Tycka golf är roligt och inbjuda varandra till spel ökar trivseln
Kulturenkäten genomfördes i början av hösten 2019, där ställdes frågor till medlemmarna om hur vi
har det tillsammans på Hammarö golfklubb. Klubbar som deltar i klubbutvecklingsprogrammet Vision
50/50 för en jämställdare och mer inkluderande golf ges möjlighet att starta sitt utvecklingsarbete
med denna enkät. Svarsfrekvensen var 24 procent. Det betyder att ungefär var fjärde medlem svarat
vilket i sin tur manar till mycket försiktiga tolkningar. Men bättre lite information än ingen alls. Våra
resultat kan jämföras med de övriga 47 klubbarna i Sverige som hittills genomfört enkäten.
Sammanfattningsvis verkar vi ha det ganska bra tillsammans men vi kan definitivt bli bättre.
Fler än sju av tio har markerat siffran 7 och uppåt på en tiogradig skala på frågan om de känner sig
inkluderade i klubben. Andelen kvinnor är något högre än andelen män och av de mellan 19-30 år
svarar nästan nio av tio att de känner sig inkluderade. De med handicap under 10 och över 37 känner
sig inte lika ofta inkluderade som övriga. De mest utslagsgivande frågeområdena för att känna sig
inkluderad rör informella nätverk och sociala sammanhang.
Relateras svaren om inkludering till frågan om varför man spelar golf så står det klart att de som gör
det för att det är roligt oftare ger höga poäng för inkludering (94 procent). De som spelar för att
någon i deras närhet gör det, såsom en sambo eller kompis, inte känner sig så inkluderade och
samma gäller för de som spelar golf för det sociala livet på klubben.
I enkäten ges möjlighet att lämna egna kommentarer. Av 18 kommentarer handlar sex stycken om
temat att ”Alla spelar med samma personer jämt”, ”Svårt komma in i grupperingar” och ”Alldeles för
många ”interna” gäng som bara spelar med varandra på ex. Herrgolfen”. Flera kommentarer noterar
självkritiskt att det också beror på vilka initiativ man själv tar; ”Eget engagemang saknas”, ”Jag deltar
inte i några tävlingar så det är självvalt till stor del…”, ”… jag känner mig till viss del inkluderad men
det kan vara svårt att få kontakt med andra på klubben som man inte redan har någon koppling till.
Folk dras ju naturligt till de som de redan känner.”, etc. I övrigt finns kommentarer som ”Negativt
statustänk”, ”Många medlemmar har svårt att vara öppna mot människor de inte umgås med”, osv
Många (84 procent) avger positiva omdömen avseende miljön såsom banan, klubbhus, restaurang
etc. Svaren är i stort sett lika oavsett kön, ålder och handicap. Samma gäller området Värdegrund
som berör frågor om jämställdhet, mångfald och möjligheter att utvecklas och ha roligt på klubben.
Fler än åtta av tio, kvinnor oftare än män, yngre oftare än äldre och de med högre handicap oftare än
de med lägre handicap, gillar klubbens ledarstil såsom hur klubbens styrelse fungerar, att man kan få
hjälp när man behöver och att man blir lyssnad på.
Kan jag som medlem spela när jag vill, känner jag mig stressad på golfbanan är frågor som samlas
under området ”Tider”. Kvinnor är mer positiva i sina svar än män, de som är 50 år och äldre är mer
positiva än de yngre än 50 år och de med handicap mellan 18,5 och 36 oftare positiva än övriga.
Klubbens sätt att skapa förutsättningar för träning, utbildning, utveckling och visa respekt för
medlemmarnas olika inställning till golfen är de flesta nöjda med. Den yngsta åldersgruppen som är
30 och yngre är mindre nöjd än övriga.

Även när det gäller bemötande och kommunikation ger de svarande positiva omdömen i hög grad
och det är ingen skillnad avseende kön, ålder eller handicap. Däremot sticker de som inte upplever
sig inkluderade ut här med lägre omdömen.
Området Informella grupper/nätverk berör frågor om att hitta spelkompisar, trivsel, snobberi och
känna sig utanför. De yngre tycks ha en bättre upplevelse inom det här området än äldre. Slutligen
handlar det sista frågeområdet om att passa in oavsett om man är singel eller har partner etc. Män i
jämförelse med kvinnor och även yngre i jämförelse med äldre svarar mer positivt på dessa frågor.
På frågan ”jag är intresserad av andra aktiviteter på klubben, förutom tävlingar?” svarar 29 procent
ja, vilket är en lägre andel i jämförelse med övriga klubbar där 36 procent vill det. Samtidigt vill inte
21 procent tävla alls, vilket är en hög siffra i jämförelse med andra klubbar där den gruppen endast är
10 procent.
I jämförelse med de övriga 47 klubbarnas resultat så tillhör vi den toppande fjärdedelen avseende
frågeområdena Miljö, Värdegrund, Klubbens sätt att fungera och Bemötande/kommunikation. Vi
landar ungefär i mitten inom områdena Ledarstil och Tider medan vårt resultat är lägre än snittet
inom områdena Informella grupper/nätverk och Sociala sammanhang.
Så sammanfattningsvis verkar vi, som sagts ovan, ha det ganska bra tillsammans men vi kan definitivt
bli bättre. Ett verktyg är vårt klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 för en jämställdare och mer
inkluderande golf. Läs mer på hemsidan eller kontakta någon i styrelsen eller ledningen på klubben
om du vill veta mer. Och alla är välkomna att delta mer eller mindre aktivt.
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