Utvärdering
2018.

Innehåll
Golfens dag 2018 – utvärdering ........................................................................................................................ 2

Bakgrund ........................................................................................................... 2
Organisation och ansvarsfördelning ................................................................. 3
Golfens dag 2018............................................................................................... 5
En gemensam dag........................................................................................................................................... 5
Mål ....................................................................................................................................................................... 5
Utfall .................................................................................................................................................................... 5

Kommunikation och marknadsföring ............................................................... 7
Tema ..................................................................................................................................................................... 7
Två nationella partners ................................................................................................................................. 7
Kommunikationspaket ................................................................................................................................ 8
Marknadsföring.............................................................................................................................................. 8
Utfall och räckvidd – nationell marknadsföring ................................................................................ 9
Utfall – regional marknadsföring............................................................................................................. 9
Kommunikation och marknadsföring – analys ............................................................................... 10

Klubbenkät – resultat och analys .................................................................... 11
Redovisning av svar i klubbenkät ......................................................................................................... 11
Analys av klubbenkätsvaren ................................................................................................................... 13
Framgångsfaktorer ...................................................................................................................................... 13
Vad säger besökarna ................................................................................................................................... 14

Golfens dag 2019 – utvecklingsområden ....................................................... 15

1

Golfens dag 2018 – utvärdering
En översikt och analys av projektet Golfens dag som genomfördes i hela
landet den 26 maj. Utvärderingen innehåller bland annat bakgrund,
information om projektet, räckviddssiffror från marknadsföring samt
resultat och analys av klubbenkäten.

Bakgrund
Golfens dag-projekt har genom åren till och från genomförts i olika former och under olika
namn som nationell golfdag, öppen golfdag med mera. Dagen har dock tidigare aldrig fått det
stora genomslag som arrangörer och initiativtagare hoppats på. Under 2017 uppvaktades
Svenska Golfförbundet (SGF) av intresseorganisationen Golf & Companies för att diskutera
en nystart av Golfens dag. Man enades om att SGF skulle ta ansvaret och driva Golfens dag
som ett treårsprojekt, 2017–2019.
2017 genomfördes den första Golfens dag i nuvarande tappning, där Golfens dag arrangeras
av landets ledande golforganisationer och genomförs på landets golfklubbar. Golfsverige slöt
upp och hela 320 klubbar arrangerade Golfens dag.
Syftet med Golfens dag är att genom en satsning tillsammans med golfens stora
organisationer marknadsföra hela golfbranschen och öka synligheten kring golfens positiva
effekter golf när det gäller friskvård, miljö och besöksnäring. SGF har långsiktigt effektmål på
20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer, till år 2022. Genom Golfens
dag får många människor en möjlighet till en positiv kontakt med golf på landets klubbar och
anläggningar.
För klubbens del är målsättningen att rekrytera nya men framför allt behålla fler medlemmar
över tid. Genom de studier som gjorts de senaste åren har det varit tydligt att de som lämnar
golfen inte kommer in i gemenskapen och inte heller utvecklas med golfen. Förhoppningen
är att fler klubbar skall börja arbeta med en målgruppsanpassning och flerårsplaner för att på
så vis behålla fler medlemmar. Vi vill att Golfens dag är en aktivitet som klubben kan arbeta
med för att nå sin fulla potential.
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Organisation och ansvarsfördelning
Styrgruppen
Golfens dags styrgrupp har utgjorts av representanter från SGF, Swedish Greenkeepers
Association (SGA), Golf Administratörernas Förening (GAF), Golf & Companies (Golf & Co) och
Professional Golfers Association (PGA). Claes
Björklund på SGF har verkat som nationell
Styrprojektledare och även varit sammankallande
grupp
för gruppens styrgruppsmöten, totalt sex möten
under perioden augusti 2017 till och med maj
2018.
GolfGolfspelare
distrikt
Genom det unika samarbetet har Golfens dag
som aktivitet förankrats till alla
yrkesverksamma inom svensk golf. En
målsättning för styrgruppen har varit att
förankra och kommunicera med medlemmarna
i sin respektive organisation.

Golfens
dag

Klubbrådgivare

Golfklubbar

Golfklubbarna
Golfklubben har själv ansvarat för planering, marknadsföring lokalt och genomförande av
sitt arrangemang, med stöd av det framtagna kommunikationsmaterialet samt att SGF:s
klubbrådgivare fungerat som ett bollplank. En viktig punkt för golfklubben har varit att
planera för uppföljningen av besökarna.
Istället för att göra om hela anmälningsförfarandet från i fjol erbjöds alla golfklubbar som
genomförde Golfens dag 2017 istället att avanmäla sig om de inte skulle vara med under 2018
års upplaga. Detta kommunicerades i nyhetsbrev med klubbarnas projektledare. 18 klubbar
avanmälde sig. Totalt var 327 klubbar och anläggningar anmälda till Golfens dag 2018.
I samband med SGF:s verksamhetsseminarier januari–mars 2018 presenterades Golfens dag
2018. Totalt besöktes seminarierna av ca 1 500 deltagare från närmare 340 klubbar.
Kommunikationen med klubben har i övrigt mestadels skett med klubbens projektledare som
kontinuerligt fått information via nyhetsbrev och information på hemsidan
www.golfensdag.se. Totalt har det skickats ut åtta nyhetsbrev direkt till projektledarna.
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Distrikten
Sveriges 21 golfdistriktsförbund har informerats kontinuerligt och ombetts verka som en
lokal samordningsresurs för t ex kommunikation och aktiviteter. I samband med
distriktsträffar har GDF haft rollen att informera om Golfens dag. Distriktsordföranden har
fått information direkt av Claes Björklund samt via nyhetsbrev. En nyhet för i år var att
distrikten erbjöds ekonomiskt stöd mot att de samordnade lokal marknadsföring (se mer
nedan).
Medlemmarna
Alla medlemmar i landets golfklubbar har spelat en viktig roll i kommunikationskedjan, i
hopp om att de skall ta med en ny potentiell golfspelare till klubben lördag den 26 maj.
Information till dem har framför allt gått via klubbens egen kommunikation, samt via den
nationella annonseringen ibland annat Svensk Golf.
Klubbrådgivarna
SGF:s klubbrådgivare utgör en viktig funktion i arbetet med Golfens dag. Dels som en partner
och bollplank till klubbar och distrikt och dels i uppföljningsarbetet efter aktiviteten.
Klubbrådgivarna har ett högt anseende hos klubbarna och kan hjälpa dem att ta fram bra
erbjudanden och uppföljningsaktiviteter som hjälper klubben, projektet och Golfsverige att
nå uppsatta mål.
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Golfens dag 2018
En gemensam dag
Det unika och den enskilt största styrkan med Golfens dag
är att det genomförs en gemensam dag i hela Sverige. På så
vis kan vi signalera ett datum och ett budskap vilket gör
kommunikationen tydlig och lätt för mottagaren att förstå.
Självklart är det förenat med utmaningar då det geografiskt
skiljer ca 180 mil mellan den nordligaste och sydligaste
klubben i Sverige. En del klubbar anser att datumet är
alldeles för sent i maj och en del för tidigt på säsongen.
Våren är dessutom en tid då mycket annat sker, allt ifrån student, helger och stora sport- och
nöjesevenemang riskerar att krocka med en fast dag. Oavsett val av tidpunkt för Golfens dag
är det en utmaning att hantera.

Mål
Vi lärde oss mycket av Golfens dag 2017. En utmaning låg i att sätta mål som både var
stimulerande och utmanande. Utifrån de lärdomarna formulerade vi fyra mål. Följande mål
sattes:
•

320 deltagande klubbar

•

15 000 besökare

•

15 miljoner i total räckvidd

•

640 uppföljningsaktiviteter

Tanken med målen var att det ena skulle ge det andra. En avgörande punkt för att konvertera
en besökare till medlem är att genomföra en eller flera uppföljningsaktiviteter. Nytt för året
var ett mål kopplat till att nå spridning i media.

Utfall
Golfens dag genomfördes lördag den 26 maj 2018. Totalt anmälde sig 327 klubbar och
golfanläggningar. Det var något fler än 2017 vilket får ses som mycket bra.
Efter en ovanligt kall och lång vinter slog vädret hastigt och lustigt om och våren äntrade
landet med högsommartemperaturer i stora delar av landet. På några håll ansågs det fina
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vädret haft en dämpande effekt på den förväntade besöksskaran som till viss del uteblev.
Samtidigt vittnade några klubbar om att det var mer nöjda med utfallet detta år.
I korthet:
•

327 klubbar deltog

•

Ca 15 000 nya besökare ute på golfklubbarna

•

Drygt 7,25 miljoner i nationell och regional räckvidd via annonsering, sociala medier och
PR. Se mer detaljer under ”Kommunikation och marknadsföring” nedan.

•

540 återrapporterade uppföljningsaktiviteter
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Kommunikation och marknadsföring
Tema
Styrgruppen enades om ett tema för 2017 – ”Dubbelt upp”.
Detta tema låg till grund även 2018. Vi anser att temat
speglar hur de flesta kommer i kontakt med golfen. Vi vet
att golfare rekryterar nya golfare inom sin närmsta krets
som familj, arbetskamrater och nära vänner. Dels är
Golfens dag en rekryteringsaktivitet där medlemmarna
verkar som ambassadörer och arbetar i klubbens intresse.
Temat är även tänkt att fungera för att skapa unika
erbjudanden för kurser, lektioner, medlemskap,
restaurangen och shopen.
Budskapet till klubbarna var att de skulle aktivera sina
medlemmar att ta med en ny besökare. Om en
genomsnittlig klubb lyckas aktivera 15 procent av sina
850 medlemmar tar dessa med 127 nya besökare.
För att nå detta kommunicerade vi tidigt med projektledarna om vikten av att dagen också
skulle fyllas med aktiviteter som även passar befintliga medlemmar så att klubben fylldes
med människor – både nya och erfarna golfare – under Golfens dag.

Två nationella partners
Golfstore och Dormy anslöt som nationella partners till Golfens dag. Likt alla klubbar och
organisationer har dom ett stort intresse för att golfen fortsätter att utvecklas positivt. Den
ekonomiska satsningen fokuserade på att tillsätta resurser i marknadsföring av Golfens dag i
lokala media samt att producera och marknadsföra videoklipp i sociala medier. Golfstore och
Dormy tog även fram ett erbjudande på ett startset för besökarna till Golfens dag.
Erbjudandet skickades ut till de deltagande klubbarna på en färdigtryckt voucher.
Golfdistrikten kunde ansöka om ett marknadsföringsbidrag. Av de distrikt som ansökte om
bidraget använde majoriteten det till digital annonsering i lokalmedia.
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Kommunikationspaket
För att underlätta arbetet för projektledarna och
klubbarna arbetades ett kommunikationspaket fram.
Tanken med kommunikationspaketet var att få hela
Golfsverige att sända ett gemensamt budskap. Allt
marknadsmaterial följde en enhetlig grafisk profil för
Golfens dag och temat att ta med en kompis återkom i
bildspråk och i texter.
Paketet låg på en server där varje projektledare och klubb
kunde ladda ner det material som de ville arbeta med.
Paketet bestod bland annat av bilder, filmer, affischer
(bilden) malltexter för hemsida, nyhetsbrev,
pressmeddelanden och Facebook-inlägg, bilder och
banners för webb och sociala medier, diverse trycksaker
samt en projektledarmall för att förenkla klubbens arbete.
Dessutom skickades en liten trycksak (Välkommen till golfen) och ett erbjudande från
Golfstore och Dormy ut till klubbarna för att delas ut i samband med Golfens dag. Varje klubb
var fri att använda materialet i den omfattning de själva ville.

Marknadsföring
Genom att marknadsföra aktiviteten via sociala medier och i nära samarbete med
golfklubbarna skulle Golfsverige kunna skapa en stor spridning till en låg kostnad. Med
dagens möjligheter att sprida budskap kan vi målgruppsanpassa marknadsföringen och
dessutom genomföra den till en lägre kostnad digitalt än genom traditionell annonsering i
printmedia.
För att nå ut maximalt behöver alla nivåer inom projektet samverka:
1. Nationell styrd marknadsföring
2. Distrikt och samarbetsorganisationer
3. Klubbar
När dessa tre delar samverkar blir budskapet väldigt starkt vilket ökar möjligheterna till att
nå ut till fler potentiella besökare.
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Utfall och räckvidd – nationell marknadsföring
•

7 226 615 i nationell räckvidd via annonsering, sociala medier och PR.:
°
°

°

132 tidningsartiklar med total räckvidd på 3,5 miljoner om Golfens dag under
perioden 10 maj – 1 juni. Artiklarna delades drygt 500 gånger i sociala medier.
Drygt 3 550 000 miljoner räckvidd för nationell marknadskampanj via SGF:s
printannonsering, banners och sociala medier (2017: 1 530 000):
• 2 815 178 bannervisningar i bokningsmejlen (2017: 731 092)
• 584 807 räckvidd via print/bannerannonsering. (2017: 450 000) Svensk Golf
354 000 räckvidd (tre helsidor, ett uppslag), Golf Digest 60 000 räckvidd (två
helsidor) samt Expressen Golfbloggen 170 807 (sidvisningar banners).
• 326 630 räckvidd via sociala medier, SGF Facebook och Instagram. (2017:
350 000) Ca 10 inlägg med egenproducerat material, officiell kampanjfilm samt
foton och länkar, via annonsering och organisk spridning. Resultat i detalj:
 Räckvidd: 326 630
 Visningar (endast video): 175 789
 Reaktioner (gilla, kommentarer, klick): 4 085
7 877 unika besökare på golfensdag.se, den nationella landningssidan.

Utfall – regional marknadsföring
Genom ett nytt partnersamarbete med Golfstore och Dormy kunde vi i år erbjuda alla distrikt
att samordna marknadsföring regionalt tillsammans med anmälda klubbar. På så vis får vi tre
delar som samverkar för att nå ut med budskapet om Golfens dag – centralt, distrikt och
klubb. Några nyckeltal och exempel från den regionala marknadsföringen:
•

14 distrikt genomförde annonsering.

•

Exempel 1: I Bohuslän genomfördes en digital annonsering tillsammans med tidningen
Bohuslänningen. Under två dagar (23 och 25 maj) togs tidningens startsida över av en
annons för Golfens dag.

•

Exempel 2: I Östergötland valde distriktet att marknadsföra Golfens dag tillsammans
med Östgötatrafiken. De nyproducerade filmerna och banners för Golfens dag visades
på bussar, tåg och i sociala medier med hänvisning till golfensdag.se.

•

Exempel 3: I Jämtland-Härjedalen valde distriktet att annonsera i lokaltidningarna och
välkomna till Golfens dag samt att man arrangerade tillsammans med klubbarna en
prova-på aktivitet i samband med den allsvenska matchen Östersund-Häcken på
Jämtkraft arena.
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Kommunikation och marknadsföring – analys
En av vår tids stora utmaningar för ett projekt som Golfens dag är inte bara att nå ut, utan att
nå fram och nå in hos mottagaren. Golfens dag måste därför utvecklas organiskt. Alla delar
måste samspela lite bättre. Med det menar jag att golfspelare, klubbar, alla organisationer och
hela golfbranschen måste vilja samverka och lyfta Golfens dag över tid. Om vi än bättre kan
kommunicera varför vi arbetar med Golfens dag så är vi av övertygelsen att Golfens dag kan
fortsätta att utvecklas.
I år skrevs det 132 tidningsartiklar om Golfens dag. Samma siffror för 2017 var 318 artiklar
med 11,5 miljoner i räckvidd, nästan tre gånger fler. En förklaring är att Maria Möller då
valdes till ny ordförande vilket genererade stort medieintresse. I många av intervjuerna med
några av Sveriges största nationella medier nämndes Golfens dag.
Dessutom var det första året projektet genomfördes, vilket i sig kan ha
genererat ett större intresse. Här behöver vi till 2019 fundera över
paketeringen och samarbetet genom hela kedjan för att nå fram än
bättre.
I år syntes Golfens dag på nya platser. Bland annat så kommunicerade
Folksam Golfens dag i interna personalbrev och på intranätet. När
Golfens dag återfinns i Temakalendern så plockas det upp av medier
och nämns i bland annat radio och tryckta kalendrar. På tv.nu
listades de bästa golffilmerna. Det är några exempel på en positiv
spridning utanför golfen.
Med två års erfarenhet av Golfens dag har vi dragit ett antal
lärdomar och sett vad som fungerar bra. Vi behöver än bättre
samordna engagemang och ekonomiska resurser. Vi har sett goda exempel där
distriktet och golfklubbar gått samman för att arbeta med Golfens dags material, verktyg och
de resurser som finns. När alla dessa enheter arbetar tillsammans blir gruppen stark och kan
marknadsföra golfen inom en region och i ett distrikt. Även om en aktivitet vid ett tillfälle
inte gör all skillnad så blir resultatet över tid positivt i utökat samarbete och med ett
slagkraftigt budskap där allmänheten välkomnas och får upp ögonen för golfen.
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Klubbenkät – resultat och analys
Redovisning av svar i klubbenkät
Den 1 juni skickades en enkät ut till de arrangerande klubbarna som var öppen till och med
15 juni. Medvetet försökte vi få till en enkät med få frågor som ger oss en tydlig bild av
Golfens dag. Nedan redovisas resultaten av de 42 enkätsvar som kom in under perioden.
1. Hur upplever du informationen som SGF skickat ut kring Golfens dag?

2. Hur väl motsvarade kommunikationsmaterialet era behov?
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3. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera en annan golfklubb att vara med på
Golfens dag 2019? (NPS)

4. Vad är det som får dig att rekommendera? (välj det alternativ du anser viktigast)

5. Vad är det som får dig att inte rekommendera? (välj det alternativ du anser viktigast)
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Analys av klubbenkätsvaren
Bara 44 procent är promotors (9–10) i den avgörande NPS-frågan ”Hur sannolikt är det att
du skulle rekommendera en annan golfklubb att vara med på Golfens dag 2019?” Här behöver
vi fundera på vad som ska till för att fler skall rekommendera. Om de som idag är passiva (7–
8) kan bli promotors kommer NPS-värdet stiga rejält. Samtidigt måste fler klubbar få hjälp
med sitt arbetssätt så att de får ut det som önskas av Golfens dag.
Utifrån svaren i enkäten och de djupintervjuer som gjorts kan de arrangerande klubbarna
delas in i tre kategorier:
•

Kategori 1 – övergripande nöjda och positiva. En del är väldigt positiva och har lyckats
engagera sina medlemmar som tagit med nya besökare. Dessa klubbar har lyckats med
marknadsföringen och utnyttjat de möjligheter som getts.

•

Kategori 2 – nöjda men för få besökare. En del är nöjda med genomförandet av dagen
och marknadsföringen men hade hoppats på högre besökarantal. Även om de inte fick
så många besökare som de hoppades har de ändå gjort ett förarbete som de tror att de
kan få nytta av framåt. De ser positivt på att de tillhör en nationell satsning.

•

Kategori 3 – övergripande missnöjda. En del är missnöjda med mängden besökare och
svarar att det var fel dag, en kall vår, för lite marknadsföring nationellt som var
orsaken till att det inte blev så som de hoppades. Denna grupp har av olika orsaker inte
lyckats med den interna marknadsföringen och aktivera sina medlemmar.

Framgångsfaktorer
Fem framgångsfaktorer som identifierats hos de klubbar som lyckades bra med Golfens dag:
1. Återkommande och intressanta nyheter i sociala medier
Det har varit en väldigt stor skillnad på hur klubbarna valt att arbeta med Golfens dag. En del
har arbetat strukturerat med sin kommunikation på sociala medier utifrån sina prioriterade
målgrupper. A6 GK har lagt ut nyheter kontinuerligt på sin Facebook sida.
2. Skapa engagemang
Engagemang skapas när man känner sig inkluderad och ser ett mål med aktiviteten.
Anställda och ideella som tillsammans strävar mot ett gemensamt mål. På Arvidsjaur GK har
man haft en arbetsgrupp som setts vid flertalet tillfällen och planerat genomförandet och
uppföljningen.
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3. Tydlig målgrupp (t ex juniorer, damer)
Med en mer avgränsad målgrupp blir det enklare att prioritera och fokusera på det som leder
mot målet. Chalmers och Kårsta körde kvinnor i fokus och i Örebro City satsades det extra på
att välkomna barn och ungdomar.
4. Samarbete med partners, företag och andra föreningar
Sannolikheten att locka fler ökar om det är fler som drar och skapar uppmärksamhet för
aktiviteten. Klubbarna runt Siljan marknadsförde Golfens dag tillsammans. Deras
gemensamma nätverk täcker hela bygden.
5. Snabb återkoppling till besökarna
På Kungsbacka GK återkopplade man till besökarna direkt och fick ett antal nya medlemmar
dagarna efter aktiviteten. Ca 15 procent av besökarna tecknade ett medlemskap inom fyra
dagar.

Vad säger besökarna
Vi tog fram en enkät som klubbarna kunde länka till deras besökare i ett förväntat
uppföljningsmejl. Tyvärr har det kommit in få svar på denna enkät för att dra några
slutsatser.
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Golfens dag 2019 – utvecklingsområden
Vår upplevelse är att Golfens dag har fått en riktning som stöder klubbars, yrkeskårer och
partners samlade intressen. På så vis finns möjlighet att fortsätta etableringen av Golfens dag
som golfens stora nationella samlingsdag där varje klubb på sikt arrangerar sin dag för
golfens bästa, vilket marknadsför svensk golf och ökar synligheten kring golfens
samhällsnytta inom friskvård, miljö och samhällsekonomi.
Mycket har gjorts bra de två första åren av projektet, men saker kan alltid förbättras och
utvecklas. Vi vill lyfta fram tre delar som alla intressenter bör fundera extra på inför 2019:
1. En gemensam dag
Den stora styrkan är en gemensam dag. Avståndet norr till söder är en utmaning samt att
vissa klubbar/distrikt/regioner alltid kommer att hävda att de får större effekt på sin GK om
de får bestämma en egen dag. Om vi kan fortsätta att genomföra Golfens dag en gemensam
dag så kan vi på sikt skapa en unik aktivitet som golfsverige behöver och får nytta av.
2. Rekrytera och behålla
Golfens dag vänder sig i första hand till de klubbar som vill rekrytera nya medlemmar.
Golfens dag är även ett bra tillfälle att aktivera befintliga medlemmar. Golfens dag är således
en aktivitet som kan hjälpa golfsverige att behålla fler medlemmar. Vilken klubb är ni och på
vilket sätt kan ni använda Golfens dag för att nå era mål?
3. Bredare marknadsföring
En mer omfattande nationell marknadsföringskampanj skulle kunna bidra till ett ökat
intresse och spridning, men den kan aldrig ersätta klubbarnas arbete med att locka rätt
person till golfklubben. En arbetsordning där klubbarna och distrikten bearbetar sina
medlemmar, sitt nätverk och närområdet är effektivt och skapar en naturlig kontakt mellan
klubben, medlemmen och den nya besökaren.
Om alla partners och samarbetsorganisationer bearbetar sina kunder och medlemmar når vi
ut brett bland yrkeskårerna inom golfen och hela detaljhandeln. Styrgruppens fokus blir
framåt att skapa än större nationell publicitet och spridning. Vi behöver säkerställa att
golfens alla aktörer står bakom Golfens dag fullt ut.
Nu tar vi sikte mot lördag den 25 maj 2019!
2018-08-07
Styrgruppen Golfens dag
Genom Claes Björklund
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