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5 ANALYS 

Den empiri som presenterats i studien diskuteras här i förhållande till studiens teoretiska refe-
rensram och lämpliga marknadsföringsstrategier presenteras.  

5.1 Organisationens interna omgivning 

Nedan diskuteras Vreta Kloster Golfklubbs interna omgivning i förhållande till studiens teo-

retiska referensram. 

5.1.1 Övergripande mål 

Vreta Kloster Golfklubb belyser i sin vision att medlemmar och gästers helhetsbild av klub-
ben skall vara att klubben är den bästa i Östergötland (Vreta Kloster Golfklubb, n.d.c). För-

fattarna anser att visionen är rimlig och bör fortsätta eftersträvas och belysas för de anställda. 
Utöver detta anser författarna att klubbkulturen är en styrka hos Vreta Kloster Golfklubb som 
bör inkorporeras i visionen; att denna bör styrkas och följas av alla inom föreningen.    

5.1.2 Organisationens styrkor och svagheter 

Vreta Kloster Golfklubb har en klubbkultur vilken beskrivs av intervjupersonerna som är 
befintliga medlemmar som en familjär klubb där medlemmarna känner sig omhändertagna 
och accepterade. Under intervjuerna med allmänhetet visade det sig tydligt att golfen har ett 

anseende av att vara en sport för den högre samhällsklassen. Detta kan utgöra en barriär för 
potentiella kunder i den mening att den kan anses vara dyr och inte en sport för gemene man, 

på grund av föreställningarna om vem en golfspelare är, hur denne ser ut och beter sig. På 
Vreta Kloster Golfklubb anser författarna att denna barriär till viss del redan överkommits 
sett till sammansättningen av medlemmar utifrån yrke och samhällsklass. Intervjuerna påvi-

sade att medlemmarna oavsett samhällsklass eller yrke kände sig välkomna när de väl börjat 
spela och känt av att klubbens atmosfär skilde sig från den negativa uppfattningen som 

många har om golfsporten. Det innebär att barriären överbryggades först efter att den potenti-
elle kunden blivit en konsument. Det bör ligga i golfens intresse att eliminera denna barriär i 
ett tidigare skede för att möjliggöra en större potentiell kundbas. Genom att arbeta med att 

förmedla medlemmarnas uppfattning av klubben och i och med detta golfsporten som sådan 
bör inträdesbarriären minskas för personer som funderar på att börja spela golf. Arbetet bör 

leda till att det blir lättare att komma åt de personer som i ett tidigt skede väljer bort sporten 
på grund av ovan nämnda uppfattningar vilket bevisligen skiljer sig från de faktiska förhål-
landena som råder inom Vreta Kloster Golfklubb enligt intervjupersonerna.  

Författarna anser att klubben har kommit en god bit på väg med sin image bland sina med-
lemmar och bör internt fortsätta att förmedla och stärka denna uppfattning genom att låta den 

genomsyra organisationen, detta för att möjliggöra spridning av klubbens image via sina 
medlemmar. I enlighet med teorin kring word-of-mouth (Jobber & Fahy, 2009) bör detta för-
bättra klubbens möjligheter att kommunicera den ovan nämnda image även utanför klubben. 

Utöver detta bör klubben arbeta med sin image som en del av varumärkesbyggandet genom 
att skapa brand awareness. Varumärket är mer än ett namn eller en symbol; något som skapar 

medvetenhet, rykte etc. (Keller, 2008). Författarna anser därför att arbetet med att framhäva 
den positiva uppfattningen som klubbens medlemmar har av Vreta Kloster Golfklubb är en 
varumärkesbyggande aktivitet. Detta kan göras genom diverse evenemang såsom besök på 

skolor samt att synas ute bland folk vid olika arrangemang som drar publik. Ett exempel är 
Familjens Dag i Trädgårdsföreningen i samband med Linköpings Stadsfest (Linköpings 

Stadsfest, n.d.). På detta evenemang nås även den idealiska målgruppen, familjen. Ytterligare 
ett sätt att kommunicera sin image och skapa buzz (Jobber och Fahy, 2009) kring klubben kan 
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vara att anordna golfinspirerade tävlingar utanför köpcentra som exempelvis IKANO-huset. 
Författarna anser det vara ett exempel på lämpligt tillfälle att marknadsföra sporten för ett 

stort kundsegment.   

Vreta Kloster Golfklubbs bana håller enligt majoriteten av intervjupersonerna god kvalitet 

och erbjuder spel i vacker omgivning. Grundförutsättningarna är redan etablerade för många 
speltyper, med möjlighet till utveckling. Författarna har uppfattningen av att banan kan an-
passas ytterligare för damspelare och skapa förutsättningar för en utveckling av damgolfen. I 

och med detta finns goda förutsättningar för klubben att tillhandahålla diverse utbildnings-
program eftersom anläggningen enligt klubbchef Anders Svensson (personligt samtal, 19 

mars, 2013) erbjuder goda träningsmöjligheter i och med driving range, närspelsområde samt 
en svingstudio. Detta kan vara utav stor vikt eftersom många nya spelare, enligt Klarström 
(2013a), slutar för att de inte klarar av att ta sitt spel till nästa nivå. Anläggningens kvalitet i 

kombination med utbildningsprogram, menar författarna kan möjliggöra för Vreta Kloster 
Golfklubb att i en så stor utsträckning som möjligt förhindra att förlora medlemmar på grund 

av bristfälliga utvecklingsmöjligheter.  

På klubbområdet finns redan idag övernattningsmöjligheter och ett klubbhus håller på att 
utformas där flertalet aktiviteter skall rymmas (A. Svensson, personligt samtal, 19 mars, 

2013). En eventuell anpassning för konferenser skulle möjliggöra en större satsning riktad 
mot företag, där klubben erbjuder övernattning, mat och golfspel i samband med konferenser. 

Dessa erbjudanden kan riktas mot företagsparker i närområdet såsom Mjärdevi Science Park. 
Utöver redan nämnda fördelar med anläggningen bör skidslingan framhållas som ett första-
steg i att kunna använda hela anläggningen året om. Ett uppförande av ett nytt klubbhus är 

nödvändigt eftersom nuvarande klubbhus inte kan nyttjas under vintern.  

Allianssamarbetet med de fyra andra golfbanorna menar författarna skapar mervärde för kun-

den. Om klubbens kärnservice är att erbjuda golfspel på Vreta Kloster Golfklubb kan allians-
samarbetet ses som en utökad produkt eller periferiservice vilket bör göra erbjudandet än mer 
attraktivt. Därför anser författarna att allianssamarbetet är värdeskapande och bör framhållas i 

kunderbjudandet. 

5.2 Organisationens externa omgivning 

Nedan diskuteras Vreta Kloster Golfklubbs externa omgivning i förhållande till studiens teo-
retiska referensram. 

5.2.1 Omgivning 

De politiska faktorer författarna uppfattar att Vreta Kloster Golfklubb främst bör ta i aktning 
är olika bidragsmöjligheter för verksamheten. Som en liten aktör inom sporten har klubben 
inte någon större möjligheten att påverka den politiska situationen inom varken golfen eller 

sporten som sådan, utan snarare får Vreta Kloster Golfklubb koncentrera sig på att försöka 
utnyttja de bidrag som erbjuds. Det arbete författarna menar att klubben kan lägga vikt vid är 

att utöva påtryckningar på Svenska golfförbundet i dess arbete att få golfen klassad som 
friskvård. I övrigt är klubbens möjligheter begränsade till att uppsöka alla bidrag som idag 
erbjuds av stat och kommun.  

Konjunktursvängningar slår ut över hushållens köpkraft (Jobber & Fahy, 2009). Detta kan i 
nedgång innebära medlemsförluster för klubben. Författarna menar att det kan vara av vikt att 

se över sitt erbjudande och försöka i den utsträckning det är möjligt anpassa erbjudandet för 
tider av ekonomisk nedgång. Det innebär att när kunderna har mindre tid och pengar att lägga 
på golfen ska det ändå finnas möjligheter för spel. Idag kan det uppfattas som för dyrt att 

börja golfa och författarna anser därför att ett nyttjande-anpassat medlemskap, såsom green-
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fee-medlemskap kan vara av intresse. Kunder som känner att de inte kan lägga stora summor 
på fullvärdigt medlemskap erbjuds delvis fasta, delvis nyttjande-baserade medlemskap som 

bör leda till att klubben lyckas behålla fler medlemmar under konjunktursvackor. Den demo-
grafiska profilen över Östergötlands invånare tyder på en ökad invandring av utrikesfödda 

(Statistiska Centralbyrån, 2013b). Siffrorna är inte nödvändigtvis en grund som tyder på 
ökade kulturella skillnader, dock bör de rådande kulturella skillnaderna tas i aktning. Klub-
bens arbete med sin image som en familjeklubb anser författarna bör sträcka sig längre ge-

nom besök av invandrartäta skolor, samt eventuell affischering i invandrartäta områden. 
Detta kan vara en del av strategin för att förändra uppfattningen av golfsporten bland allmän-

heten. 

Teknologiska och ekologiska krafter är faktorer golfklubben behöver ta i aktning sett ur ett 
långsiktigt perspektiv. Vad författarna kan föreslå givet rådande förutsättningar är att klubben 

bör eftersträva att använda preparat som är skonsamma mot miljön samt att hålla sig informe-
rade kring utvecklingen av preparat som används vid banunderhåll och liknande.  

5.2.2 Konkurrens 

Den negativa utvecklingen som golfen visat i antalet medlemmar på senare år (Svenska Golf-

förbundet, n.d.d) har ökat konkurrensen inom sporten. Vreta Kloster Golfklubbs allianssam-
arbete (Golfsamarbetet, 2013) anser författarna vara en god strategi för att undvika direkt 

konkurrens de berörda klubbarna. Vikten häri anser författarna ligga i att se till att värva med-
lemmar till den egna klubben, och framhålla alliansen som något som kan liknas vid en utök-
ning av tjänsten. På samma vis som Vreta Kloster Golfklubb kan erbjuda spel på flera banor 

kan resterande klubbar i alliansen göra detsamma. Därför är det även viktigt att urskilja sig 
utifrån dessa. Författarna anser att en differentieringsstrategi, såsom Jobber och Fahy (2009) 

beskriver den, med fokus på klubbens kultur är lämplig i och med att prissättning sker enligt 
Svensson (personligt samtal, 19 mars, 2013) i samråd med alliansklubbarna och prissättning 
kan således inte användas som ett konkurrensmedel. Utöver det är differentiering att föredra 

även för den breda marknaden, eftersom författarna anser att klubbkulturen är en faktor som 
inte bara lämpar sig som kon-

kurrensmedel inom alliansen, 
utan även vad gäller övriga 
konkurrenter inom golfen. In-

tervjuerpersoner från allmän-
heten uttryckte en uppfattning 

om golfen som en exklusiv 
sport för privilegierade. Ge-
nom att vara bland de första 

med att förändra den allmänna 
uppfattningen om golf öppnar 

Vreta Kloster Golfklubb för 
många potentiella kunder som 
andra klubbar går miste om. 

Strategin differentieringsfokus 
tillämpas även till viss del för 

att fokusera på utvalda kund-
segment. Strategin är inte nöd-
vändigtvis lika uttalad, men 

den kan användas, redan nu men även som en framtida strategi vid eventuella skift i önsk-
värda kundsegment. Intill illustreras Vreta Kloster Golfklubbs befintliga och potentiella kon-

  Figur 5.1. Vreta Kloster Golfklubbs konkurrensstrategier. 

  Författarnas egen tolkning. 
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kurrensstrategier i figur 5.1. Hur klubben konkret ska arbeta för att kommunicera sin diffe-
rentieringsstrategi utvecklas under kapitlet kunder (avsnitt 5.1.5). Vidare anser författarna till 

denna studie att klubben bör fortsätta med sitt samarbete med skolor som Anders Svensson 
beskriver (personligt samtal, 19 mars, 2013). Detta för att säkerställa återväxten inom sporten 

samt utveckla den egna juniorverksamheten. Tonvikt bör även läggas på att försöka göra 
sporten till en aktivitet som utförs tillsammans av barn och föräldrar. Barnen tränas av PRO:s, 
vilket ofta innebär att de lämnas av föräldrarna för att sedan hämtas när träningen är slut. Ge-

nom att engagera föräldrarna och se till att de har roligt tillsammans bör det ge önskvärda 
effekter; ”bakom varje barn finns två potentiella golfare” (Klarström, 2013a) Det kan exem-

pelvis åstakommas genom gemensamma aktiviteter såsom heldagar med tävlingar som invol-
verar både vuxna och barn, samt aktiviteter runt kring golfen som hålls på anläggningen. För-
fattarna menar att en välfungerande ungdomsverksamhet är en attraktiv aspekt för en klubb, 

den säkerställer återväxt inom sporten och förhoppningsvis inom klubben, vilket i längden 
kan vara en framstående konkurrensfördel.  

Hur klubben ska tackla substitut är en svårare fråga. Eftersom mycket av empirin tyder på att 
golfen är en tidskrävande aktivitet bör substitut med liknande tidsramar betraktas som de 
främsta konkurrenterna. Människor och Fysiska bevis är enligt Wilson et al. (2012) viktiga 

aspekter att ta hänsyn till och författarna menar därför att klubben bör fokusera på att hålla 
befintliga medlemmar nöjda och se till att anläggningen är en drivande anledning till att spela 

golf. Intervjuerna pekar på att dessa två faktorer är väl uppskattade i klubben, att framhäva 
dessa är att belysa klubbens styrkor. Konkret gäller det att utbilda och säkerställa kvaliteten 
på den egna personalen långsiktigt. Kortsiktigt kan det räcka med att internt jobba hårt med 

spridningen och förankringen av klubbens filosofier; se till att all personal är medveten om 
vad klubben vill förmedla till sina kunder, genom direktkontakt med dessa samt genom un-

derhållet av anläggningen. 

I och med Vreta Kloster Golfklubbs lokalisering är det svårt att ta sig till banan utan tillgång 
till bil. Den busslinje som skulle kunna ta kunden ända till banan stannar cirka 1,4 km däri-

från enligt Google Maps. Om klubben skulle kunna komma till samtal med berörda parter 
angående bussens rutt, och framföra önskan om att anlägga en hållplats i anslutning till 

klubbhuset skulle det vara lättare för icke-bilburna medlemmar att ta sig till klubben. Detta 
förslag är någonting författarna tror även skulle kunna gynna juniorverksamheten.  

Frågan huruvida golfen skall klassas som friskvård eller ej är vida debatterat (Håkansson, 

n.d.; Skatteverket, n.d.; Sveriges Riksdag, 2012). I dagsläget klassas det inte som friskvård. 
Författarna menar att Vreta Kloster Golfklubb skulle tjäna på att driva denna fråga. Lyckas 

Svenska golfförbundet få igenom förslaget att ändra denna klassificering skulle det medföra 
att kostnaden för slutkonsumenten blir lägre. Detta skulle i sin tur medföra att priset inte be-
höver sänkas, och därmed undviker klubben det strategiska draget att via prissättning posit-

ionera sig som en budgetklubb. Priserna hålls på önskad nivå och därmed också kostnads-
täckningen; bidraget underlättar för slutkonsumenten att bära kostnaden.   

Klubben bedriver i dagsläget ett samarbete med en innebandyklubb och besöker flitigt skolor 
i närområdet (A. Svensson, personligt samtal, 27 maj, 2013). Författarna anser att samarbete 
med olika organisationer kan gynna klubben på flera plan. Genom att finnas i skolor gör 

klubben sig sedd för ungdomar och lägger grunden för en lyckosam juniorverksamhet. Arbe-
tet bör eventuellt utökas för att även innefatta Linköpings största skolor, så att Vreta Kloster 

Golfklubb genom ett varumärkesliknande arbete tillåter barnen att associera klubben med 
positiva erfarenheter. Detta bör ligga till grund för en beteendemässig lojalitet som senare kan 
ge avkastning i form av att barnen väljer Vreta Kloster Golfklubb vid golfspel. På samma vis 
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kan vidare samarbeten öka klubbens kännedom och placera associationer till klubben i poten-
tiella kunders medvetande.   

Klimatförändringar är en faktor som klubben bör ta i aktning och jobba långsiktigt med. För-
ändringarna kan medföra miljörestriktioner som går ut över klubbens kostnadsstruktur, därför 

är det viktigt att i den mån det är möjligt vara framåtseende. Givet klubbens budget och rap-
portens syfte anser författarna att detta arbete ligger utanför den åtgärdsplan som samman-
ställs och kommer därför inte behandlas djupare utan omnämns för att belysa dess långsiktiga 

betydelse. 

Finansiella nedgångar har behandlats ovan under omgivningen (avsnitt 5.1.3), konkurrenssi-

tuationen behandlas under kapitlet konkurrens och golfens anseende disskuteras löpande un-
der analysen. 

5.2.3 Kunder 

Vreta Kloster Golfklubb har i dagsläget inget utvecklat arbete med sitt varumärke (A. Svens-

son, personligt samtal, 27 maj, 2013). Marknadskommunikationen begränsar sig till Fa-
cebook och medlemsmail, utöver det syns de inte media. Detta medför att Vreta Kloster 
Golfklubbs varumärkeskännedom, såsom Keller (2008) beskriver begreppet, är låg bland 

personer utanför golfsporten, något som bekräftades vid intervjuerna med personer från all-
mänheten. Författarna anser att Vreta Kloster Golfklubb bör, och har resurserna, att utveckla 

sitt arbete med att marknadsföra klubben för att generera intäkter i en allt skarpare konkur-
rens då Svensk Golf (2012) beskriver att antalet medlemmar i svenska golfklubbar minskar. 

Kundbasen sett till golfspelare i Sverige består av knappa 500 000 (Svensk Golf, 2012) varav 

ca 42 000 finns i Östergötland (Svensk Golf, 2010). Vreta Kloster Golfklubb kunder uppgår 
till 1893 medlemmar varav 1300 är aktieägare (Vreta Kloster GK, n.d.b). Sammansättningen 

av kunder visar på en klar majoritet av män, samt att segmentet 40-69 år är det största. Förfat-
tarna anser därför att någon specifik marknadsföring för att attrahera flera män inte är nöd-
vändig, utan att fokus främst bör ligga på nya medlemmar, i synnerhet kvinnor och juniorer. 

Eftersom klubbens kultur bryter mot tidigare golfnormer och enligt författarna ligger i fram-
kant för att bli en attraktiv klubb för den stora massan, kan det vara ett korrelerande arbete att 

försöka fånga upp och behålla segmentet ”avhopparna”. Utöver dessa segment kan företag 
vara av intresse att rikta sig emot. Företagare är redan flitiga golfare (Nordström, 2002); ge-
nom att erbjuda konferensmöjligheter kan klubben försöka locka till sig dessa golfare, dels 

för att få fler medlemmar, men även för att öppna upp för en breddning av inkomstkällorna 
där konferenser kan bli ett starkt bidrag. Dessa segment, anser författarna, i tillräcklig ut-

sträckning uppfyller de fyra kriterier för targeting (Parment, 2008) som presenteras i teoriav-
snittet. 

Arbetet med att locka nya medlemmar ligger i linje med de flesta åtgärder analysdiskussionen 

utmynnat i. De avgörande faktorerna har visat sig vara att golfen tycks ha en inträdesbarriär 
för nya kunder i den mening att sporten har en speciell uppfattning bland gemene man, samt 

att den är dyr och tidskrävande. Vidare har golfen svårt att behålla nya medlemmar som slutar 
inom perioden 0-3 år, eftersom de inte utvecklar sitt spel till nästa nivå (Klarström, 2013a). 
Andelen kvinnor i relation till män inom golfen i allmänhet (Svensk Golf, 2010) och Vreta 

Kloster Golfklubb i synnerhet är låg, där faktorer som banornas anpassning för kvinnor tycks 
spela roll. Utöver det kan det faktum att kvinnor föder barn vara något som försvårar att hitta 

tiden för att spela golf. Vad gäller företag och möjligheten att erbjuda goda konferensmöjlig-
heter krävs det att klubben kan erbjuda lokaler som tillfredsställer kunders önskemål, mat, 
övernattningsmöjligheter samt ytterligare delar som kan skapa värde för klubben. 



 

43 

 

För att inledningsvis försöka överkomma de förutfattade meningar som tycks råda kring golf 
bör klubbens positioneringsstrategi vara att framhäva klubbens kultur. Medlemmarna fram-

håller att klubbens atmosfär inte på något sätt återspeglar de negativa uppfattningar som råder 
kring golfsporten. Genom att låta kulturen genomsyra hela organisationen är förstasteget en 

förankring av medlemmarnas positiva inställning, för att möjliggöra att denna bild sprids till 
marknaden i första hand genom klubbens befintliga kunder. Vidare bör klubben försöka att 
komma närmare de potentiella kunderna och arbeta med att synas i tillställningar där golf 

vanligtvis inte är framstående. Detta kan göras generellt via evenemang där det stora segmen-
tet av potentiella kunder finns närvarande, såsom ovan nämnda exemplet där klubben kan 

hålla putt-tävlingar utanför IKANO-huset där deltagarna exempelvis kan vinna presentkort 
till utvalda samarbetsparters eller medlemskap i Vreta Kloster Golfklubb. Detta bör föra 
klubben närmare marknaden i enlighet med det relationsperspektiv Grönroos (2008) beskri-

ver, och sänka barriären som de förutfattade meningarna skapat. De potentiella kunderna 
bjuds in till golfen på deras villkor; klubben tar det första steget i att överbygga klyftan som 

uppstått. Denna strategi behöver inte uttalat riktas mot något specifikt segment, utan bör vara 
ett övergripande för att positionera Vreta Kloster Golfklubb som en välkomnande klubb för 
alla som vill spela golf. Den bör ses som en övergripande marknadspenetrering av mark-

naden, Östergötland i synnerhet och i framtiden kanske även nationellt om resurser tillåter 
detta. Vreta Kloster Golfklubb har, som tidigare nämnts, en Facebook-sida vilken författarna 

anser kan utnyttjas för att bland annat marknadsföra event men även för att skapa buzz ge-
nom att publicera roliga golfklipp och annat som genererar ett surr kring Vreta Kloster Golf-
klubb. Därigenom kan klubben åstadkomma det Keller (2008) beskriver som en högre varu-

märkeskännedom. Genom att publicera klipp som är både roliga och golfrelaterade kan tittar-
na knyta en positiv känsla av golf som något roligt, och allra helst golf på Vreta Kloster 

Golfklubb som särledes kul.  

Klubben bör fortsätta sitt arbete med damsektionen och försöka utveckla den så att konkreta 
handlingsplaner genereras för att locka fler kvinnliga spelare. Vad författarna erfar bör arbe-

tet med att anpassa banan för kvinnor vara högt prioriterat. Det är inte inom detta åtgärdspa-
kets budget att göra några större förändringar av banan, därför bör sektionen analysera vad 

kvinnorna eftersöker i en bana, och utifrån det försöka anpassa den i den mån det är möjligt. 
Vidare är en stor del av de som slutar efter 0-3 år kvinnor (Klarström, 2013a), vilket anses ha 
göra med en stagnerad utveckling. Genom att erbjuda möjligheten att utveckla sitt spel, even-

tuellt i kombination med ovan nämnda justeringar av banan, bör detta leda till att fler kvinnor 
kommer till spel, och fortsätter att spela. Utöver det kan det anordnas flera tävlingar och eve-

nemang riktade mot kvinnor, såsom tävlingar samt aktiviteter med samarbetspartners vars 
kundkrets har en stor del kvinnor. Ett sådant exempel kan vara en tävling för kvinnor där 
klubben samarbetar med företag såsom Oriflame eller Forever Living Products, där en säljare 

finns på plats för att demonstrera de olika produkterna i samband med tävlingarna. Genom att 
bjuda in en eller flera försäljare, möjligtvis någon ur den egna klubben, gagnas båda parter av 

evenemanget. Samordning och utskick av information kan skötas av damsektionen, där be-
rörda medlemmar enkelt kan uppmanas att föra informationen vidare och därigenom undvika 
några marknadsföringskostnader för eventet. Faktorn tid är svårare att överkomma. Kunderna 

har inte alltid tid att spela 18 hål, därför kan det vara av intresse att erbjuda fler spelaternativ 
för de berörda. Om det är barnen som är grunden till tidsbristen kan klubben anordna någon 

form av evenemang, exempelvis en gång i månaden där barnen kan tas med till anläggningen 
och underhållas med lekar ordnade av antingen anställda på golfklubben eller av medlem-
marna. Detta erbjuder ett socialt umgänge och möjliggör golfspelande i anslutning till barn-

passning eller som ovan nämnt närvaro av externa företag med kvinnor som största kund-
segment. 
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För att på allvar ge sig in på marknaden för konferenser måste klubben troligtvis bygga ett 
nytt klubbhus. Anläggningen kan idag tillhandahålla konferenser, men ett nybyggt klubbhus 

skulle stärka anläggningens anseende än mer och göra erbjudandet konkurrenskraftigare. 
Detta kan vara en möjlighet att se över för framtiden.  

Positioneringsstrategin (Parment, 2008) går i linje med marknadspenetration (Jobber & Fahy, 
2009) för att locka till sig fler nya golfare men även behålla befintliga. Detta då Klarström 
(2013a) tar upp problemet med att många slutar spela golf inom de tre första åren. I framtiden 

kan en marknadsutvecklande strategi vara av intresse. Om klubben får till ett bra klubbhus 
och fortsätter sitt arbete med anläggningen öppnar det upp för att erbjuda konferensmöjlig-

heter eller andra evenemang till företag eller privatpersoner. En produktutvecklande strategi 
kan även den öppna upp för en gynnsam utveckling av antalet medlemmar vid klubben. Även 
om sammanställningen av intervjupersonernas golfvanor tyder på att dessa spelar golf relativt 

ofta tyder mycket på att det finns en efterfrågan på nyttjande-baserade medlemskap som gör 
sällanspel mer prisvärt. I vilken utsträckning klubben kan göra detta beror på resurser och 

golfens struktur, men författarna anser att det kan vara en lyckosam strategi för framtiden. 
Istället för att fokusera på att locka kvinnor eller män, kan klubben erbjuda olika typer av 
medlemskap för olika typer av medlemmar. Det kan handla om medlemskap anpassade för 

tävlingsinriktade, för de som spelar sällan eller för de som vill gå nybörjarkurser. Klubben 
erbjuder redan idag fler olika medlemskap (Vreta Kloster GK, n.d.d), men författarna anser 

att det finns möjligheter till vidare produktutveckling för att fånga upp ett större kundseg-
ment, samt erbjuda medlemskap som efterfrågas under tider av ekonomisk nedgång. 

 

Figur 5.2. Vreta Kloster Golfklubbs potentiella tillväxtstrategier. 

 

5.3 Utformning av annonser 

Enligt Jobber och Fahy (2009) bör en affisch utformas med en slagkraftig rubrik, kortfattad 

text och gärna med illustrationer som väcker intresse. Gällande Vreta Kloster Golfklubb an-
ser författarna till denna studie att det är lämpligt att lyfta konkurrensfördelar såsom en av-

slappnad familjeklubb dit alla är välkomna i sin marknadsföring. Rubriken skulle kunna ut-
formas som ”Vreta Kloster Golfklubb - ta med familjen på nya utmaningar". Illustrationerna 
skulle med fördel kunna innefatta hela familjen i spel för att ytterligare trycka på det famil-

jära och att alla kan vara med. Beroende på vad affischen skall användas till för ändamål och 
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event kan även skidspåret lyftas fram i illustrationer. Detta anser författarna visar på vidare 
konkurrensfördelar med året-om-aktiviteter. Vidare anser författarna att det en enhetlighet i 

marknadskommunikationen, avseende till exempel användande av logga, typsnitt etc., kan 
skapa en igenkänningsfaktor och såväl medlemsbrev som annonsering bör utformas med en-

hetlighet i åtanke. 
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6 SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING 

Nedan presenteras de slutsatser som har formulerats baserat på den genomförda studien av 
Vreta Kloster Golfklubb. Därefter följer det åtgärdspaket som analysen mynnade i. Det kon-
kreta åtgärdspaketet syftar till att ge Vreta Kloster Golfklubb ett förslag på hur de kan arbeta 

för att stärka och förmedla sin image i syfte att öka antalet aktiva medlemmar. Därefter följer 
förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Efter genomgången marknadsundersökning vilken har genomförts åt Vreta Kloster Golfklubb 

kan följande slutsatser dras i förhållande till studiens frågeställningar: 

Befint ligt  arbete med k lubbens image och marknadskommunikation  

Vreta Kloster Golfklubb bedriver idag ett begränsat arbete med sin image. Författarna anser 
att det sker ett omedvetet arbete med klubbens image genom att personal och medlemmar är 
trevliga och välkomnande, men det uttalade arbetet är begränsat. Klubbens marknadskommu-

nikation beskrivs som begränsad och innefattar endast Facebook och medlemsmail. Ingen 
kommunikation sker genom media, och intervjuerna med personer från allmänheten visar att 

få utanför golfsporten verkar känna till klubben annat än dess lokalisering. 

Befint liga och potentiella medlemmars uppfat tning om Vreta Kloster Golfk lubb  

De potentiella medlemmarna tycks inte känna till Vreta Kloster Golfklubb och har således 

ingen uppfattning om klubben specifikt. Däremot uttrycker ett större antal intervjupersoner 
från allmänheten en uppfattning om golfsporten som en sport för privilegierade. 

Befintliga medlemmar beskriver Vreta Kloster Golfklubb som en familjär och naturskön 
klubb dit alla är välkomna och golfen beskrivs som en social sport. Flera befintliga medlem-
mar tycks uppfatta golfen som gränsöverskridande, och beskriver hur de spelar tillsammans 

med människor från olika sociala klasser, i olika åldrar och med olika handicap. Alla spelar 
med alla. De befintliga medlemmarna som intervjuades i denna studie beskriver emellertid att 

andra golfklubbar kan uppfattas som lite mer snobbiga. 

Hur Vreta Kloster Golfk lubbs marknadsföringsstrategi kan utveck las  

Baserat på den marknadsundersökning som har genomförts i denna studie har följande mark-

nadsföringsstrategier framstått som lämpliga: 

 Författarna anser att Vreta Kloster Golfklubb ska arbeta med marknadspenetration 

genom en positioneringsstrategi där klubbkulturen framhävs. Således kan klubben dif-
ferentiera sig och betona deras unikhet, och genom att synas mer kan klubben därmed 

locka nya medlemmar. 

 Vidare kan differentieringsfokus implementeras för att med särskilda insatser foku-

sera på utvalda kundsegment. 

 Vreta Kloster Golfklubbs anläggning har stor potential och författarna anser att detta 
kan utnyttjas genom en marknadsutvecklingsstrategi. Genom att träda in på nya 

marknader, såsom konferensmöjligheter och andra event, kan klubben indirekt nå po-
tentiellt nya spelare som primärt nyttjar de andra tjänsterna som Vreta Kloster Golf-

klubb kan tillhandahålla.  

 Det framgick i studien att nya medlemsformer kan vara ett sätt att behålla och attra-

hera olika typer av spelare, och således kan en produktutvecklingsstrategi anses vara 
lämplig. 
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6.2 Åtgärdspaket 

De marknadsföringsstrategier som har lyfts fram under analysen kan konkretiseras i det åt-
gärdspaket vilket presenteras i tabell 6.1. Efter tabellen följer en förklaring till de aktiviteter 
som presenteras och de beräknade kostnaderna för dessa. 

Tabell 6.1. Åtgärdspaket för Vreta Kloster Golfklubb. 

Område Aktivitet Kostnad 

Övergripande mål Inkorporera klubbkulturen i visionen 0 kr 

Evenemang Event på IKANO 

Event på golfklubben 

10 000 kr 

1 000 - 10 000 kr 

Anläggningen Förbättra damtee 

Ytterligare damanpassning 

Busshållplats 

Klubbhuset 

15 000 kr 

Långsiktigt 

Långsiktigt 

Pågår 

Utbildning och träning Framhäv genom affischering och 
annonsering  

Fånga upp de som ligger på höga hcp 
med punktinsatser, aktivt söka upp 

dem och erbjuda träningsmöjligheter 

Utveckla träningsmöjligheter och 
träningstider, vid behov anställa en 

till tränare. 

Se affischering i affärer 
(marknadskommunikat-

ion) 

1 000 kr/vecka mnasbflgjd 

fjgdbnbncm,nmhjnhgjhgh
hjvsjklvn,df 

Långsiktigt 

Marknads-

kommunikation 

Affischering i affärer 

Reklamutdelning 

Ökad aktivitet på Facebook – mark-
nadsför event och samarbeten och 

förmå människor att gilla och dela – 
skapa snackisar. 

7 500 kr 

20 000 kr 

0 kr 

Samarbeten Skolor – säkra återväxt, prova-på-

dagar på skolan, friluftsdagar på ba-
nan 

Företag – samarbeten via evenemang 
(sponsring vid kvällar och tävlingar) 

Företag – presentkort vid IKANO-

event i utbyte mot rabatterade kon-
ferensmöjligheter 

Företagsparker – erbjud konferens-
möjligheter med prova-på-golf 

Golfförbundet för vidare påtryck-

ningar på politiker. Samordning och 
motivation.  

15 000 kr Chokladbollar 

är gott 

4 000+ kr beroende på 

beroende på… 

0 kr det var en kyckling 
som hette Gullefjun som 

skulle gå på prome-
naaaaad 

Långsiktigt can you hear 
the people sing? 

Långsiktigt 

Medlemsformer Utvärdera möjligheterna till andra 
medlemskap för de som spelar sällan 
– greenfee-medlemskap 

Långsiktigt 
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Utveck lingsområde: Övergripande mål 

Om klubbkulturen inkorporeras i visionen och därmed ges en viktigare roll inom företaget, 

kommer arbetet med att stärka och förmedla denna vara något som ligger inom det vardagliga 
arbetet och bör därför inte innebära någon extra kostnad. Klubbens ledning bör lyfta vikten 

av klubbkulturen som ett väsentligt kundvärde och ett potentiellt konkurrensmedel, och för-
medla det internt så att alla inom organisationen inser betydelsen. Genom att lyfta den i vis-
ionen konkretiseras klubbkulturens vikt. 

Utveck lingsområde: Evenemang 

Klubben kan genomföra event inför golfsäsongen eller vid en stor shoppinghelg, fördelaktig-

en under våren eller sommaren för att synas och positionera sig inför en stor publik. Kostna-
derna för denna typ av event skiftar beroende på vart det hålls, när, hur länge man planerar att 
hålla på med mera. Ett event vid IKANO-huset beräknar författarna kan kosta klubben ca 

10 000 kr, där kostnader för tillstånd från IKANO-huset (C. Johnsson, Eventkoordinator 
Centrumledningen, personligt samtal, 29 maj, 2013), rekvisita (Rent a Tent, n.d.), samt ar-

betstimmar har tagits med i beräkningarna. 

Kostnaden för event på golfklubben beror på eventets karaktär. De kan i princip vara gratis, 
där endast vissa driftkostnader tillkommer, men kan även komma att kosta mer vid speciella 

tillställningar. Eventen kan också generera intäkter, dels direkt genom egen försäljning av 
exempelvis mat i restaurangen, men även genom att sälja tillstånd till företag som vill vara 

med under eventen och marknadsföra eller sälja sina produkter. Eventen kan även ge långsik-
tiga fördelar i form av lönsamma samarbeten och nya medlemmar som genererar intäkter.  

Utveck lingsområde: Anläggningen 

Kortsiktigt anser författarna att klubben bör göra så mycket resurserna tillåter för att förbättra 
dam tee för att visa de befintliga medlemmarna att kvinnorna utgör en viktig medlemsgrupp 

för Vreta Kloster Golfklubb. Poster som utgör kostnaderna enligt tabellen ovan är inköp av 
bänkar (Bauhaus, n.d.), papperskorgar (Hägges Golf, n.d.a) samt bolltvätt (Hägges Golf, 
n.d.b) vid dam tee. 

Långsiktigt arbete med anläggningen innefattar att utvärdera hur damerna uppfattar banan 
och vad det finns för potentiella anpassningar att göra. Detta kan vara ett arbete för damsekt-

ionen, vars uppgift blir att utvärdera damernas önskemål och framföra förslag för hur en så-
dan anpassning kan genomföras.  

Byggandet av ett nytt klubbhus faller inte inom ramen för den tilldelade budgeten och kom-

mer därför inte behandlas ur ett finansiellt perspektiv i denna rapport. 

Utveck lingsområde: Utbildning och träning  

Klubben bör föra ett aktivt arbete med att fånga upp de medlemmarna med högt handicap och 
erbjuda dessa möjligheter till utveckling. Aktiviteten utförs för att undvika att medlemmar 
slutar eller blir passiva. Den initiala kostnaden för denna aktivitet är arbetstimmar som ska 

läggas ned för att lokalisera och erbjuda träningsmöjligheter för de som behöver det. Dessa 
punktinsatser bör långsiktigt generera intäkter genom ökat utnyttjande av utvecklingsfacilite-

terna, fler sålda träningar och spelare som fortsätter vara aktiva. Aktiviteten kan leda till att 
träningsmöjligheter och träningstider behöver utvecklas, och att det vid behov bör anställas 
en till tränare. Detta är dock faktorer som bör arbetas med långsiktigt. 
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Utveck lingsområde: Marknadskommunikation  

Kostnaderna för affischering består av tryckkostnader, arbetstid och eventuell bensinersätt-

ning för uppsättning. I exemplet föreslås inköp av 250 affischer á 70x100 cm (Trycknu, n.d.) 
som sätts upp i affärer, anslagstavlor samt i bostadsområden på lämpliga platser.  

Reklamutdelningskostnaderna har författarna beräknat utifrån vad det kostar trycka dessa. 
För att kringgå höga kostnader som brevutskick medför föreslår författarna att medlemmarna 
uppmanas att dela ut några reklamblad till sina grannar, exempelvis 10 var. Hur denna för-

delning ser ut kan klubben själva se över, och eventuellt erbjuda någon form av belöning till 
sina medlemmar. Brevutskick skulle kräva en för stor del av budgeten och väljs därför bort. 

Ett kostnadsfritt alternativ är att utveckla arbetet med Facebooksidan. Författarna föreslår att 
klubben, utöver marknadsföring av kommande event och liknande, tävlingar om utlottning av 
till exempel presentkort där inträdesbiljetten till utlottningen är att personen gillar och delar 

klubbens Facebooksida, även arbetar med att dela videoklipp på Facebooksidan. Denna akti-
vitet är kostnadsfri och kan eventuellt utföras av yngre medlemmar som tilldelas administrat-

ionsbehörighet på sidan. Viktigt att påpeka är att någon form av regler kring vilka klipp som 
tillåts att läggas upp bör tillkomma. 

Utveck lingsområde: Samarbeten 

Aktiviteten att besöka skolor består i besök av fem skolor per termin, där 1-2 personer arbetar 
ca 2-3 timmar per besök. Kostnaden är därmed framräknad genom arbetstidskostnader samt 

eventuella kostader för rekvisita, bensinersättning och dylikt. Detta samarbete kan utföras på 
olika sätt, genom att exempelvis erbjuda skolorna möjlighet att spela golf på friluftsdagar, 
och därmed undvika att lägga resurser på besök av skolor. 

Kostnaderna för företagsevenemang är framtagna genom sammanställning av antalet arbets-
timmar som krävs för organiseringen av eventen. I övrigt är aktiviteten av samma art som den 

som beskrivs ovan i Utvecklingsområde: Evenemang.  

Presentkort innebär att utvalda företag erbjuder presentkort som vinster vid events som hålls 
av Vreta Kloster Golfklubb, i utbyte mot rabatterade konferensmöjligheter på Vreta Kloster 

Golfklubb samt och reklamplats vid eventen. 

Långsiktigt kan klubben arbeta för att skapa samarbeten med företagsparker, som exempelvis 

Mjärdevi Science Park. Detta bör underlätta för potentiella kunder att ta del av de erbjudan-
den Vreta Kloster Golfklubb tillhandahåller, främst i form av konferensmöjligheter.  

Författarna anser att föreningen bör arbeta med bidragsfrågor, och söka ett samarbete med 

distriktet och Svenska Golfförbundet för att se till att frågan om golf ska klassas som frisk-
vård prioriteras. 

Utveck lingsområde: Medlemsformer 

Medlemsformer som greenfee-medlemskap och klippkort kan vara något som klubben behö-
ver tillhandahålla för att nå ut till så bred kundkrets som möjligt. Genom att utvärdera vilka 

medlemsformer som är möjliga, ur struktur- samt kostnadssynpunkt, kan klubben erbjuda 
nyttjande-baserade medlemskap som inledningsvis kan testas under en tidsbestämd period.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna uppsats har några idéer till nya forskningsområden uppkommit. I 

och med den intensiva konkurrens som råder inom golfbranschen och baserat på Parment och 
Ottosson (2013) som skriver att kommunikationen med icke-kunder är av stor vikt för att 
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kommunicera sitt varumärke till marknaden, kan det vara av intresse att undersöka hur spe-
lare på andra klubbar uppfattar Vreta Kloster Golfklubb. 

Ett ständigt aktuellt ämne i samhället är miljön och det är författarnas uppfattning att många 
företag arbetar med miljöfrågor. Jobber och Fahy (2009) betonar företag bör ta miljöfrågor på 

allvar för att inte riskera att förlust av kunder.  Ett framtida forskningsområde som därför kan 
intressant är att undersöka hur en golfklubb kan arbeta för att skapa en bana som kan klassas 
som miljöcertifierad och hur ett sådant arbete kan påverka klubbens varumärke.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

 

Hej,  
 

vi är tre studenter från Linköpings Universitet som genomför en marknads-undersökning för 
Vreta Kloster Golfklubb’s räkning. Bland de som besvarar våra frågor erbjuder vi möjlighet-
en att delta i utlottningen av en lunch för två personer på klubbens restaurang. För att delta i 

utlottningen behöver du ange ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.  
 

Om du känner dig bekväm med det, skulle vi vilja spela in dina intervjusvar. Dina svar kom-
mer att behandlas konfidentiellt och ingen utomstående kommer kunna koppla dina svar till 
dig. För att säkerställa att vi har förstått den information som vi samlar in på ett korrekt sätt 

kommer vi att återkoppla till ett urval av intervjupersonerna. Kan du tänka dig att ställa upp 
på en sådan återkoppling?  

 
Den information vi samlar in kommer enbart att användas till vår studie. Om du vill ta del av 
slutresultatet av vår studie, eller om du har några funderingar, så får du gärna höra av dig till 

oss. Du kan närsomhelst avbryta intervjun, och om du känner dig obekväm med att svara på 
någon fråga så behöver du bara säga att du inte vill besvara den. 

 
Vi kommer börja med att ställa lite frågor om din bakgrund, sen kommer vi prata om hur du 
ser på VKGK idag. Avslutningsvis kommer vi att diskutera hur du ser på VKGKs framtid.  

 
Tack för din medverkan! 

 
Med vänliga hälsningar 
 

Madeleine Lundberg     Emir Bijelonja 
madlu537@student.liu.se    emibi149@student.liu.se 

070-308 47 76      073-731 95 24 
 
Carina Forslund 

carfo200@student.liu.se 
073-024 66 77 

 

mailto:madlu537@student.liu.se
mailto:emibi149@student.liu.se
mailto:carfo200@student.liu.se


 

 

 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE – AKTIVA OCH NYBLIVNA SENIORER 

 

Bakgrundsvariabler 

1. Kön? 

2. Födelseår? 
3. Sysselsättning? 
4. Bostadsort/stadsdel? 

5. Hur ofta spelar du? 
6. Hur länge har du spelat golf? 

7. Hur länge har du spelat på Vreta Kloster Golfklubb? 
8. Vad har du för handicap? 

Nuläge 

9. Varför spelar du golf? 
10. Varför spelar du på just Vreta Kloster Golfklubb? 

11. Hur skulle du beskriva golfsporten för någon som funderar på att börja spela golf? 
12. Hur skulle du beskriva Vreta Kloster Golfklubb för någon som funderar på att börja 

spela golf? 

13. Hur får du reda på vad som är på gång inom klubben? 
14. Hur skulle du vilja att klubben kommunicerade med dig? 

15. Hur skulle du beskriva utvecklingen på anläggningen de senaste fem åren? 

Framtid 

16. Vilken typ av evenemang och aktiviteter skulle du vilja att Vreta Kloster Golfklubb 

arrangerade? 
17. Vad är viktigt för att du ska fortsätta spela på Vreta Kloster Golfklubb? 

18. Vad anser du att Vreta Kloster Golfklubb bör göra för att locka fler spelare till klub-
ben? 

19. Vad skulle du vilja att Vreta Kloster Golfklubb prioriterade om de hade mer resurser? 

 
20. Något du skulle vilja tillägga? 



 

 

 

BILAGA 3: INTERVJUGUIDE – PASSIVA 

 

Bakgrundsvariabler 

1. Kön? 

2. Födelseår? 
3. Sysselsättning? 
4. Bostadsort/stadsdel? 

5. Hur ofta spelar du? 
6. Hur länge har du spelat golf? 

7. Hur länge har du spelat på Vreta Kloster Golfklubb? 
8. Vad har du för handicap? 

Nuläge 

9. Varför valde du att spela golf på just Vreta Kloster Golfklubb? 
10. Vad är anledningen till att du inte längre spelar på Vreta Kloster Golfklubb? 

11. Hur skulle du beskriva golfsporten för någon som funderar på att börja spela golf? 
12. Hur skulle du beskriva Vreta Kloster Golfklubb för någon som funderar på att börja 

spela golf? 

13. Hur får du reda på vad som är på gång inom klubben? 
14. Hur skulle du vilja att klubben kommunicerade med dig? 

15. Hur skulle du beskriva utvecklingen på anläggningen de senaste fem åren? 

Framtid 

16. Vilken typ av evenemang och aktiviteter skulle du vilja att Vreta Kloster Golfklubb 

arrangerade? 
17. Vad är viktigt för att du ska återuppta spelandet på Vreta Kloster Golfklubb? 

18. Vad anser du att Vreta Kloster Golfklubb bör göra för att locka fler spelare till klub-
ben? 

19. Vad skulle du vilja att Vreta Kloster Golfklubb prioriterade om de hade mer resurser? 

 
20. Något du skulle vilja tillägga? 

 

 



 

 

 

BILAGA 4: INTERVJUGUIDE – PERSONER UR ALLMÄNHETEN 

1. Kön? 

2. Födelseår? 
3. Sysselsättning? 

4. Bostadsort/stadsdel? 
5. Vad är din uppfattning om golfsporten? 
6. Vad skulle få dig att börja spela golf? 

7. Vad vet du om Vreta Kloster Golfklubb? 


