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Problem:  Hur såg kundrelationerna ut innan det nya IT-systemet 

infördes och hur ser kundrelationerna ut med ett nytt IT-

system? Kundrelationer som tidigare har hanterats via tele-

fon eller på plats har ersatts av dagens lösning med ett IT-

system som går att komma åt via Internet och ger mer möj-

lighet till självbetjäning. Detta leder till frågorna: Vilka för-

ändringar har IT-systemet medfört? Hur har interaktionen 

påverkats? 

Syfte:  Att beskriva och förklara hur införandet av ett nytt IT-

system påverkat interaktionen (relation) mellan ”kund” och 

leverantör vid en tidpunkt 5 år efter systemets införande. 

Med kund avses golfspelare och med leverantör avses golf-

klubb. 

Teori & Metod:  Teoriavsnittet består av två delar. Avsnittet om IT-system 

tar upp anledningar till införande och vilka som använder 

systemet.  Avsnitt om kundrelationer och IT tar upp Inter-

net, kundrelationer med IT och självbetjäning samt nackde-

lar. Empirin har sammanställts genom besöksintervju hos 

Svenska Golfförbundet, telefonintervju hos 10 olika golf-

klubbar, samt enkäter hos 30 medlemmar från Västerås 

GK och 10 medlemmar från Skerike GK.  

Resultat:  Kundkontakten med medlemmarna går från att vara mer 

personliga möten till att bli mer automatiserade med mer e-

postkontakt. Medlemmarna bokar sina starttider, anmäler 

sig till tävlingar och ändrar handicap alltmer via Internet. 

Golfklubbarna har bra uppsikt över vilka som är ute och 

spelar. 
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Abstract 
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Level:  Bachelor thesis within Information Technology and busi-

ness administration, 15hp, EIK021 
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Title:  Golfens IT-system – changes of interaction 

Keywords:  Golfens IT-system, Customer relationships, Internet, sim-

plification, automation 

Problem:  How did the customer relationship look like before the new 

IT system and how does the customer relationship look like 

with a new IT system. Customer relationship previously 

handled via telephone or on-site towards today's solution 

including an IT system which can be accessed via the In-

ternet and provides more opportunity for self-service. This 

leads to questions: What changes has IT system meant? 

How has the interaction been affected? 

Purpose:  To describe and explain how the introduction of a new IT 

system affect the interaction (relationship) between "cus-

tomer" and the supplier at a time 5 years after the intro-

duction of the system with a customer referred to golfers 

and golf club supplier as providers. 

Theory & Method:  Theory section consists of two parts. Section IT system con-

sists reasons for the introduction and the users of the sys-

tem. In section client relationships and IT theories deals 

with the Internet, client relationships with IT and self-

service as well as disadvantages. Empirical relevance has 

been compiled through personal interviews with the Swe-

dish Golf Federation, telephone interview in 10 different golf 

clubs, and surveys of 30 members from Vasteras GK and 

10 members from Skerike GK. 

Result:  Customer Contact with the members goes from being more 

personal meetings to become more automated with more e-

mail contact. Members book their tee times, registering for 

competitions and change handicap more via the Internet. 

Golf clubs have good control of who is out to play.
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1 Inledning 

Här presenteras bakgrunden till undersökningen, en problemdiskussion samt upp-

satsens frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund  

Golfen har växt mycket under de senaste 20 åren och Svenska Golfförbundet är ett 

av Sveriges största idrottsförbund med över 581 000 medlemmar. Det finns runt 

490 golfklubbar i Sverige. Fram till 1999 användes ett IT-system som heter GK96 

för att hantera bl.a. tävlingsadministration och tidsbokning. Ett 30-tal klubbar 

hade inte GK96. Fortsatt användning av GK96 hade kunna inneburit att vissa 

klubbar gått åt olika håll i både kvalitet och utveckling av IT-systemet. Det fanns 

risk att nya aktörer hade kommit in och erbjudigt olika varianter av program till 

klubbarna. Detta hade kunnat få ekonomiska konsekvenser för klubbarna eller att 

det erbjudits olikheter i utbud och service till golfspelarna. Därför fanns det ett be-

hov av ett gemensamt IT-system. (Torines-Brandt & Björlin, 2002) 

 

Ett nytt IT-system har varit intressant sedan 1999 bland golfarna och golfklubbar-

na i Sverige. Blekinge Golfdistriktförbund lade in en motion till förbundsmötet år 

2000. En grupp tillsattes på Svenska Golfförbundets (SGF) förbundsmöte år 2000 

med ett uppdrag om att utforma en IT-strategi för de närmaste 5 åren. Under för-

bundsmötet år 2002 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att upphandla och starta ut-

vecklingsarbetet av Golfens IT-system (GIT).  SGF Golfsystem AB bildades och har 

en styrelse som består av representanter från golfklubbarna i Sverige samt en gene-

ralsekreterare. SGF Golfsystem AB är ett helägt dotterbolag till SGF. Styrelsen fick i 

uppdrag att vara styrgrupp för projektet med Ingvar Ritzén som VD. Runt 500 med-

lemmar från hela Sverige ställde upp i 21 referensgrupper. Svenska Golfförbundet 

anlitade WM-Data (numera Logica) för utveckling av det nya IT-systemet för golfar-

na i Sverige. Representanter för WM-Data och projektet reste under våren 2002 

runt i landet för att lämna information om tidplaner och tankar om systemets pla-

nerade uppbyggnad. (Bo Bengtsson) 

 

Bo Bengtsson, VD för SGF Golfsystem AB, beskriver att målet med verksamheten är 

att med GIT skapa verktyg som ger klubbarna möjlighet att driva och utveckla verk-

samheten, samt att ge den enskilde golfaren stöd och information för att bedriva sin 

golf. 

1.2 Problemdiskussion 

Grönroos (2007) menar att ett IT-system som är anpassad till användarnas behov 

och önskemål berikar tjänstens kvalitet i serviceprocessen. Samtidigt blir arbetet 

mer effektivt med ett IT-system. Ett IT-system ger även personalen möjlighet att ge 

bättre service med stöd av tekniken (Grönroos, 2007).  
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Enligt Faye et al. (2002) sköts många kundrelationer med hjälp av IT-lösningar.  I 

olika branscher ser vi att internet och IT-lösningar får större och mer betydelse. 

Detta medför att företag möter kunden under nya förutsättningar och på nya sätt. 

Avison och Fitzergald (2006) menar att ett IT-system ger organisationen bättre pro-

dukter och deras tjänster blir mer konkurrenskraftiga. Kunden får möjlighet att 

sköta allt mer själv via Internet. Enligt Faye et al. (2002) föredrar kunder teknikba-

serad självbetjäning om det kan reducera tidsåtgången för tjänsten. Tjänstealterna-

tiv som är IT-baserade kan förbättra kundernas tjänstekvalitet genom att kunderna 

får en mer effektiv och snabbare service. (Faye et al., 2002) 

Hur såg kundrelationerna ut innan det nya IT-systemet infördes och hur ser kund-

relationerna ut med ett nytt IT-system. Kundrelationer som tidigare hanterats via 

telefon eller på plats har ersatts av dagens lösning med ett IT-system som går att 

komma åt via Internet och som ger mer möjlighet till självbetjäning. 

1.3 Syfte 

Att beskriva och förklara hur införandet av ett nytt IT-system påverkat interaktio-

nen (relation) mellan ”kund” och leverantör vid en tidpunkt 5 år efter systemets in-

förande. Med kund avses golfspelare och med leverantör avses golfklubb. För att nå 

syftet besvarar vi följande frågor: 

Vilka förändringar har IT-systemet medfört?  

Hur har interaktionen påverkats? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer bara att beskriva de delar i IT-systemet som har med kundrela-

tioner att göra. 
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1.5 Definitionslista 

 Bollränna/Pegränna – En tid som bara kan bokas på plats. 

 GIT- Golfens IT-system. 

 Golfens IT-system – Vi utgår från att all den interaktion som sker i IT-

systemet är en interaktion mellan medlemmar och representanter för klub-

ben. 

 Golfguiden – En bok där telefonnummer och vägbeskrivningar finns till alla 

golfklubbar i Sverige. 

 Golfterminalen – En terminal på alla golfklubbar där medlemmen kan logga 

in med sitt medlemskort för att boka starttider, anmälan till tävlingar på 

klubben och ändra handicap 

 HCP – Golfspelarens handicap, är ett sätt att jämna ut skillnader mellan 

golfspelare för att kunna tävla på samma villkor. 

 Min Golf – Den sida på Internet där alla medlemmar kan logga in med sitt 

golf-ID för att boka starttider, anmäla till tävlingar och ändra handicap bland 

annat. 

 Kunder – Medlemmar eller greenfeegäster (medlemmar på någon annan golf-

klubb som betalar för att spela) i en golfklubb. 

 Kundrelationer – Golfklubbarnas interaktion med medlemmar och gäster. 
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2 Metod 

Här presenteras den metod som vi har valt för denna uppsats, hur vi har gått tillväga 

samt uppsatsens uppbyggnad.  

2.1 Tillvägagångssätt  

För att få reda på hur GIT fungerar fullt ut har det genomförts en besöksintervju 

med SGF Golfsystem som tillhandahåller GIT.  Telefonintervjuer genomfördes även 

med 10 olika golfklubbar. Två olika enkäter med 30 respektive 10 svar har samlats 

in från medlemmar. 

Vår Studie beskriver vad som har förändrats efter övergången från ett läge till ett 

annat med inriktning på kundrelationer. Förändringen som sker är att ett nytt IT-

system implementeras. Detta gör vi genom att visa hur relationerna mellan Golf-

klubbar och dess medlemmar skedde innan implementationen av GIT och hur den 

sker när GIT används. Detta illustreras i figur 1. 

 

Figur 1 – Förändringen som sker av ett nytt IT-system. (Källa: Egen illustration) 

Författarna är sedan tidigare bekanta med GIT och känner till hur det gick till in-

nan GIT implementerades. Författarna har genom utövande av golf kommit i kon-

takt med GIT. Författarna spelade golf även innan GIT implementerades och har 

därför kunskap om hur det såg ut då. Författarna har också studerat IT-ekonomi i 

tre år innan denna uppsats skrevs. 

2.2 Sekundärkällor 

Vi har hämtat sekundärdata från böcker, avhandlingar, artiklar samt tidskrifter. 

Fördelar med litteraturstudier är enligt Björklund och Paulsson (2003) att det på 

kort tid går att ta del av mycket information och kartlägga befintlig kunskap inom 

ämnesområdet. Nackdelar kan dock vara att litteraturen är sekundärdata och det 

inte framgår med vilka metoder eller syfte som informationen samlats in (Björklund 

& Paulsson, 2003) Litteraturgranskningens syfte är att få en bra överblick över vad 

som skrivits tidigare om kundrelationer och IT. För att hitta relevanta sekundärkäl-

lor har vi tagit hjälp av en bibliotekarie som har hjälpt oss att göra våra sökningar 
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korrekta och effektiva. För att hitta relevant teori har vi sökt efter avhandlingar 

inom områdena kundrelationer och IT-system. När vi hittat avhandlingar som tar 

upp införande av IT-system och hur IT-system kan påverka kundrelationerna, har 

vi kunnat få fram källhänvisningar till böcker och artiklar för att få fram relevant 

teori.  

2.3 Primärkällor 

Kvalitativa studier vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse 

eller situation. Observationer och intervjuer är ofta lämpade för kvalitativa studier 

(Björklund & Paulsson, 2003). En Intervju har genomförts med en representant 

från SGF Golfsystem för att få den information vi behövde om systemet. Den infor-

mationen handlar om hur GIT fungerar och bakgrund om systemet. Intervjun 

genomförs utifrån en semistrukturerad intervjuguide, allt för att kunna forma in-

tervjuerna på ett bra sätt utifrån respondentens svar. Fördelar med intervjun är att 

vi får information med relevans för denna uppsats. Nackdelen med intervjun kan 

vara att respondenten bara ser fördelarna med systemet och inte nackdelarna. 

Telefonintervjuer har genomförts med 10 olika receptionister eller kanslister på 

golfklubbar för att kunna få deras syn. Valet av de olika klubbar vi intervjuat är 

slumpmässiga, då vi har använt oss av Golfguiden och slagit upp sidorna utan bak-

tanke. I och med dessa intervjuer får vi tillgång till primärdata. Nackdelen med be-

söksintervjuer är att det är tidskrävande och kan leda till kostsamma resor, därför 

har vi valt att använda oss av telefonintervjuer (Björklund & Paulsson, 2003). Det 

kan hända att de intervjuade har glömt bort hur det var innan det nya systemet 

infördes eller att de inte var anställda under denna tid. En annan nackdel kan vara 

att de inte vill ge ut den information vi söker. Detta är en aspekt vi inte kan bortse 

ifrån och kan därför ha negativ effekt på vårt resultat. Vi anser att detta ändå är det 

bästa sättet att få in vår information från receptionisterna och kanslisterna. I och 

med att vi har intervjuat 10 olika receptionister eller kanslister får vi ett bättre re-

sultat (Björklund & Paulsson, 2003). Vi har även försökt med flera telefonintervjuer 

med andra receptionister eller kanslister men då har inte tid funnits för dem att 

ställa upp så de har fallit ur respondentgruppen  

När enkäter används handlar det om kvantitativa studier. Kvantitativa studier kan 

ge en större möjlighet till generalisering (Björklund & Paulsson, 2003). Fördelar 

med enkäter är att utifrån en relativt liten arbetsinsats kunna få fram ett stort un-

derlag av primärdata som är aktuell för studien. Nackdelarna är bland annat att det 

är svårt att få en uppfattning om respondenten. Det är även stor risk att enkäten 

blir liggande länge ute hos respondenterna samt att svarsfrekvensen ofta blir låg 

och många gånger kräver flera påminnelser. (Björklund & Paulsson, 2003) För att 

möta dessa risker har vi sett till att vara närvarande när enkäterna fylldes i. Vi 

tvingade inte någon att fylla i enkäten utan det var helt frivilligt. 30 enkäter delades 

ut till spelare som var på väg ut på banan, en lördagsförmiddag när det var mycket 

folk. Vid ett annat tillfälle hade vi förmodligen fått annorlunda svar då vi antar att 

andra typer av golfspelare spelar vid olika tider under veckan. Vi upplevde det som 
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förhållandevis enkelt att få svar på enkäterna då det var mycket folk i omlopp och 

en del väntetid. Detta sätt valdes eftersom vi ville få in kvantitativa data som kan 

visa på hur golfspelarna upplever relationen till klubben. Vi ville få in ytterligare 

information från golfspelarna och gjorde en ny enkät som delades ut till 10 golfpela-

re. 

Det som har sagts i intervjun med respondenten från SGF Golfsystem AB har noga 

antecknats och ljudinspelas för att viktig information inte skulle försvinna. I och 

med detta har vi strävat efter att hålla hög trovärdighet. Vår semistrukturerade mall 

har skickats ut till respondenten innan intervjun för att ge respondenten möjlighet 

att förbereda sig och kunna besvara våra frågor på bästa sätt. I telefonintervjun 

med receptionisterna i klubbarna har receptionisterna ringts upp. Först har vi pre-

senterat oss och vad denna uppsats handlar om. Efter detta har receptionisten eller 

kanslisten frågats om denna är intresserad av att vara med och svara på några frå-

gor som skall vara till grund för empirin i denna uppsats. De receptionister som 

inte varit intresserade eller inte haft tid har fallit bort och det empiriska underlaget 

kommer från de receptionister som valt att svara. Vi hade som ambition att inter-

vjua 20 stycken receptionister, men på grund av att många inte hade tid och var 

väldigt upptagna fick vi sänka vår ambition till 10 stycken intervjuer. Vi ansåg att 

materialet vi fick av 10 stycken intervjuer räckte för att få den information som be-

hövdes från receptionisterna eller kanslisterna.  

Valet av semistrukturerade intervjuer i stället för strukturerade intervjuer beror på 

att svaren hos respondenterna kan leda till nya frågor eller vinklingar som vi inte 

hade väntat oss (Björklund & Paulsson, 2003). I och med att intervjufrågorna är 

semistrukturerade är vi väl förberedda på ämnesområdet så att följdfrågor kan stäl-

las.  Intervjuerna kommer att undvika ja- eller nej frågor för att få respondenten att 

berätta och inte bara svara. Påståenden kommer att undvikas eftersom det då är 

svårt för den intervjuade att ge svar. Det kommer bara att ställas en fråga åt gången 

för att det kan bli svårt för den intervjuade att svara på flera frågor på en gång. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

2.4 Val av respondenter 

När vi valde den vi skulle kontakta från SGF Golfsystem AB föll valet på Bo Bengts-

son som är VD, då vi ansåg att han borde vara den på Svenska Golfförbundet med 

mest kunskap om införandet av GIT. Val av golfklubbarna berodde på att vi 

slumpmässigt ringde upp receptionister från klubbar utifrån telefonnummer vi hit-

tade i Golfguiden. Personerna som intervjuades skulle antingen vara kanslipersonal 

eller den person som hade mest kundkontakt genom användning av GIT. Valet av 

klubbar blev därmed: Barsebäck GCC, Bråvikens GK, Båstad GK, Falsterbo GK, 

Gripsholms GK, Jönköpings GK, Katrineholms GK, Sturup Parks GK, Sölvesborgs 

GK och Österlens GK. Respondenterna till enkäterna var 30 stycken personer som 

valdes slumpvis när golfspelarna var på väg ut på golfbanan på Västerås GK. Detta 

för att de bokat tid och på så vis varit i kontakt med kubben via GIT eller Min Golf 

nyligen. Till den andra enkäten valdes 10 personer ut slumpmässigt på Skerike GK. 
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Valet av dessa två golfklubbar berodde på att det var de två närmaste golfklubbarna 

för att spara in restid. 

2.5 Källkritik 

 
Resultatet kan ha påverkats av att vi valde att hoppa över att intervjua de receptio-

nister och kanslister som uppgav att de inte hade tid eller inte var intresserade. Vi 

tror dock inte att vi hade fått lika kvalitativa svar av dem eftersom de inte var in-

tresserade eller inte hade tid att svara på våra frågor. Att övertala dem eller försöka 

igen senare blev därför inte ett alternativ. Resultatet kan ha blivit annorlunda om vi 

valt att forcera en intervju men vi tror inte resultatet hade gett svar åt syftet på ett 

bättre sätt. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Att författarna sedan tidigare är bekanta med GIT och känner till hur det gick till 

innan GIT Implementerades kan påverka resultatet genom att det finns risk att för-

fattarnas egna åsikter och erfarenheter kommer fram i undersökningen. Detta har 

vi försökt att motverka genom att aktivt sålla bort sådant material som inte kommit 

fram i undersökningen eller sådant som kan tänkas vara speglat av författarnas 

egna erfarenheter och åsikter (Björklund & Paulsson, 2003). Trots detta har arbetet 

troligen påverkats av vår kunskap i ämnet både när det gäller val av problem, me-

tod och hur våra slutsatser blev. 

Vi valde att pressentera utfallet av vår undersökning i procent. Vi har övervägt mel-

lan att visa utfallet i procent eller att visa hur många av respondenterna som ansåg 

att utfallet var som det beskrivs. Valet av procent kommer sig av att vi tycker att det 

ger en bättre översikt. Att välja den andra modellen hade gett fördelar som att det 

hela tiden syntes hur många som tyckte så utav hur många som frågats. Vi kom 

fram till att detta gick att få reda på genom att läsa metoden. Detta kan påverka 

hur resultatet uppfattas. 
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2.6 Datainsamling 

 

 

Figur 2 – Datainsamlingen för arbetet. (Källa: Egen illustration) 

Figur 2 visar en modell över datainsamlingen för arbetet. Empirin har samman-

ställts genom att vi tagit kontakt med Svenska Golfförbundet, 10 olika golfklubbar, 

30 medlemmar från Västerås GK och 10 medlemmar från Skerike GK. Hos Svenska 

Golfförbundet utfördes en besöksintervju. Receptionister och kanslister från de tio 

klubbarna kontaktades via telefon och intervjuades. Medlemmarna fick svara på 

enkäter innan de skulle spela. 

Teoriavsnittet består av två delar: IT-system samt kundrelationer och IT. Avsnittet 

IT-system består till största del av teori från Gäre, Davenport, Avison & Fitzergald. I 

avsnittet kundrelationer och IT behandlas teorier från Grönroos och Gummesson 

för att täcka delen med kundrelationer. För att täcka delen IT används i första hand 

Wells, Bose, Lovelock & Writz. 

Empirin och teorin kopplas sedan samman i analysen där de båda avsnitten ställs 

mot varandra. Detta leder sedan till en slutsats där författarna diskuterar resultatet 

och ger sin egen syn. 

Slutsats 

Analys 

Empiri Teori 

SGF GIT Klubbar Medlemmar 

IT-system 

Kundrelationer 

och IT 

Intervju Telefonintervju Enkäter  
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3 Teori 

Här presenteras tidigare forskning om IT-system samt kundrelationer och IT, med 

anledning av införandet av ett IT-system. Hur kundrelationer eller interaktionen mel-

lan kund och företag förändras genom införandet av ett IT-system, samt vilka föränd-

ringar det medför.  

3.1 IT-system 

Det grundläggande syftet med IT-system är att finna bättre sätt att göra saker, vil-

ket leder till ökade intäkter, ökad funktionalitet och bättre produkter och tjänster, 

förbättrad presentation eller image. Detta ger en förbättring av organisationens 

konkurrenskraftiga positionering. Detta brukar kallas att använda informationssy-

stem för att vinna konkurrensfördelar. De grundläggande målen med effektivitets-

principen i projekt är inte bara att minska kostnaderna för att utföra befintliga jobb 

utan att hitta sätt att göra olika saker på ett bättre sätt för att nå de resultat som 

krävs, vilket leder till ökade intäkter och bättre service. (Avison & Fitzergald, 2006) 

IT skapar en potential för att förändra och förbättra produktiviteten. Hur bra ett 

företag tar reda på denna potential beror på hur företagets kompetens, arbetsorga-

nisation och förändringsförmåga ser ut. (Gäre, 2003) 

Enligt Davenport (1993) kan det dröja decennier innan det fullt ut visas vilket resul-

tat en ny teknik som införts fått. Konsekvenserna av den nya tekniken börjar dock 

direkt när IT-systemet införs. Processerna ändras genom att arbetsorganisationen 

förändras och ibland förändras även den styrande organisationen. 

3.1.1 Anledningar till införande av IT-system 

Davenport (2000) menar att det är dyrt att införa IT-system och organisationen 

måste överväga kostnaderna mot fördelarna. Om den ekonomiska möjligheten för 

ett IT-system finns då är fördelarna många. Dessa fördelar kan delas upp i tre olika 

delar.  

-Genom besparingar pga nya arbetssätt, som innebär att uppgifter som tidigare 

skötts av personal går att automatisera, all data kan hanteras på ett bättre sätt och 

besparingar från process- och organisationsförändringar.  

-Genom besparingar från demontering av befintliga system, som besparingar från att 

slippa uppgradera befintliga system eller bygga nya system när ytterligare moduler 

blir tillgängliga.  

-Inkomster genom förbättrade fördelar, som ger förbättrad kundservice, enkel ex-

pansionsmöjlighet och bättre beslutsunderlag. (Davenport, 2000) 
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Tidigare har största argumentet för införandet av ett IT-system varit att dra ner 

kostnader. IT-system kan även användas till att förbättra detta (Avison & Fitzer-

gald, 2006):  

 Omdefiniera gränserna för vissa branscher  

 Utveckla nya produkter eller tjänster  

 Ändra relationerna mellan leverantörer och kunder  

Enligt Orlikowski och Hofman (1997) har förändringen i sig och erfarenhet av tidi-

gare förändringar värde i hur verksamheten uppfattar förändringen och vad som 

sker i förändringen. Det är inte möjligt att i förväg förstå alla konsekvenser av infö-

randet av IT. Konsekvenserna förstås först i takt med införandet av IT-systemet. Tre 

typer av förändringar kan urskiljas vid införande av ett IT-system, dessa är förvän-

tade, framväxande och tillfällighetsbaserad förändringar.  

 Förväntade förändringar - En eller flera förändringar som planerats i förväg 

och som inträffat på önskat sätt.  

 Framväxande förändringar - En eller flera förändringar som inträffar opla-

nerat och spontant. Dessa växer fram under tiden införandet av IT sker och 

är inte förväntade. 

 Tillfällighetsbaserade förändringar - Dessa förändringar är också oplane-

rade och är inte heller förväntade. De växer fram som en reaktion på en 

oväntad händelse, misslyckande eller möjlighet. (Gäre, 2003) 

Dessa tre olika typer av förändringar bygger på varandra men uppstår inte förutbe-

stämt och regelbundet (Gäre, 2003). 

Införandet av ett IT-system kan ses som en planerad förändring med förväntade 

förändringar, där det även kan uppstå oväntade konsekvenser. IT-systemet som 

planerad förändring startas, beslutas och drivs igenom. Denna process styrs av en 

befintlig hierarki som har förväntningar på förändringen. Dessa förväntningar kan 

se olika ut i hierarkin och alla har inte samma förutsättning att tillgodose sina för-

väntningar. De med störst makt har störst chans att förverkliga sina förväntningar 

vid införandet och användningen av ett IT-system. (Gäre, 2003) 

3.1.2 Användare 

Användarna av IT-system kan ses som verksamhetens aktörer. Dessa aktörer har 

motivation, kunskap och förmåga att förändra. De utför handlingar som påverkar 

och påverkas av hur verksamheten ser ut. (Gäre, 2003) Enligt Stolterman (1991) 

ger införandet av IT användaren ett handlingsutrymme som den tidigare inte haft. 

IT ger nya möjligheter och verktyg att skapa nya produkter som tidigare inte var 

möjliga (Hedman & Kalling, 2002). De flesta IT-system har inte bara en användare 
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utan ett flertal. Användarna har ofta olika syften med sitt användande av IT-system 

och därför utnyttjas IT-system på olika sätt av olika användare. Därför är det viktigt 

att ett IT-system kan tjäna flera uppgifter och syften samt flera olika användare. 

(Gäre, 2003)  

Att ändra teknik eller verksamhet är inte enkelt, då det ofta är förknippat med upp-

levda problem. Rädslan att förlora sitt jobb, utanförskap och brist på engagemang 

är några orsaker som kan hända av förändringar. Det gäller att människor förstår 

sig på ändringar för att kunna använda dem, att kunna vara motiverad för att för-

stå och lära sig den nya tekniken. (Hedman & Kalling, 2002) 

3.2 Kundrelationer och IT 

När en kund vill ha en tjänst vill kunden ha de fördelar som tjänsten erbjuder. Det 

är den service i tjänsten som kunden uppfattar som ett bra erbjudande och skapar 

värde för honom. Kunderna vill alltså ha lösningar som stöder deras egna värde-

skapande processer. Företagen bör därför välja sina strategier efter noggranna ana-

lyser av kundernas värdeskapande processer samt känna till vad kunden vill ha för 

erbjudande. (Grönroos, 2007) 

Kunderna kräver mer bekvämlighet, färre problem och mindre krångel för de tjäns-

ter de ska utnyttja i kundrelationen.  För att kunden ska få ett värdefullare erbju-

dande blir det allt vanligare att företag satsar på tjänsteverksamhet. Den tekniska 

utvecklingen inom informationstekniken gör det möjligt att skapa nya tjänster. 

(Grönroos, 2007) 

3.2.1 Internet 

Internet är en stark bidragande orsak till att nya relationer har skapats. Företagen 

får möjlighet att utveckla interaktiva och relationsfrämjande kontaktytor i förhål-

landet till kunderna (Grönroos, 2007). Med Internet har en ny marknadsplats öpp-

nat sig. En marknadsplats som är öppen dygnet runt och tillgänglig världen över. 

Många processer kan ta lång tid att genomföra, men Internetrelaterade tjänster kan 

erbjuda kunderna service när som helst på dygnet (Applegate, 2007). Det spelar 

ingen roll vad klockan är eller var kunden befinner sig när kunden vill handla, ut-

rätta ett ärende eller beställa en tjänst. Detta gör att tillgängligheten för företag som 

finns på internet ökar och kunderna är inte längre beroende av öppettider eller till-

gänglighet. Gummeson (2002) menar att erbjudandets innehåll inte ändras för att 

det finns på internet men det når fram på ett annat sätt. Ett dåligt erbjudande är 

fortfarande ett dåligt erbjudande oavsett hur det levereras. Internet kan däremot 

ändra på hur mottagaren uppfattar erbjudandet (Gummesson, 2002). Allt detta gör 

att den nya informationstekniken upprätthåller kundrelationerna och ger möjlighe-

ter till nya lösningar för att utforma nya typer av erbjudande (Grönroos, 2007). 
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3.2.2 Kundrelationer med IT 

Gummesson (2002) menar att kundrelationer med IT kan beskrivas som interaktion 

med hjälp av IT. Till begreppet hör även nätverk och relationer. IT och mänsklig 

kontakt skall inte ses som två motparter utan som två parter som samspelar. IT-

lösningar har lett till att det blivit mer vanligt att träffas ansikte mot ansikte. En 

förklaring är att IT-lösningar erbjuder en snabb och enkel kommunikation som re-

sulterar i mer produktiva möten. En annan är att personliga möten blir en nödvän-

dig kontrast till kundrelationer med IT. IT-lösningar gör att det blir viktigare att 

träffas i personmöten. (Gummesson, 2002) 

IT-system är ett verktyg som skapar nya relationer och nya marknader. IT-system 

är dock verkningslöst om det inte finns en människa som hanterar IT-systemet. IT-

system är ett verktyg och inte en lösning. Det krävs en balans mellan IT-system 

som teknik och mänsklig interaktion. I tjänstemarknadsföring går det att klassifice-

ra tjänsten som ”high-touch” eller ”high-tech”. ”High tech high touch” IT-system ska 

användas för att underlätta mänsklig kontakt istället för att ersätta den (Gummes-

son, 2002). ”High touch” innebär att tjänsten är beroende av personal medan ”high-

tech” handlar om högteknologiska tjänster som automatiserade system, informa-

tionsteknik och andra fysiska resurser. Det får inte glömmas bort att även high-

touch-tjänster kräver en interaktion av teknikbaserade tjänster för att kunna göra 

tjänsteprocessen kundinriktad på ett bra sätt. Högteknologiska tjänster är oftast 

mer beroende av att personalen vårdar sina kunder och är mer serviceinriktade, vid 

kundkontakt handlar det ofta om kritiska situationer (Grönroos, 2007). Automation 

fungerar i vissa fall men inte i alla. Ibland ställer det till mer problem än nytta 

(Gummesson, 2002). 

3.2.3 Självbetjäningstekniker 

Ett bra deltagande i tjänsteproduktionen är enligt Lovelock och Writz (2007) att 

kunderna gör en särskild del i verksamheten själv, med hjälp av utrustning eller 

system som leverantör av tjänster. Konsumenterna ställs inför en rad självbetjä-

ningstekniker som gör det möjligt att producera en tjänst som är oberoende av den 

anställdes inflytande. Självbetjäningstekniker kan innehålla automatiserade bank-

tjänsteterminaler, självscanning på stormarknader och självbetjäning vid bensin-

pumpar, automatiserade telefonsystem och ett stort antal Internet-baserade tjäns-

ter (Lovelock & Writz, 2007; Grönroos, 2007). Avancerad teknologi används vid 

självbetjäning som ställer höga krav på att kunden kan hantera tekniken (Echeverri 

& Edvardsson, 2002). Kunden kommer i kontakt med företaget i ett förutbestämt 

och kontrollerat tillstånd. Mötet blir inte beroende av hur företagets representant 

agerar (Curran, 2003). Det finns många olika system och rutiner som kan påverka 

hur tjänsten konsumeras. Där det krävs att systemet är användarvänligt och att 

kunden trivs med systemet. Om kunden däremot måste anpassa sig efter system, 

kan det vara ett alternativ att förbättra systemet. Ett föråldrat eller komplicerat sy-

stem kan leda till att personalen påverkas negativt. (Grönroos, 2007)  
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Tjänster med IT lämpar sig bra för att använda självbetjäningsteknik. En viktig ut-

veckling inom detta område är utvecklingen av online-auktioner, där eBay är le-

dande aktör. Det behövs inga mänskliga auktionsutropare som en mellanhand mel-

lan köpare och säljare. Många företag uppmuntrar sina kunder att använda själv-

betjäning via Internet tack vare utvecklade strategier. De hoppas att kunderna kan 

använda dessa tjänster för att spara in istället för de dyra alternativen som är di-

rekt kontakt med de anställda. (Lovelock & Writz, 2007) Grönroos (1996) anser att 

självbetjäningstekniker automatiserar jobbet för personalen, samtidigt som kunden 

får större inflytande för att effektivisera tjänsteverksamheten.  

När IT används som hjälpmedel åt en försäljare för att stärka relationen med kun-

den talar Wells (1999) om IT-assisterad interaktion, se figur 3. I de fall när en an-

ställd behövs för att tillgodose kunden, kan IT assistera denna process. Det är of-

tast små företag som använder denna typ av IT-lösning som ett första steg i att in-

troducera IT.  Information om kunden lagras och kan tas fram som assistans vid 

nästa kundmöte. 

 
Figur 3 - IT assisted vs. automated customer interaction. (Källa: Wells, 1999) 

När interaktionen med kunden är helt automatiserad är det viktigt att kunden ges 

förutsättningar att på egen hand uträtta sina ärenden. Här ger IT-tjänster de rätta 

verktygen för att kunden skall klara detta.  IT-tjänster gör att det blir lättare för 

kunden att komma i kontakt med företaget. Internet möjliggör detta dels genom att 

kunden kan nå företaget när den vill. Kunden kan även nå företaget via Internet 

oavsett var denne befinner sig förutsatt att internetuppkoppling är möjligt (Wells, 

1999). Bose (2002) menar att det är viktigt att kunden väljer att kommunicera på 

detta sätt. Vissa företag, ofta i bankbranschen höjer sina avgifter för andra tjänster 

för att föra kunden in mot självbetjäning med IT (Ivarsson, 2005) 
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Lovelock & Writz (2007) menar att kunderna både älskar och hatar självbetjänings-

tekniker. En stor fördel är att den är tillgänglig 24 timmar per dygn, 7 dagar i veck-

an. En annan fördel är att datorn är lättillgänglig. Det går även snabbare att få fram 

detaljerad information istället för att kontakta företaget ansikte mot ansikte. Ofta 

kan en bra designad självbetjäningsteknik erbjuda bättre service än en anställd. Så 

länge tekniken fungerar bra är detta helt klart överlägset, men när systemet fallerar 

blir användarna missnöjda. Som när webbsidan ligger nere eller om deras pinkoder 

inte fungerar. Det är inte heller bra när designen och användarvänligheten gör det 

svårt att använda systemet. Användarvänligheten är en viktig del i själbetjänings-

tekniker då det ska vara lätt att navigera fram sig. (Lovelock & Writz, 2007) 

3.2.4 Nackdelar med ett IT-system 

Grönroos (1996) menar att automatiska system gör att den personliga kontakten 

minskar och att det leder till att det blir svårare att bygga upp en komplett kundre-

lation. Införande av ett system med informationsteknik kan ha negativa konsekven-

ser i form av att personalen får mindre tid för enstaka kunder eller uppmärksamma 

deras problem. Detta kan i sin tur leda till längre väntetider och det blir svårare för 

personalen att vara flexibel med kundernas problem. Självbetjäning och ny teknik 

kan vara till stor hjälp för kunden, men problemen blir lätt att kunden inte accepte-

rar det nya systemet eller är beredd, utbildad eller motiverad för att använda det. 

(Echeverri & Edvardsson, 2002; Grönroos, 2007; Lovelock & Writz, 2007) Kunden 

får ofta ta en stor kostnad av finansieringen av IT-utvecklingen. Kunden förväntas 

ha en dator, internet, rätt programvara och den kunskap som krävs för att använda 

IT. Denna kostnad kan både vara frivillig och påtvingad (Gummesson, 2002).  

Det kan vara problem att IT-systemet är otillförlitligt eller långsamt och därför inte 

ger tillräckligt snabba lösningar. Det kan också vara att systemet ofta kraschar eller 

har en databas som inte ger kontaktpersonen tillräckligt lättfunnen information. 

Ska IT-systemet vara tillförlitligt behöver det klara av dessa krav. Det gäller även att 

personalen har den kunskap som krävs för att kunna sköta systemet. Företaget 

måste därför satsa på personalens utbildning för att klara av systemet och kunna 

ge en god service. (Grönroos, 2007) 
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att pressentera vår empiri. Vi börjar med att visa hur det 

såg ut före GIT implementerades, för att sedan fortsätta med att beskriva Golfens IT-

system. Sedan kommer ett avsnitt där vi pressenterar vår undersökning över hur oli-

ka golfklubbar uppfattar att GIT har påverkat deras kontakt med medlemmarna. Ef-

ter detta pressenteras vår undersökning över hur medlemmarna uppfattar att deras 

kontakt med golfklubbarna har påverkats av GIT. 

4.1 Före GIT 

Informationen som framställs här är hämtade från telefonintervjuerna med receptio-

nisterna eller kanslisterna på de 10 olika golfklubbarna.  

I GK96 använde vissa klubbar sin tidsbokning, se bild 1. Andra skötte tidsbokning-

en manuellt, skriftligt på papper. Detta krävde flera pärmar för att täcka upp alla 

dagar på året som banan var öppen. GK96 var ett föråldrat system som inte integre-

rade medlemmarna på ett tillfredställande sätt. Golflubbarna hade bara sin egen 

databas med uppgifter om sina egna medlemmar och hade därför svårt att hålla 

koll på sina gäster. 

 

Bild 1 – Tidsbokning GK96. (Källa: http://www.epani.se/site/uppdateringar/ftb/filer/manual.pdf) 

Innan GIT var det vanligt att klubbarna hade en receptionist eller en kanslist som 

tog emot telefonsamtal när en startid skulle bokas, eller att medlemmarna eller gäs-

terna bokade en starttid på plats i receptionen. Vid tävlingsanmälan fanns det listor 

där golfspelaren fick fylla i sitt namn och handicap skriftligt, för att tävlingsledaren 

sedan skulle fylla i alla namnen manuellt i GK96. När någon skulle få reda på sin 

starttid för tävlingar fick medlemmarna åka ut till golfklubben eller ringa till golf-

klubben. Tävlingsresultaten fanns sparade på papper, efter att tävlingen var slut. 

Golfspelarens handicap fanns lagrat i GK96. Detta HCP stämde inte alltid då golf-

spelaren hade ett HCP-kort där han ändrade sitt HCP på egen hand vid rundor när 

han sänkte eller höjde sitt HCP. 



Mälardalens Högskola      2009-09-26 
EIK021, Kandidatuppsats i IT-ekonomi 
Grupp 2217 John Barkskog & Per Barkskog 
 

20 

 

4.2 Golfens IT-system 

GIT syfte är att ersätta GK96 som är ett föråldrat system som inte kan hantera alla 

viktiga funktioner och leverera ett system som:  

 Ger en bättre gemensam databas.  

 Ger golfarna i Sverige ett gemensamt system. 

 Är en långsiktig plattform för utveckling av nya funktioner och affärslösning-

ar. 

 Har god flexibilitet och förmåga till anpassning till den unika klubben. 

 Ger bättre driftssäkerhet och bryter kostnadsutvecklingen.  

 Jämfört med GK96 når flera intressenter, inte minst medlem-

mar/spelare/ideella ledare, och som skapar nyttor för alla dessa, men som 

samtidigt fortsatt är det primära systemet för den enskilda klubben.  

 Går att nå och arbeta var man än befinner sig. 

 Är väl integrerat med SGF:s webbportal www.golf.se och som genom innehål-

let och nyttan bidrar till att göra www.golf.se mer populär och använd. 

 Ökar möjligheterna till självbetjäning och som följd av det ger mer tid för exi-

sterande personal att ge service och/eller till att sänka administrativa kost-

nader. (Kundnytta med GIT, 2006) 

 
Alla klubbar som är medlemmar i SGF är skyldiga att använda sig av ett medlems-

register i systemet och tilldela alla golfare ett golf-ID. Genom ett medlemskap i SGF 

får man GIT, t ex om en ny klubb bildas i år så kommer de med i systemet och be-

talar ingenting förutom driftkostnader precis som alla andra klubbar. (Bo Bengts-

son) 

420 av 490 golfklubbar använder sig av GIT för att kunna anmäla sig till tävlingar. 

70 golfklubbar har en liten verksamhet, där de ofta kan vara inhyrda på andra an-

läggningar. Ungefär 370 golfklubbar använder sig av GIT för att kunna boka startti-

der. Dessa golfklubbar är även bokningsbara i Min Golf, där bokningsreglerna skil-

jer sig mycket mellan olika golfklubbar. Övriga golfklubbar bokar inte tider utan de 

använder sig av bollränna eller något annat. Bo Bengtsson säger att det var 

135 000 olika medlemmar som var inne och bokade en starttid på Min Golf under 

en 8 månaders period år 2008. (Bo Bengtsson) 

GIT är byggt för att kunna passa alla. Representanter för motsvarigheten i Dan-

mark brukar säga att GIT är byggt för de sista 10 % av golfklubbarna, då systemet 
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är byggt med många olika undantag och finesser. Klubben kan ha flera olika banor, 

med en tävlingsbana eller bokningsbana, och det går att göra olika kombinationer 

med dagens huvudslinga. Det går att sätta regler i systemet hur det ska passa. (Bo 

Bengtsson) 

Systemet har kostat medlemmarna 168 kr per medlem fördelat på 3 år = 56kr/år, 

när systemet infördes. Sedan dess har det varit en driftsavgift på 44kr per medlem 

varje år. GIT har en användargrupp på över 581 000 användare. (Kundnytta med 

GIT, 2006)  

Det finns två målgrupper för GIT, klubbarna och de enskilda golfarna. Därför är det 

lika viktigt för klubbarna att personalen upplever GIT som ett effektivt verktyg, som 

det är att de enskilda golfarna erbjuds tjänster som underlättar deras golfspel. Det 

som påverkar medlemmarna mest i och med införandet av GIT som ett centraliserat 

system är de nya internetbaserade tjänsterna som gjorts möjliga där de mest an-

vända funktionerna är: 

 Söka och boka speltider via Internet, se bild 2. 

 Öka tillgängligheten till centrala uppgifter i databasen via Internet. 

 Anmälan till och administration av tävlingar via Internet. 

 Ändra och sköta sitt handicap via Internet 

Allt detta görs via Min Golf som finns på hemsidan golf.se, se bild 3.  

 

Bild 2 – Skärmdump av Tidsbokning Min Golf. (Källa: www.golf.se) 
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Bild 3 – Skärmdump av Min Golf. (Källa: www.golf.se) 

Enligt projektgruppen blev GIT bättre än förväntat. Det kom många nya funktioner 

som inte var tänkta, nya funktioner växte fram då det kom nya behov. Samtidigt 

som vissa funktioner inte blev av då dessa oftast blev omoderna, då det fanns något 

bättre alternativ.  (Bo Bengtsson) 
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4.3 Golfklubbar 

Informationen som framställs här är hämtade från telefonintervjuerna med receptio-

nisterna eller kanslisterna på de 10 olika golfklubbarna.  

GIT har inneburit stora förändringar för alla golfklubbar. Inte minst när det gäller 

tidsbokningen då golfklubben har fullständig uppsikt på vilka medlemmar eller gäs-

ter som ska ut eller är ute och spelar. Det går även att ha uppsikt på norska och 

danska golfspelare då de är integrerade i systemet, vilket de golfklubbar med myck-

et utländska gäster uppger är väldigt positivt (Falsterbo GK). Det går snabbt att få 

fram uppgifter om alla medlemmar och golfklubben kan hålla bra kontakt med 

medlemmarna då det finns funktioner för att få fram e-postadresser snabbt. Kon-

takten med medlemmarna blir mer automatiserad, när golfklubbarna skickar ut e-

post. GIT leder till att golfklubbarna får en bra översikt på vilka tider som finns le-

diga i tidsbokningen. Samtidigt som det är användarvänligt och gör det möjligt att 

planera tiden på ett bra sett. Det flesta representanter för golfklubbarna är överrens 

om att det är väldigt lättåskådligt då det går att se flera dagar på samma schema. 

Bråviken och Jönköping saknar att det inte går att få fram lika detaljerade uppgifter 

om deras gäster. Speciellt om det är någon stor tävling och golfklubben vill ha kon-

takt med gästerna eller få fram en e-postadress. Sölvesborg tycker att användarvän-

ligheten inte är tillräckligt bra och att det är krångligt att använda alla funktioner. 

Golfklubbarna är överrens om att kundkontakten har blivit sämre eller är lika då 

många bokar via Min Golf. De får inte samma relation eller kontakt som tidigare. 

Golfklubbarna blir mer effektiva när starttider bokas via Min Golf, men kontakten 

med medlemmarna blir mycket sämre då det inte rings lika mycket. Den fysiska 

kontakten blir också mindre då färre bokar i receptionen, vilket är både på gott och 

ont menar Olof på Katrineholms GK. Kommer medlemmarna inte in blir träffarna 

mer opersonliga. Vissa klubbar som t ex Gripsholms GK har löst detta med att alla 

som ska ut på banan först måste anmäla sig i receptionen. Kontakten med de gäs-

ter och medlemmar som kommer in eller ringer in och pratar med receptionisten 

har blivit bättre. Klubbarna anser att de har mer tid över att sköta sina gäster när 

det inte är lika mycket administrativt arbete som skall hanteras. Kontakten med de 

spelare som själva väljer att ta kontakt med golfklubben har blivit bättre, då perso-

nalen har mer tid för dem. Sölvesborg menar att kundkontakten blir mer automa-

tisk, då de kan skicka e-post och att medlemmarna besöker deras hemsida mer. 
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4.4 Medlemmar 

Informationen som framställs här är hämtade från 2 olika enkäter med 30 respektive 

10 golfspelare.  

4.4.1 Tidsbokning 

Min Golf 

30 olika medlemmar har bevarat frågor. 

Vanliga sätt för att boka en starttid är Min Golf på internet, att ringa eller besöka 

golfklubbarnas receptioner eller att en kompis bokar en tid åt en. Åttio procent av 

de tillfrågade bokar sin tid via Min Golf, 13 % ringer eller bokar tiden på plats i re-

ceptionen och övriga 7 % har en kompis som bokar tiden . Även 80 % av de tillfrå-

gade tycker att Min Golf är det lättaste alternativet för att boka en starttid då det 

går väldigt snabbt samtidigt som det är lättåtkommet. Det ger även en bra överblick 

över vilka tider som finns tillgängliga, samtidigt som det går att se hur mycket folk 

det är som ska ut på banan och hur många de är i varje boll. Någon nämner att det 

är positivt att det går att se handicapet på alla golfspelare som finns ute på banan 

eller i den bollen de vill boka in sig i. En annan nämner att en positiv funktion som 

Min Golf gör det möjligt för är att boka en starttid när som helst på dygnet. En av 

medlemmarna tycker att det har blivit mycket svårare att komma ut på banan nu 

när man måste vara ute i god tid. Han saknade det spontana som funnits tidigare 

att bara åka ut till golfklubben och kunna få en tid direkt och gå ut på banan. Nå-

gon medlem sa att GIT som är så dyrt och ändå fungerar det inte fullt ut då han 

syftade på långa väntetider på hemsidan och att det tog alldeles för lång tid.   

53 % av de tillfrågade tycker att Min Golf har lett till ett bättre medlemskap, dels 

genom att få tillgång till mer information om mycket mer. En medlem tycker att lay-

outen på Min Golf är användarvänlig och det är lätt och smidigt att göra sina ären-

den. Det kan vara att ha koll på alla sina rundor och se hur mycket golf som spelas. 

Samtidigt är det 26 % av de tillfrågade som tycker att det är precis som förut och 

även någon som tar det för givet med tanke på allt annat som kan göras på Internet 

för att boka eller köpa. Övriga 21 % av de tillfrågade vet inte om de får ut mer av 

sitt medlemskap.  

Stora problem med Min Golf är att många användare inte vet hur de loggar in, de 

vet inte hur de kommer åt sitt lösenord. Det kan vara att de glömt lösenordet och 

skickar en förfrågan på det och då visar det sig att lösenordet skickas till en gam-

mal e-postadress. När de väl kommit in i systemet kan det vara att det inte går att 

boka den starttid de trodde att de kunde boka då den inte var tillgänglig för dem på 

grund utav svåra bokningsregler. Det kan vara att sidan är långsam när de är inne 

och ska boka en tid. (Bo Bengtsson) 
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Reception 

30 olika medlemmar har bevarat frågor. 

Min Golf behöver inte vara det lättaste sättet för att boka en tid. Det kan vara full-

bokat på banan och när medlemmen inte är ute i god tid, kan de flesta tider vara 

uppbokade. Då är enda alternativet att boka tid på plats i receptionen när golfspe-

laren åker ut till golfklubben. Tio procent av de tillfrågade tycker även att det smidi-

gare att boka en tid på plats i receptionen samtidigt som de inte behöver planera 

sin tid utan kan gå ut på banan när de känner för det. Det blir mer spontant när 

starttiden bokas direkt i receptionen. De bokar inte via Min Golf därför att det är 

mycket lättare att boka på plats. Startiden kan även bokas via telefonsamtal till 

receptionen och 5 % av de tillfrågade upplever det som det lättaste alternativet. Då 

behövs bara en telefon och inte någon dator. En annan anledning till att ringa re-

ceptionen är när någon vill boka en tid långt i förväg och den tiden inte finns till-

gänglig i Min Golf. Det kan vara att någon vill boka en tid för inspel till en tävling 

och de tider som finns tillgängliga i Min Golf kanske inte duger, för att sedan kunna 

ringa till receptionen och få en tid som bara är tillgänglig för bollränna eller bokning 

på plats.  

67 % av de tillfrågade medlemmarna märker ingen skillnad av att receptionisterna 

har tillgång till ett IT-system, eller så vet de inte. Då de inte tycker att det blivit lät-

tare att boka, det kan snarare vara tvärtom då många tider redan är uppbokade för 

att det är lätt att boka via Min Golf. Trettio procent av de tillfrågade tycker det är 

lättare när receptionisten har tillgång till ett IT-system då den kan få fram viktig 

information väldigt snabbt om t ex medlemmen och dess medspelare. Endast 3 % 

av de tillfrågade tycker att det är svårare att boka en tid nu med GIT. 

Kontakten med klubben 

30 olika medlemmar har bevarat frågor. 

73 % av de tillfrågade märker ingen skillnad om kontakten med golfklubben blivit 

bättre eller sämre tack vare Min Golf. Det är 24 % av de tillfrågade som tycker att 

kontakten har blivit sämre, dels på grund av färre telefonsamtal och färre besök i 

receptionen då de bara behöver boka en starttid via Min Golf och gå direkt ut på 

golfbanan. Övriga 3 % av de tillfrågade tycker att kontakten har blivit bättre, men 

kunde inte säga varför. 

Fördelar/Nackdelar med GIT och hur kontakten med golfklubben påverkats 

10 olika medlemmar har besvarat frågor 

En medlem är nöjd över att han inte behöver ringa till golfklubben för att boka en 

starttid eller anmäla sig till tävling. En annan medlem är nöjd över att han kan spa-

ra sina golfkompisar i Min Golf, då det underlättar när han ska boka starttider för 

honom och sina vänner. För att kunna boka via GIT måste golfspelaren ha tillgång 
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till sitt golf-ID och sina vänners. Detta tyckte en medlem var ett problem då han 

inte alltid hade tillgång till sina vänners golf-ID. Han måste även ha golf-ID på alla 

för att boka en starttid då han ringer till golfklubben, vilket han tycker är ett pro-

blem. En medlem har lite eller ingen kontakt med receptionisten på golfklubben 

förutom när han vill boka en starttid 3 dagar i förväg, då måste han ringa till golf-

klubben. En av medlemmarna tycker att kontakten med golfklubben sker mer via e-

post och via GIT än tidigare, det blir inte lika personligt längre. En av de tillfrågade 

menar att han ofta upplever problem, dels att det tar lång tid att ladda, samt att 

han ibland får upp felmeddelanden. Problem som har uppstått på grund av GIT och 

som inte fanns tidigare. Han menar att han fortfarande kan ringa ut till klubbarna 

och slippa dessa problem. GIT har nu istället skaffat ett behov att kunna boka tid 

när som helst då inte receptionerna har öppet. 

4.4.2 Tävlingar och HCP 

Tävlingsanmälan 

Alla tillfrågade som spelar tävlingar anmäler sig via Min Golf och är väldigt nöjda 

med hur det fungerar. Någon tyckte att det var bra att det går att välja om han ville 

ha en tidig eller sen starttid på vissa tävlingar. Det är positivt att det går att se vilka 

som är anmälda samtidigt som det går att se allas HCP. En annan bra funktion är 

att det går att anmäla sig långt i förväg till många tävlingar och därmed kunna pla-

nera sina tävlingar för säsongen. Dessa tävlingar finns då i Min Golf och det är lätt 

att få fram vilka tävlingar som man ska spela. 

Alla tillfrågade kollar sin starttid via Min Golf och upplever det som väldigt smidigt 

och smart. En tycker det är lättare att planera sin tid då. En annan tycker det är 

bra för att kunna se vilka man ska spela med för att kunna förbereda sig på ett bra 

sätt. Det är även bekvämt och det går att se starttiden när som helst på dygnet. Det 

var en som tyckte att det var mycket bättre nu när det är en tävling på flera dagar 

och att det går att se sin starttid på Internet, istället för att ringa eller åka ut till 

klubben kvällen innan som det var förut. Alla tillfrågade kollar även resultatlistan 

via Min Golf efter att tävlingen är spelad. Denna funktion behövs då de kanske be-

höver åka hem tidigare eller inte orkar vara kvar tills prisutdelning och alla har 

kommit in i mål. Samtidigt som resultaten finns tillgängliga under en längre tid. 

Detta gör det möjligt att kunna gå tillbaka senare för att se hur det gick i tävlingar-

na och vilka resultat som krävdes för att vinna osv.  

HCP 

Alla tyckte att Min Golf var det bästa sättet för att ändra sitt HCP eller att ändra det 

via Golfterminalen. Ingen saknade de gamla HCP-korten och fördelarna var många 

med GIT som gör att det går att se en historik över sitt HCP. Att kunna gå tillbaka 

och se hur många tävlingsvarv eller handicapgrundade rundor som spelas under ett 

år eller en viss tid. Att kunna jämföra från år till år och kunna se hur handicapkur-

van ter sig är några av de funktioner som GIT ger medlemmarna. 
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5 Analys 

Den teoretiska referensramen kopplas samman med de resultat som redovisades i 

föregående kapitel. 

5.1 IT-system 

Anledning till införande av IT-system 

Tanken bakom GIT är att ersätta ett gamalt system (GK96) som var föråldrat och att 

kunna integrera på nya sätt med medlemmarna, framförallt via Internet. Interak-

tionen blir mer automatiserad och medlemmarna gör mer jobb. Det handlar om att 

receptionisten inte behöver lägga in alla bokningar då medlemmarna gör det själva 

via Min Golf. Davenport (2000) beskriver anledningar som föråldrat system och att 

kunna integrera via Internet som några anledningar till varför ett nytt IT-system bör 

införas. Enligt vår undersökning uppgav 80 % att de bokar en starttid via Min Golf. 

De som tävlar av de tillfrågade uppger att de använder Min Golf för att hantera täv-

lingsrelaterade uppgifter. Alla använder funktionen för att ändra HCP.  

Användare 

 

Den nya tidsbokningen har bidragit till att golfklubbarnas receptionister har lättare 

att se vilka golfspelare som skall besöka golfbanan. Även norska och danska spela-

re är integrerade i systemet. Stolterman (1991) och Hedman och Kalling, (2002)  

berättar om att införandet av IT ger användaren ett handlingsutrymme som den 

tidigare inte haft. Klubbarnas representanter har fått tillgång till nya verktyg om de 

tidigare inte haft. 80 % av de tillfrågade i vår undersökning uppger att de använder 

Min Golf när de skall boka en tid. Alla de tillfrågade som tävlar använder sig av Min 

Golf för att anmäla sig till tävlingar. Golfspelarna har fått nya redskap som hjälp för 

att kunna anmäla sig till tävlingar och boka tider. 

Gäre (2003) menar att IT-system oftast inte bara har en användare utan skall passa 

flera olika användare. GIT är uppbyggt så att de har en del som är tänkt för golfspe-

larna och en del som är till för golfklubbarnas representanter. Dessa delar går även 

att anpassa så de skall passa de enskilda golfklubbarnas behov. Med GIT så finns 

möjligheten med anpassning för att passa de olika användarna något som inte varit 

lika lätt i det tidigare systemet. 

5.2 Kundrelationer och IT 

Internet 

Applegate (2007) menar att Internet gör det möjligt att erbjuda kunder service när 

som helst på dygnet, vilket många medlemmar såg som en klar fördel med GIT. Det-

ta kan jämföras med hur det var innan då alla tidsbokningar behövde gå genom 

receptionen.  Att de just kunde boka sina starttider när som helst utan att vara be-
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roende av något annat än en dator och Internet är något som förändrats till det po-

sitiva. Genom att kunna erbjuda tjänster via Internet får medlemmarna ut mer ge-

nom nya funktioner som inte fanns innan, som att se hur många det är som har 

bokat starttider under en dag t ex (Gummeson, 2002). Att kunna boka en starttid 

via Internet ger medlemmen nu mer information än hur det var innan GIT. Det är 

fortfarande samma tjänster det handlar om i form av att boka en starttid, men In-

ternet ger en ny dimension då medlemmen får fram mycket mer information än vid 

bokning via receptionen (Gummesson, 2002). En nackdel med att alla medlemmar 

kan boka en starttid väldigt lätt är att det är svårare att få en tid om medlemmen 

inte är ute i god tid eller vill gå ut spontant. 

Kundkontakten med medlemmarna går från att vara mer personliga möten till att 

bli mer automatiserad med mer e-postkontakt. Klubbarna får mer kontakt med 

medlemmarna via sina hemsidor än i receptionen. Det går fortare för klubbarna att 

nå ut till medlemmarna med informationen då. 

Medlemmarna kan planera sin tid bättre nu när han ska anmäla sig till tävlingar 

via Internet och långt i förväg. Att få tillgång till start- och resultatlista på Internet 

leder också till att medlemmarna kan spara in mycket tid för att istället behöva ta 

sig till golfklubben eller ringa dit. Speciellt om det är en flerdagars tävling och start-

listan kommer sent kvällen innan.   

Självbetjäningsteknik 

Golfklubbarnas kundrelation med medlemmarna har förändrats tack vare Min Golf 

och Golfterminalen då medlemmarna blir en del av tjänsteproduktionen. Medlem-

marna gör då en särskild del i verksamheten själv med hjälp av ett IT-system som 

hjälper en med tjänsten (Lovelock & Writz, 2007). Tidigare då var det receptionis-

terna som gjorde det mesta, medan det nu är medlemmarna som till stor del själva 

bokar sina starttider på egen hand. Att kunna boka en starttid eller anmäla sig till 

tävling eller ändra sitt HCP själv ser många som en positiv förändring. GIT har in-

neburit att receptionisternas jobb har blivit mer automatiserat och att de får mer 

tid för annat än innan GIT. Grönroos (1996) håller med om detta. Echeverri och 

Edvardsson (2002) menar att självbetjäning ställer höga krav på att kunden kan 

hantera tekniken. Detta kan ibland leda till att det inte går att boka den starttid 

medlemmen trodde att han kunde boka då den inte var tillgänglig för honom på 

grund utav svåra bokningsregler. Uppstår dessa problem är det en negativ föränd-

ring för golfspelarna och då var det bättre innan GIT då det inte uppstod sådana 

problem. 

Innan GIT såg interaktionen mellan golfklubbarnas representanter och golfspelarna 

ut som i figur 4. För att boka en tid, anmäla sig till tävlingar eller ändra sitt HCP 

tog golfspelaren kontakt med klubben via en receptionist som förde in informatio-

nen i pärmar eller ett äldre IT-system (GK-96). All information gick via en represen-

tant från golfklubben. Wells (1999) beskriver detta som IT-assisterad interak-

tion.
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Figur 4 – IT-assisterad kontra automatiserad interaktion innan GIT. (Källa: Egen illustration) 

Med GIT finns IT-assisterad interaktion kvar. Det finns ett nytt sätt att boka tid, 

anmäla sig till tävlingar eller ändra HCP. Dessa processer illustreras i figur 5. Golf-

spelaren har nu möjlighet att via Internet ta kontakt med klubbarna och uträtta 

sina ärenden självständigt. Efter givna regler som golfklubbarnas representanter 

satt upp kan golfspelaren boka tid, anmäla sig till tävlingar och ändra HCP. Denna 

information sparas i en gemensam databas. Wells (1999) beskriver denna process 

som automatiserad interaktion.  

 

Figur 5 – IT-assisterad kontra automatiserad interaktion med GIT. (Källa: Egen illustration) 

Med GIT har den IT-assisterade interaktionen blivit lite lättare. 30 % av de tillfråga-

de tycker det är lättare när receptionisten har tillgång till ett IT-system. 67 % av de 

tillfrågade medlemmarna märker ingen skillnad. Bara 3 % tycker att det är svårare 

när receptionisten har tillgång till GIT. Wells (1999) menar att IT ska användas som 

ett hjälpmedel för receptionisten. Vår undersökning visar att det blivit lite lättare i 

den IT-assisterade interaktionen mellan receptionisten och golfspelarna. Även om 

de flesta inte märker att receptionisten har ett nytt hjälpmedel så är det ändå en 
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betydande del som gör det. De 3 % som anser att det blivit svårare att boka integre-

ra med golfklubben är en väldigt liten del. 

80 % anser att det lättaste sättet att boka en tid är via Min Golf. Av de som tävlar 

så tycker alla att det lättaste sättet är att anmäla sig via Min Golf. Alla de tillfrågade 

tycker att det är lättare att ändra sitt HCP på Min Golf än som det var tidigare. 

Wells (1999) beskriver att det blir lättare för kunden att ta kontakt med företag med 

ett automatiserat system. 80 % använder sig av Min Golf och 80 % tycker även att 

det är det lättaste sättet. Golfklubbarna har fått ett nytt sätt att integrera med golf-

spelarna och enligt vår undersökning så använder de flesta detta sätt. Detta kan 

förklaras med att interaktionen blir mer självständig och att man inte är beroende 

av när klubbens representant är tillgänglig. 

Lovelock & Writz (2007) menar att kunderna gillar självbetjäningstekniker samtidigt 

som vissa ser problem med det. En stor fördel enligt många medlemmar är att den 

är tillgänglig dygnet runt. Det går även snabbare att få fram detaljerad information 

istället för att kontakta golfklubben via receptionen eller att ringa receptionen som 

behövdes göra innan GIT. Många är överrens om att de kan få fram mer information 

som de har nytta av än om de kotaktar receptionisten i och med en bra designad 

självbetjäningsteknik som erbjuder bättre service än en anställd. Som en medlem 

säger är Min Golf löst på ett sådant sätt att användarvänligheten och designen gör 

det lätt att navigera sig fram vilket är en viktig del enligt Lovelock och Writz (2007). 

Sölvesborgs receptionist tycker däremot att användarvänligheten i GIT inte är till-

räckligt bra och får då negativa konsekvenser då hon inte kan använda allt hon be-

höver. Så länge tekniken fungerar bra är detta helt klart överlägset, men när syste-

met fallerar blir medlemmarna missnöjda och besvikna på GIT. Som exempel kan 

det vara problem med att logga in eller att det inte fungerar som de hade tänkt sig. 

Det kan vara problem att IT-systemet är otillförlitligt eller långsamt och därför inte 

ger tillräckligt snabba lösningar (Grönroos, 2007). Nya förändringar behöver inte 

bara vara positivt då Min Golf har varit väldigt segt som en medlem tyckte. Lovelock 

och Writz (2007) anser att en Internet-användare ska få snabb tillgång till innehål-

let på hemsidan.  

Medlemmar Golfklubbar 

Boka och söka efter starttider Uppsikt över alla spelare på banan 

Tävlingsanmälan Mer kontakt via e-post och hemsidan 

Ändra HCP och se historik Få fram information snabbt och smidigt 

Tillgång till start- och resultatlistor  
Tabell 1 – De viktigaste upplevda fördelarna med GIT.  

High tech 

24 % av de tillfrågade golfspelarna uppger att kontakten med klubben har blivet 

sämre. Bara 3 % tycker kontakten har blivit bättre. 74 % känner ingen skillnad. 

Gummesson (2002) förklarar att det är viktigt att träffas i personliga möten för att 

få en kontrast till tekniken. Gummesson menar att det är viktigt att ha en balans 

mellan ”high tech” och ”high touch.” Detta kan förklara varför 24 % känner att kon-
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takten med klubben har blivit sämre. Förmodligen så känner de inte att interaktio-

nen med klubben via Internet är lika givande som den interaktion de har med re-

ceptionisten men den uppfattas som smidigare och lätt att använda. Även golfklub-

barna uppger att de tycker kontakten med golfspelarna har blivit sämre. De ser inte 

de golfare som tidigare kom in och bokade tider. Gripsholms GK har löst detta med 

att alla som ska ut på banan först måste anmäla sig i receptionen. Detta kan vara 

en av lösningarna till att öka den personliga kontakten med golfspelarna.  

Nackdelar med ett IT-system 

Ett IT-system kan ha negativa konsekvenser i form av att personalen får mindre tid 

för enstaka kunder. Vissa klubbar ser detta med att fler bokar starttider utan deras 

inblandning att de verkligen får mer tid för dem som vill ha deras kontakt. Självbe-

tjäning och ny teknik kan ge problem med att medlemmen inte accepterar det nya 

systemet eller är beredd, utbildad eller motiverad för att använda det. Detta före-

kommer då det finns de som är negativa mot GIT eller framförallt Min Golf. (Eche-

verri & Edvardsson, 2002; Grönroos, 2007; Lovelock & Writz, 2007) Golfklubbarnas 

relation med medlemmarna har blivit sämre nu med GIT vilket Grönroos (1996) 

stärker då automatiska system gör att den personliga kontakten minskar. 

Innan GIT var det inte möjligt att ta fram information om medlemmarna lika enkelt. 

Receptionisterna tycker att det är lätt att ta fram den information som behövs i GIT, 

men förväntningarna på systemet ökar då de saknar att de inte kan få fram samma 

information om sina gäster. Grönroos (2007) menar att det kan vara negativt om 

databasen inte ger kontaktpersonen tillräckligt lättfunnen information. Om recep-

tionisterna lätt kan få fram information om alla sina medlemmar och gäster är det 

lätt för dem att fortsätta hålla kontakten eller skicka ut erbjudanden till dem. 

Om en medlem inte kan sitt eller sina vänners golf-ID kan det bli problem att boka 

en starttid via receptionen då personalen vill göra det lättare för sig själv och bara 

skriva in golf-ID. Istället för att skriva in namnet och klubben spelaren tillhör. 

Grönroos (2007) menar att det är viktigt att personalen kan hantera systemet fullt 

ut. Detta leder till att golfspelaren blir missnöjd med interaktionen då han finner 

det svårt att boka en tid.  

Medlemmar Golfklubbar 

Måste vara ute i god tid för att boka 
starttid 

Färre personliga möten 

Tar lång tid att använda Min Golf Kan inte utnyttja alla funktioner 

Måste kunna sina vänners golf-ID för att 
boka starttid 

 

Tabell 2 – De viktigaste upplevda nackdelarna med GIT.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Avsnittet presenterar de slutsatser som vi fått fram av studien. Avsnittet presenterar 

först ur golfklubbarnas syn sedan ur medlemmarnas syn och avslutas med en dis-

kussion  

 

Det vi vill ta reda på i denna uppsats är vilka förändringar ett IT-system har med-

fört samt hur interaktionen har påverkats av införandet utav ett IT-system. 

6.1 Golfklubbar 

Anledningen till att Svenska Golfförbundet ansåg att det behövdes ett nytt system 

var att det gamla systemet GK96 inte fungerande och hade de funktioner som de 

ville erbjuda sina medlemmar. Ett av målen har också varit att det skall bli lättare 

att ta kontakt med klubben, att man skall kunna nå golfklubbarna var man än be-

finner sig. En annan viktig anledning var att GIT skulle öka möjligheten till självbe-

tjäning. 

GIT har inneburit att alla golfspelare kan boka sina starttider och anmäla sig till 

tävlingar via Min Golf på Internet. Detta har lett till att många medlemmar inte 

längre besöker receptionerna på golfklubbarna, vilket i sin tur har inneburit att 

golfklubbarnas relationer till medlemmarna förändrats. Fördelar med detta kan 

vara att golfklubbarna inte behöver lägga ned samma tid och arbetskraft som tidi-

gare för att få ut medlemmarna på golfbanan. Golfklubbarna kan nu erbjuda en 

snabbare service när GIT möjliggör att receptionisten kan få fram snabbare infor-

mation om till exempel vilka starttider som finns tillgängliga en viss dag. Nackdelen 

är dock att golfklubbarna inte får samma kontakt med medlemmarna som tidigare. 

När väl medlemmarna kommer in blir träffarna mer opersonliga och det blir inte 

lika bra kontakt. För att undvika detta har en del golfklubbar valt att varje spelare 

måste bekräfta sin starttid i receptionen innan de går ut. 

GIT innebär att golfklubbarna kan ge en bättre service till sina medlemmar genom 

en gemensam databas med alla landets golfare. GIT förenklar administrationen och 

effektiviserar arbetet på golfklubbarna och bidrar till förenklade rutiner för tidsbok-

ningen 

6.2 Medlemmar 

Min Golf på internet är ett populärt sätt för att boka sin starttid. Många tycker att 

Min Golf har lett till att de får ut mer av sitt medlemskap då det bland annat är 

mycket lättare att sköta tidsbokning. Samtidigt som det är lätt att få en bra över-

blick över hur många det är som är ute på golfbanan. De uppskattar även att det är 

lätt och smidigt att ändra och hålla koll på sitt HCP. Medlemmarna är mycket nöjda 

över att sköta mer själva, speciellt när det är lättillgängligt och när medlemmen har 

möjlighet att utföra sina ärenden dygnet runt. Kontakten med golfklubben är an-

tingen detsamma eller har blivit sämre då det är färre telefonsamtal och besök i re-
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ceptionen. Många medlemmar tycker inte att det är något negativt med det, utan 

tycker det är så pass smidigt att inte behöva involvera receptionisten i alla ärenden. 

Medlemmarna gör jobbet själva  

Att golfklubbarna och golfspelarna kan integrera på ett nytt sätt är det inget tvivel 

om. Med GIT har tillvägagångssättet hur golfspelarna kontaktar och kommunicerar 

med golfklubben ändrats från att golfspelaren ringer eller besöker klubben till att 

golfspelaren tar kontakt med klubben via Internet och Min Golf. Fortfarande finns 

det de som föredrar att det gamla tillvägagångssättet men den större delen väljer att 

använda Min Golf. 

6.3 Slutdiskussion 

13 % använder sig fortfarande av möjligheten att ringa eller besöka en receptionist 

för att boka tid. 7 % bokar tid via en kompis. Det kan tänkas att dessa inte riktigt 

förstår hur de skall använda Min Golf eller inte är intresserade av att använda den 

vägen för att boka tid. Hedman & Kalling (2002) anser att förståelse och vilja att 

använda det nya systemet måste finnas för att användarna skall använda ny tek-

nik. Med en sådan bred kundkrets som golfklubbarna har så är det bra att ha kvar 

receptionisten så att alla har möjlighet att boka tid. 

För att ett IT-system ska vara uppskattat av alla gäller det att alla inblandade ac-

cepterar systemet och kan använda det. Annars blir det lätt stor irritation och 

missnöje. Ett alternativ kan vara att göra Min Golf ännu mer användarvänligt och 

med snabbare sökfunktioner för att fånga upp de som ännu inte accepterar syste-

met.  

Systemet är stort och det är som att använda Office-paketet, där alla löser det på 

sitt eget sätt. Några har lärt sig vissa funktioner som ingen annan kan. Därför kan 

det vara en bra idé att alla användare får en ordentlig utbildning för att utnyttja så 

mycket som möjligt av systemet. 

Med de förändringar som det nya IT-systemet har medfört kan vi se att interaktio-

nen mellan golfspelarna och representanter för golfklubbarna har förändrats. Inter-

aktionen har gått från att vara IT-assisterad eller pappersbaserad till IT-assisterad 

eller automatiserad. Detta har medfört att det blir lättare att komma i kontakt med 

golfklubben men det upplevs att relationen mellan golfspelare och golfklubbarna 

har försämrats. 
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Bilaga 1: Intervjumall SGF  
 

1. Kan du beskriva alla delar i systemet? 
 

2. Vilka nya funktioner har medlemmarna fått tillgång genom GIT? 
 

3. Vilka nya erbjudande har GIT medfört? 
 

4. Hur gick beslutet till när GIT infördes? 
 

5. Hur gick ni till väga när ni valde WM Data (Logica)? 
 

6. Hur lång tid tog det att bygga systemet? 
 

7. Hur gick implementationen till? 
 

8. Vad har det kostat att införa GIT? 
 

9. Vad kostar det att driva GIT? 
 

10. Hur mycket pengar spar det in genom användandet av GIT? 
 

11. Hur har golfklubbarna utbildas i att hantera systemet? 
 

12. Hur har alla medlemmar fått lära sig systemet? 
 

13. Hur har utvecklingarna av systemet gått till? 
 

14. Hur ofta kommer det uppdateringar? 
 

15. Sker nya utbildningar i samband med att nya funktioner tillkommer?  
 

16. Hur har undersökningar på klubbarnas nöjdhet av GIT gjorts? 
 

17. Har GIT bidragit till att tjänster har blivit överflödiga för golfklubbarna, i så fall på vil-
ket sätt? 
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Bilaga 2: Intervjumall golfklubbar 

  
1. Hur vill du beskriva skillnaden i ditt jobb nu med GIT och tidigare?  

 

 

2. Uppgifter du hade tidigare, telefonsamtal, pappersarbete m.m.?  

 
3. Har det kommit nya uppgifter i systemet som t.ex. att ta ut rapporter?  

 

 

4. Vad brukar kommentarerna från medlemmarna om GIT handla om?  

 

 

5. Hur sköttes tidsbokningen innan GIT? 

 
6. Hur tycker ni att tidsbokningen fungerar med GIT? 

 

 

7. Vilka fördelar finns med GIT? 

 
8. Fungerar kundkontakten bättre nu med GIT? 

 
9. Har ni lika bra kontakt med de golfspelare som väljer att boka sin tid via Min Golf? 

 
10. Vet du hur du använder alla funktioner i tidsbokningen, har du nytta av alla funktioner? 

 

 

11. Hur upplever ni att kundrelationerna har förändrats då ni använder GIT? 
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Bilaga 3: Enkät medlemmar  

 
Tidsbokning 
 

1. Hur brukar du boka din starttid? 

Min Golf   Kompis   Reception    Jag har inte bokat 
 

2. Vad är lättast för att boka en starttid? 

Min Golf  Ringa   Boka på plats   Annat  
 

3. Varför är detta det lättaste sättet för att boka en starttid? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. Är det lättare att boka via receptionisten nu när de har tillgång till ett IT-system? 

Ja  Nej  Ingen förändring  Vet ej 
 

5. Tycker du att Min Golf har lett till att du får ut mer av ditt medlemskap? 

Ja Nej  Vet ej 
 

6. Varför tycker du det? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Har kontakten med klubben blivit bättre tack vare Min Golf? 

Ja Nej Ingen skillnad  Vet ej 
 

8. Varför tycker du det? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Är det lättare att komma ut på banan när du kan boka via Min Golf? 

Ja Nej  Vet ej 
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10. Om du inte använder Min Golf, varför gör du inte det? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tävlingsanmälan 
 

11. Har du spelat en klubbtävling senaste 3 åren? 

Ja Nej (hoppa över fråga 12-16)  Vet inte 
 

12. Anmälde du dig via Min Golf? 

Ja  Nej  Vid nej, hur anmälde du dig då?_________________ 
 

13. Hur fungerar det att anmäla sig via min golf? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

14. Kollar du din starttid till tävlingen i Min Golf? 

Ja Nej 
 

15. Hur upplever du att det är att kunna se din starttid på internet? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

16. Kollar du resultatlistan för tävlingen i Min Golf? 

Ja Nej 

 

HCP 
 

17. Hur ändrar du ditt HCP när du sänker eller höjer dig? 

Min Golf Golfterminalen   Det sköts automatiskt på tävlingar 
 

18. Vad upplever du som det bästa sättet för att ändra ditt HCP? 

Manuellt (Gamla HCP-korten)  Min Golf Golfterminalen Annat 
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Bilaga 4: Enkät medlemmar nr 2 
 

1. Vilka fördelar upplever du med GIT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vilka nackdelar upplever du med GIT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur har kontakten med golfklubben påverkats med GIT? 

 


