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Du har tagit beslutet att
utvärdera er klubb. Att
upptäcka små problem och
ta itu med dem innan de
växer till stora problem
kommer att spara både tid
och resurser. Resultaten 
kan även hjälpa dig att
fokusera dina insatser 
på de områden som
medlemmarna vill förändra. 

Den här processen hjälper
dig att se klubben utifrån
dina medlemmars
perspektiv – vad som
fungerar bra och vad som
behöver uppmärksammas.
Vissa av deras iakttagelser
kan komma som en
överraskning, andra inte. 

Det är viktigt att du har ett
öppet sinne gentemot dina
medlemmarnas åsikter,
även om vissa av dem
innebär hård kritik. Kom ihåg
– varje kritisk kommentar 
är en möjlighet att göra
förbättringar i klubben.

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB?
Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning

GENOMFÖR UTVÄRDERINGEN

När – 
  • Dela ut utvärderingen under ett klubbmöte och be att

medlemmarna fyller i den på plats. Avsätt minst 30-45
minuter för att fylla i utvärderingen.  

  • För de medlemmar som inte närvarar, se till att deras
utvärderingar distribueras och samlas in på ett smidigt
sätt. Sätt ett sista datum för inlämnade.

  • Det är en god idé att förklara svarsalternativen när du
delar ut formulären. I den här utvärderingen: 1 är den
lägsta poängen och 6 är den högsta, med undantag för
fråga 7. Följ instruktionerna för den frågan.

Vad – 
  • Ett exemplar av utvärderingen till varje medlem
  • Pennor
  • Tomma sidor för ytterligare kommentarer

Vem – 
  • Inkludera alla dina klubbmedlemmar, inte bara

klubbtjänstemän. Att samla in allas åsikter kommer att
ge dig den bästa övergripande bilden av din klubb och
det kommer även att visa att medlemmarnas åsikter
har betydelse.

  • Uppmuntra uppriktiga och ärliga svar. Genomför
utvärderingen anonymt för att uppmuntra det.

DITT RESULTAT

Sammanställ svaren
  • Använd Resultatformuläret för att sammanställa svaren.
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högsta två lägsta två lägsta två lägsta två 

RESULTATFORMULÄR

Använd detta formulär för att sammanställa poängen för 
varje påstående och se antal svar i högsta kategorin och antal
svar i lägsta kategorin. 

I det här exemplet fick påståendet tre 1:or, tre 2:or, noll 3:or,
åtta 4:or, tolv 5:or och tre 6:or till svar.

Börja med att räkna ihop hur många av varje poäng dina
medlemmar gav varje påstående. Detta visar hur poängen
fördelats: oavsett om svaranden håller med, är neutral eller inte
håller med påståendet. 

Sammanställ sedan det totala antalet svar som har avgivits för
påståendet. (Kom ihåg att dina medlemmar kanske inte
besvarar varje påstående.)

Addera nu antalet svar som gett poängen 5 eller 6 för
påståendet. Denna totalsumma är antalet svar i högsta
kategorin, och är det antal svar som höll med om påståendet. 
I det här exemplet är totalsumman 15, 

Dividera antalet svar i högsta kategorin med det totala antalet
svar (29). Resultatet är procentsatsen av antalet svar i högsta
kategorin. I exemplet blir resultatet 52%.

Gör likadant med de svar som har gett poängen 1 och 2, vilka
är antalet svar i lägsta kategorin. I det här exemplet finns det 6
svar som har gett de lägsta två poängen, eller 21 % av det
totala antalet svar.

Följ dessa steg för varje påstående i frågorna 2, 3, 4, 10 och
11. Ange resultaten i tabellerna nedan.

1 2 3 4 5 6

3 3 0 8 12 3

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %

29 6 15 21% 52%

LCI har tagit fram en
excel-mall som du kan
använda tillsammans med
denna vägledning. För att
hitta mallen för Hur
utvärderar du din klubb?
ange “ME-15C” i sökrutan i
det övre högra hörnet på
LCI:s webbplats. 



FRÅGA 2: VIKTEN AV FRIVILLIGARBETE

FRÅGA 3: TILLFREDSSTÄLLELSE MED NUVARANDE LIONKLUBB
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högsta två lägsta två 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %

högsta två lägsta två 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %
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FRÅGA 4: TILLFREDSSTÄLLELSE MED MÖTEN 

FRÅGA 10: UTVÄRDERING AV DIN LIONKLUBB 

högsta två lägsta två 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %

högsta två lägsta två 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %



Administrativ vägledning 5

FRÅGA 11: ÖNSKEMÅL/FRUSTRATIONER 
BETRÄFFANDE LIONKLUBBEN 

högsta två lägsta två 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Totalt antal 
svar

Antal lägsta 
två svar

Antal högsta 
två svar

Antal lägsta 
två svar i %

Antal högsta 
två svar i %

FRÅGA 10: Fortsättning

L

M

N

O

P



Antal lägsta två svar i %Antal högsta två svar i %
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2A

2B

2G

2H

2I

3C

3D

10A

10B

10G

10H

10I

Antal lägsta två svar i %Antal högsta två svar i %

2D

2E

4D

4I

10D

10E

11G

11I

11J

Fyll nu i följande tabeller genom att ange procentsatserna för varje påstående nedan. 

Tabell 1 – Serviceinriktad Tabell 2 – Bra kommunikation

Antal lägsta två svar i %Antal högsta två svar i %

2L

3E

10L

11B

11B

Tabell 3 – Starkt medlemskap
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Antal lägsta två svar i %Antal högsta två svar i %

2F

2J

2K

3A

3B

3F

3G

3H

3I

3J

4A

4B

4F

10F

Antal lägsta två svar i %Antal högsta två svar i %

2C

2M

4C

4E

4G

4H

4J

4K

4L

10C

10M

11A

11B

11D

11E

11F

Tabell 4 – Behålla medlemmar Tabell 5 – Effektivt klubbledarskap 
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De återstående frågorna handlar om klubbmöten – var, när och hur klubben träffas.

Sammanställ klubbens svar för varje fråga.

För fråga 7, räkna ut vilken dag dina
medlemmar föredrar att ha möten på.
Diskutera bästa möjliga mötesdag när du
presenterar resultaten för klubben.

Slutligen, använd formuläret för Kommentarer för att sammanställa eventuella
kommentarer från fråga 12. Sortera kommentarerna efter ämne och huruvida
kommentaren är positiv eller negativ. Fyll i ett separat formulär för varje ämne.

Följ nu stegen i nästa avsnitt för att få ut mer information från dina resultat.   

Fråga 5: 
Hur ofta vill du träffas?

Oftare

Så ofta som vi träffas nu

Mer sällan

Fråga 8: 
Vilken tid på dagen föredrar du 
att träffas?

Morgon

Lunch

Kväll

Fråga 9: 
Föredrar du klubbmöten som inkluderar
en måltid?

Ja

Nej

Söndag

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Fråga 6: 
Hur ofta föredrar du att ha klubbmöten
där alla träffas på samma ställe?
(Inkludera inte utvärderingar som har 
flera svar)

Mer än en gång i veckan

En gång i veckan

Tre gånger per månad

Två gånger per månad

En gång i månaden

Mer sällan än en gång i
månaden.

Aldrig

Fråga 7: 
Vilken veckodag föredrar du att träffas?
Rangordna enligt preferens.



UTVÄRDERA INFORMATIONEN 

     När du har genomfört alla uträkningar:
     1.   Titta på den övergripande fördelningen av svaren för varje påstående. Här

kommer du att kunna se den allmänna åsikten bland dina medlemmar. Har
medlemmarna angett liknande svar eller varierar dina medlemmars åsikter?

     2.   Titta på svaren i den högsta och den lägsta kategorin för varje påstående. Detta
visar hur stor del av klubben som har som har starka känslor inför påståendet.
Använd sammanställningsformuläret för högsta två/lägsta två svaren för att lista
de påståenden som har fått de fem högsta och de fem lägsta svaren. 

                a. För listan “fungerar bra”, börja med den högsta procentsatsen i kategorin
högsta två. Om två påståenden har fått samma procentsats, börja med
det som har fått det högsta antalet svar i kategorin högsta två. 

                b. För listan “kan förbättras”, börja med den högsta procentsatsen i
kategorin lägsta två. Om två påståenden har fått samma procentsats,
börja med det som fått högsta antalet svar i
kategorin lägsta två.

     3.   Titta nu på procentsatsen i kategorin högsta
två för påståendena 2A-2M och 10A-10M.
Fråga 2 visar vad som är viktigt för dina
klubbmedlemmar, medan fråga 10 visar vad
dina medlemmar tycker fungerar bra i klubben.
Eftersom påståendena är likadana,
illustrerar skillnaderna i resultaten var dina
klubbaktiviteter och medlemmarnas
förväntningar inte går hand i hand. 

          Fyll i tabellen för mellanskillnad nedan. 
För att räkna ut mellanskillnaden för
varje påstående, subtrahera
procentsatsen i kategorin högsta två
för fråga 2 från dess motsvarighet i
fråga 10 (eller Q.10-Q2)   

          Till exempel, om ett påstående i fråga 10
hade 60% av svaren i den högsta
kategorin, men i fråga 2 hade samma
påstående 90% av svaren i den högsta
kategorin, skulle mellanskillnaden vara
-30 poäng. 
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          Om mellanskillnaden är negativ betyder det att dina klubbmedlemmar tycker att
frågan är viktig, men klubbens aktiviteter tillgodoser inte deras förväntningar.
Om mellanskillnaden är positiv överträffar klubbens aktiviteter medlemmarnas
förväntningar inom det området. Desto större mellanskillnaden är desto större är
avståndet mellan dina medlemmars förväntningar och klubbens aktiviteter.

     4.   Titta nu noggrant på resultaten för fråga 3. Detta reflekterar hur tillfredsställda
dina medlemmar är med din klubb. Alla påståenden som fick en hög
procentsats i den lägsta kategorin är ett orosmoment. Du bör undersöka dessa
problem tillsammans med klubben för att se vilka åtgärder som behöver vidtas,
börja med vilket som helst av påståendena som har en procentsats som är
högre än 50 procent i den lägsta kategorin. 

     5.   Titta nu på fråga 11, denna fråga tar itu med dina medlemmars önskemål och
frustrationer beträffande klubben. Även här bör påståenden som fått en hög
procentsats i den lägsta kategorin diskuteras med medlemmarna. 
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Exempel

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

-3060 90

Antal högsta
två svar i % 
Fråga 10

Antal högsta
två svar i % 
Fråga 2

Mellanskillnad



     6.   Till sist, fundera över tabell 1-5. Varje tabell representerar en av fem egenskaper
hos en excellent klubb. 

                a. Tabell 1 visar hur serviceinriktad klubben är.
                b. Tabell 2 visar hur väl klubben kommunicerar.
                c. Tabell 3 visar om klubben har ett starkt medlemsprogram.
                d. Tabell 4 visar om klubben är bra på att behålla sina medlemmar.
                e. Tabell 5 visar en klubb som har ett effektivt ledarskap och en effektiv 
                klubbverksamhet.
     
          Inom varje område, börja med att fokusera på de ämnen där procentsatsen i

den lägsta kategorin är hög, speciellt om den är högre än femtio procent.
Undersök sedan möjliga förändringar inom de områden där procentsatsen i den
högsta kategorin är under femtio procent.  

          Dessa egenskaper utforskas på djupet under klubbens excellensprocess (CEP).
Mer information om CEP finns på Lions Clubs Internationals
webbplats www.lionsclubs.org/CEP.

PRESENTERA RESULTATEN FÖR KLUBBEN

     •    Delge resultaten för klubben under ett möte så snart
som möjligt. 

     •    Inbjud till en öppen diskussion om både positiva och negativa
resultat. Ytterligare information kommer att hjälpa dig att
avgöra vilka områden som du bör koncentrera dig på.
Det kommer även att hjälpa dig att fastställa en
handlingsplan för att ta itu med problemen. 

     •    Använd dig av medlemmarnas åsikter för att avgöra
i vilken ordning problemen bör tas itu
med. Använd Prioriteringsformuläret
för att skapa en lista.

Administrativ vägledning 11



FASTSTÄLL EN HANDLINGSPLAN FÖR KLUBBEN 

Vissa problem kanske endast kräver mindre åtgärder för att lösa. Andra kan kräva mer
tid och uppmärksamhet. 
     •    Fastställ en handlingsplan för varje område som kräver åtgärder.
     •    Använd formuläret Handlingsplan för att skriva ner vad som behöver åtgärdas.

När du fastställer en handlingsplan, bedöm hur mycket tid och vilka resurser
som krävs inom varje område och vilka medlemmar som skulle vilja vara
involverade. 

     •    För att stärka klubbens moral och visa snabba resultat bör det tidigt i
handlingsplanen finnas åtgärder som snabbt kommer att ge resultat så att
medlemmarna kan se förbättringar på en gång.

     •    Fokusera på områden som har fått den högsta procentsatsen i den
lägsta kategorin, vilket visar att en stor del av medlemmarna inte höll med
om påståendet. 

Se till att utforska de resurser som finns tillgängliga på LCI:s webbplats
(www.lionsclubs.org). Här finner du nedladdningsbara formulär och vägledningar för att
hjälpa dig med klubbens nästa steg. 

När du har sammanställt planen redovisar du den för klubbstyrelsen för godkännande. 

Att genomföra förändringar är det sista steget – hur lång tid det kommer att ta beror på
hur många och hur allvarliga problem som klubben har identifierat. 

GENOMFÖR PLANERNA

Börja att göra förändringar så snart som möjligt. 
     •    Informera medlemmarna om handlingsplanerna och rapportera regelbundet om

de framsteg som görs. 
     •    För stora förändringar, fråga om medlemmarnas åsikt och se till att lösningarna

är en förbättring. 
     •    Fira framgångarna för att hålla medlemmarna motiverade och entusiastiska över

att göra klubben så bra som möjligt.

Du kommer upptäcka att det finns många fördelar med att avsätta tid för att
genomföra en noggrann utvärdering av klubben – och använda sig av resultaten. 
En stark och effektiv klubb gör att nuvarande medlemmar är tillfredsställda 
och motiverade, den är även attraktiv för nya medlemmar och genomför 
framgångsrika hjälpinsatser. 
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KOMMENTARER

(Fråga 12)

Ämne: _________________________________________________________________

Positiv Negativ

Sammanställ ett separat formulär för varje ämne.
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SAMMANSTÄLLNING AV HÖGSTA TVÅ/LÄGSTA TVÅ 

Vad fungerar bra i vår klubb?
(Högsta procentsatserna i den högsta kategorin)

Vad kan vår klubb förbättra?
(Högsta procentsatserna i den lägsta kategorin)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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PRIORITERINGAR

1

2

3

4

5
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HANDLINGSPLAN

Problem: _________________________________________________________________

Vad? 
(Handlingssteg)

Vem? 
(Ansvarig medlem)

Resurser? 
(Vad behöver vi)

När? 
(Sista datum)

Resultat? 
(Vad vill du 
ska hända)

Fastställ en separat plan för varje problem som ska tas itu med.



Lions Clubs International 
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
E-post: memberops@lionsclubs.org
Telefon: 630-571-5466
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