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Syftet med vår uppsats är att undersöka den ekonomiska situationen hos den 

svenska idrottsrörelsen i ett förenings och medlemsperspektiv. Samt att undersöka 

om svenska idrottsrörelsen under rådande ekonomiska omständigheter är öppen 

och mottaglig för nya metoder att skapa nya intäkter. Intäkter i form av ett för 

idrottsrörelsen framtaget koalitionslojalitetsprogram under utveckling. Genom att 

studera områden historiskt och i dagsläget söker vi skapa en bild om vart svensk 

barn och ungdomsidrott är på väg samt få ett underlag för analys som kan vara av 

allmänt intresse samt av vikt för vår uppdragsgivare Hydracom AB.   

 

I vår uppsats har vi använt oss av tidigare studier, en kvantitativ 

enkätundersökning och ett fåtal djupintervjuer. Teorierna vi har belyst är dels 

lojalitetsprogram men också sociala teorier som habitus och sociala fält.  

 

Slutsatsen av våra undersökningar är att föreningarna behöver nya intäktskällor, 

medlemmarna i föreningarna behöver belastas mindre ekonomiskt och att bolaget 

Hydracom AB har ett koncept som tilltalar båda parter. 
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I inledningskapitlet ger vi en beskrivning av det ämnesområde som uppsatsen 

behandlar. En bakgrundsbeskrivning som beskriver idrottsföreningarnas, dess 

medlemmars ekonomiska situation i dagsläget samt en historisk tillbakablick. Vi 

diskuterar problemställningen samt syftet med vår undersökning, vår 

uppdragsgivares tjänstekoncept samt våra frågeställningar. 

4545 7"3(18$6)
I Sverige finns drygt 20 000 idrottsföreningar (Riksidrottsförbundet 2005). Det 

utgör den svenska idrottsrörelsen. Det är här idrottsverksamheten bedrivs. 

Idrottsföreningar är samlingspunkten för barn, ungdomar och vuxna med 

sportintresse. Idrottsföreningarna är inte en homogen grupp utan det finns 

olikheter med allt från stora elitklubbar till små föreningar där kamratgäng idrottar 

och har trevligt tillsammans, storstadsklubbar till landsortsföreningar. 

I hela det här spektrumet finns dock en gemensam nämnare, nämligen att 

ekonomin är en stor utmaning för det stora flertalet av dessa föreningar. 

 
Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett socialbakgrund och 

ekonomiska förutsättningar. Det är en av grundpelarna i den svenska 

idrotten som skiljer sig från många andra länder. (Riksidrottsförbundet 

2004a, s. 3) 

 

De ekonomiska förutsättningarna för idrottsföreningar och medlemmar har 

försämrats över det senaste decenniet på grund av ett flertal faktorer som vi 

kommer att redogöra för i uppsatsen. En del av dessa negativa förändringar är 

politiska, sociopolitiska samt kommer från en förändrad omvärld. Några av dessa 

förändrade spelregler har uppkommit i nutid.  

Genom ett direkt engagemang i den svenska idrottsrörelsen har en idé uppkommit 

från bolaget Hydracom AB att utveckla ett tjänsteerbjudande i form av ett 

lojalitetsprogramkoncept för idrottsrörelsen och dess medlemmar. Ett koncept 

som idrottens föreningsliv kan använda sig av för att skapa alternativa intäkter till 
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de traditionella och i vissa fall vikande intäkter föreningarna har i dagsläget. 

Meningen med produkten är att den även ska lätta på det ekonomiska trycket för 

föräldrarna.  

 

För att försöka verifiera våra antaganden på ett kritiskt och vetenskapligt sätt samt 

undersöka möjligheterna för bolagets nya tjänsteerbjudande har vi fått i uppdrag 

att studera idrottsföreningarna och dess medlemmar ur ett ekonomiskt och 

sociologiskt perspektiv. Frågeställningar om hur föreningarna verkligen upplever 

sin ekonomiska situation. Vilket engagemang och vilka drivkrafter det finns för 

att skapa förutsättningar på förenings- och individnivå för ett 

lojalitetsprogramkoncept. 

 

!9+$/3")'61:&&/101+./+$)

I Sverige bor ca 9,4 miljoner invånare och 3 miljoner av dessa är medlem i någon 

idrottsförening. 1,7 miljoner av dem idrottar regelbundet. Det betyder att över 

hälften av alla medlemmar i idrottsrörelsen är passiva/stöd medlemmar eller för 

unga för att idrotta regelbundet. I Sverige finns också 7 000 elitutövare och av 

dem kan 4 000 leva på idrotten de är aktiva i (Riksidrottsförbundet 2003). 

 

;1("$'/"&':$//&183&81)%01)'61:&&/101+./+$)

)

(Riksidrottsförbundet 2009b, s. 3)  

 

Riksidrottsförbundet (i fortsättningen använder vi förkortningen RF) är en ideell 

förening. RF i sin tur består av ett stort antal specialidrottsförbund (läs sedan SF) 

inriktade för varje typ av idrott. SF har 20 000 anslutna föreningar varav 12 000 

bedriver barn och ungdomsverksamhet. Föreningarna har i sin tur medlemmar 

(Riksidrottsförbundet 2009a). Två tredjedelar av alla pojkar och häften av alla 

flickor mellan 7 och 15 år är medlem i någon av de 12 000 föreningar som har 
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barn och ungdomsverksamhet i Sverige. Det gör idrottsrörelsen till den största 

barn- och ungdomsverksamheten vid sidan av skolan (Riksidrottsförbundet 2008). 

I sin verksamhetsinriktning för år 2010-2011 beskriver RF sig så här: 
 

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och 

värdegrund, den genomsyrar alla förbund, föreningar, såväl bredd som 

elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition, där elit- och 

breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, 

utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund 

och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och 

verksamhetsvillkor. (Riksidrottsförbundet 2009a, s.7) 

 

 en av grundpelarna i den värdegrund RF antog vid sin 

årsstämma 2009. Kostnader för idrottande är en faktor som kan begränsa barns 

och ungdomars 

 

De tre andra värdegrunderna för svensk idrott är: 

 Glädje och gemenskap 

 Demokrati och delaktighet 

 Rent Spel. 

RF har de senaste åren låtit göra en stor mängd utredningar om dels kostnader för 

barns idrott, engagemang från föräldrar med flera. Dessa utredningar från RF är 

för oss mycket användbara vilka vi framledes kommer att referera en hel del till. 

 

<=61"2:#)

Hydracom är verksamma inom informationshanteringsbranschen och utvecklar 

ECM verktyg (enterprise content management) i form av digitala plattformar för 

informationshantering. Utifrån dessa plattformar skapar och erbjuder bolaget 

värdeskapande och innovativa tjänstekoncept och tjänste erbjudanden på en 

internationell marknad.)
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Hydracom planerar att lansera ett koalitionslojalitetsprogram tillsammans med 

ledande marknadsaktörer inom olika konsumtionssegment. Ambitionen är att 

tillsammans med dessa aktörer skapa ett attraktivt lojalitetsprogram mot en stor 

konsumentgrupp i Sverige, nämligen alla familjer som är delaktiga i den Svenska 

idrottsrörelsen och som Hydracom tror har stora incitament till att skapa intäkter 

till sina idrottsföreningar för att på så vis sänka sina kostnader samt öka resurser 

och kvalitet.  

 

Lojalitetsprogrammet ska ge konsumenten en fördelaktig återbärning som tillfaller 

konsumenternas respektive idrottsförening och därmed sänka familjers direkta och 

indirekta kostnader för att delta i idrottsföreningens olika aktiviteter. I gengäld 

skapas en lojalitet från dessa konsumenter till programmets marknadsaktörer som 

om programmet faller väl ut får ökade marknadsandelar, högre återköpsfrekvens, 

ökad förståelse för kundens behov, sänkta marknadsföringskostnader, högre 

inträdesbarriärer samt säkrare framtida intäkter.  

 

På de grunder önskar Hydracom få svar på frågor kring den ekonomiska 

situationen hos individer, familjer och föreningar för att undersöka vilka 

incitament och behov ett sådant lojalitetsprogram kan ha ur målgruppernas 

perspektiv. Fördelarna i önskat scenario är en hög motivationsgrad hos dessa 

konsumenter att nyttja programmet. Dels tack vare av att sänka sina kostnader 

samt även i en form av lojalitet till sin förening. Tillsammans skulle det vara 

starka incitament för att effektivt få en penetration av konceptet till 

föreningsmedlemmarna och användare och på så sätt skapa ansenliga intäkter till 

Sveriges idrottsföreningar samt att medverkande marknadsaktörer får tillgång till 

en mycket stor kundgrupp. 

 

45>5 ?1:@.+#6'/38//':$)))
Historiskt har det varit förhållandevis billigt att idrotta i Sverige. Föreningslivet 

inom Idrotts-Sverige är till hög grad baserad på ideella resurser i form av 

idrottsledare och andra eldsjälar som bidrar till verksamheten utan eller med 

minimal ekonomisk ersättning. Dessutom finns det historiskt ett stöd från 
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samhället bland annat i form av idrottsanläggningar som byggts och tagit i drift av 

kommuner som föreningarna kan ta del av till subventionerade kostnader. Även 

andra ekonomiska bidrag från stat och kommuner har varit tillgängliga för 

idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet 2004a). 

 

På senare år har enligt Bergh (2003) på RF signaler dykt upp på att det har blivit 

dyrare att idrotta. Många kommuner har sedan 90-talet minskat sitt stöd till 

idrottsföreningarna vilket lett till att föreningar tvingats öka sina avgifter. En 

annan viktig finansieringsfaktor för landets idrottsföreningar har varit Bingolotto. 

Detta fenomen bidrog under sin populäraste period under 90-talet och början av 

2000-talet med ca en miljard kronor per år till föreningarna. På senare år har dock 

Bingolottos popularitet rasat kraftigt och dess bidrag till idrottsrörelsen är 

begränsad jämfört med tidigare (Norberg 2006). Det har också blivit en tilltagande 

professionalisering i föreningarna bland annat på grund av att det har blivit 

svårare att rekrytera ideella ledare. Istället har föreningarna börjat rekrytera ledare 

som får arvode (Riksidrottsförbundet 2005).  

 

Ovan nämnda faktorer har påverkat ekonomin hos föreningarna negativt under en 

längre tid. Under det senaste året har även statens finansiering till idrotten styrts 

om från att idrotten fått tagit del av svenskarnas spelande inom monopolet 

Svenska Spel. Till att det nu har ersatts med anslag direkt från staten 

(Riksidrottsförbundet 2010) vilket skapar en politisk osäkerhet över anslagens 

storlek.  

 

Den för idrottsrörelsens så viktiga intäktskälla i form av lotteriverksamhet har den 

1/10 2010 blivit påtagligt begränsad då svenska spel har infört en 18 års gräns att 

både sälja och köpa lotter (Svenska Spel 2010). 

 

I dagspress och annan media kan man se diskussioner om Idrotts-Sveriges 

ekonomi. Framförallt berör dessa diskussioner barn och ungdomars idrottande där 

de stigande kostnaderna för idrottande ses som problematiskt på både individ och 

föreningsnivå. Enligt Bergh (2003) uttalas det från en del håll farhågor om att 

rätten till idrott återigen håller på att bli en klassfråga. För barn och 
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ungdomsidrotten syftar man på att deltagandet i idrottsföreningar blir förbehållen 

familjer med god ekonomi (Riksidrottsförbundet 2004a). För att ytterligare 

problematisera denna situation bör näm

stort sett helt har försvunnit de senaste decennierna. Barn och ungdomsidrottande 

är till största del helt hänvisat till ett organiserat föreningsliv (Engström & 

Larsson 2010). 

blivit högre vilket har medfört att utrustningsomkostnaderna har stigit kraftigt på 

senare år.  

 

Familjen bidrar ekonomiskt med intäkter till idrottsföreningarna i form av pengar, 

ideellt arbete och engagemang samt även genom skattsedeln. Dessutom belastas 

familjerna med kostnader för utrustning, resor samt påtvingade köp av till 

exempel Bingolotter och andra typer av produkter. 

 

De ekonomiska förutsättningarna för Sveriges idrottsföreningar är naturligtvis av 

sningar. Det 

tjänsteerbjudande som Hydracom vill utveckla med ett lojalitetsprogram för den 

Svenska idrottsrörelsen kan lämpa sig och tillfredsställa ekonomiska behov och 

kan möjligen appliceras på alla typer av föreningar. Dock är idén uppsprungen ur 

en problemställning rörande föräldrars kostnader för barnens deltagande i svenska 

idrottsföreningar. I och med det så lägger vi en emfas på den del av idrottsrörelsen 

som rör barn och ungdomars idrottande. 

 

45A5 !=%&+)
Syftet med vår uppsats är att undersöka om svenska idrottsrörelsen under rådande 

ekonomiska omständigheter är öppen och mottaglig för nya metoder att skapa nya 

intäkter. Det med hjälp av ett för idrottsrörelsen framtaget 

koalitionslojalitetsprogram under utveckling. Genom att studera områden 

historiskt och i dagsläget söker vi skapa en bild om vart svensk barn och 

ungdomsidrott är på väg samt få ett underlag för analys som kan vara av allmänt 

intresse samt av vikt för vår uppdragsgivare Hydracom AB.    
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När vi ska studera området ser vi att två sociala perspektiv är relevanta. 

Föreningsperspektivet samt individ, eller bättre uttryckt familjeperspektivet. Som 

Torbjörn Einarsson säger: 
Eftersom en relation mellan två parter i de allra flesta fall upplevs olika 

av parterna kan man säga att relationen i själva verket består av två 

skilda relationer (jmf. Trost och Levin 2004). Därför är det naturligt 

och nödvändigt att medlemskapet beskrivs och analyseras från två 

perspektiv, organisationens respektive individens. (Einarsson 2008, s. 

2-3) 

Genom att studera föreningsperspektivet vill vi få förståelse för ekonomiska och 

organisatoriska utmaningar föreningarna historiskt har haft och står inför. Ur ett 

föräldraperspektiv söker vi förståelse för familjens ekonomiska och sociala villkor 

för barn och ungdomars deltagande i idrottslivet. 

 Hur upplevs de ekonomiska förutsättningarna för förening/familjerna och 

upplever familjerna att de får valuta för pengarna? 

 Hur ser intresset ut för alternativa finansieringsmodeller? 

 Vilka incitament behövs för att få föräldrar att i viss mån ändra sitt 

konsumtionsbeteende och vilken återbäring är relevant för ett förändrat 

konsumtionsbeteende? 

 

45E5 F9(1D$/$'$("1)

För att uppsatsen skulle kunna genomföras inom rimlig tid har avgränsningar 

gjorts. Vi har valt att se problematiken i uppsatsen ur två perspektiv. Det är 

perspektivet hur familjerna och föreningen ser på den ekonomiska situationen och 

hur mottagliga de är för en ny finansieringsmodell. En tredje part i konceptet vi 

skriver om i uppsatsen är den kommersiella marknaden och den har vi valt att inte 

gå in på. I metoden där vi har valt en enkätundersökning har vi använt oss av 

föreningar i Danderyd och Karlstad. Vi har gjort en webbaserad undersökning och 

har då behövt tillgång till föreningarnas medlemsregister med e-postadresser. 

Många föreningar ger inte ut dessa register vilket har gjort att vi har fått avgränsa 
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oss till föreningar där vi har haft en personlig kontakt med någon som varit med i 

styrelsen för föreningen. 

   

45G5 H'/I:/'&':$)

I K apitel 1 tar vi upp bakgrunden till det problemet uppsatsen ämnar undersöka. 

Vidare skriver vi om syftet och de frågeställningar vi vill ha svar på. 

Avslutningsvis skriver vi också om de avgränsningar som gjordes. 

 

I kapitel 2 presenterar vi de teorier vi anser vara relevanta för vår uppsats. Vi 

väljer att lägga teorikapitlet tidigt i uppsatsen för att läsaren lättare ska kunna följa 

med och förstå vad vi har tittat på i de tidigare undersökningarna som 

sekundärdatametod och den primära enkätundersökningsmetoden. 

 

I K apitel 3 beskriver vi hur vi har gått tillväga med vår metod som dels var en 

enkätundersökning och dels ett fåtal intervjuer som komplement till 

enkätundersökningen. I metodkapitlet nämner vi även de tidigare studierna som är 

sekundärdata. Vi beskriver de verktyg vi har använt för att samla in informationen 

som kändes relevant och vi har även fört en trovärdighetsdiskussion  

 

I kapitel 4 presenterar vi tidigare undersökningar i det ämnet som vi behandlar. 

Kapitlet är omfattande och ger en bra bild av vilka tidigare undersökningar som 

har gjorts och varför de har gjorts. De analyseras sedan i analyskapitlet. 

 

I K apitel 5 presenterar vi empirin av vår genomförda enkätundersökning 

 

I K apitel 6 gör vi en analys av enkätundersökningen och de kompletterande 

intervjuerna 

 

I det avslutande kapitlet slutsats drar vi en slutsats av vår analys. I slutsatsen få 

vi genom analysen svar på de frågor vi har ställt samt huruvida vi har det vi 

kommit fram till motsvarar uppsatsens syfte  
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Teorikapitlet behandlar den teoretiska referensram vi baserar vår uppsats på. Vi 

kommer i kapitlet att ta upp ett flertal olika teorier. Vi börjar med att presentera 

lojalitetsprogram. Det är det teoribegreppet som för vår uppdragsgivare 

Hydracom AB är det de kommer att bygga vidare sitt koncept på. Vi kommer 

också att behandla några andra teoribegrepp som vi anser är av vikt för att förstå 

helheten i vår uppsats. De teoribegreppen är habitus och sociala fält som 

betraktas som sociala teorier. Vi väljer att lägga teorikapitlet före kapitlet om 

tidigare studier då läsaren får en större förståelse vad vi valt att fokusera på i de 

tidigare studierna 

>545 K:L".'&+&/I1:(1"#)

>54545 M"6)D1).:L".'&+&/I1:(1"#):2,)9"1%01N 

På senare tid har många företag skiftat fokus från en transaktionsbaserad syn till 

ett relationsbaserat synsätt för att hänga med i utveckling och förändrade 

kundbehov samt starkare konkurrens. Ansträngningar måste göras för att behålla 

kundbasen, omsättningen och lönsamheten. Som ett resultat av det har sedan 

1990- talet relationsmarknadsföring vuxit fram och utvecklats. Centralt för denna 

inriktning är att sätta kunden i centrum och att utveckla en interaktiv och 

långsiktig relation mellan företag och kund (Meyer-Waarden 2007). 

I det transaktionsbaserade synsättet sågs verksamheten och dess 

marknadsaktiviteter i ett perspektiv där varor och tjänster byttes mot pengar. 

Genom relationssynsättet skiftar fokus till att skapa värde för företagets kunder. 

En bidragande orsak till det här skiftet av synsätt kom genom förståelsen för att 

kostnaden för att värva nya kunder är högre än att bibehålla och öka försäljningen 

hos befintliga kunder. Genom relationsmarknadsföring önskar företag att utveckla 

och stärka relationen med sina kunder. Perspektivet blir mer långsiktigt än tidigare 

transaktionssynsätt.  Som en följd av det här blev begreppet kundlojalitet viktigt 

och metoder har växt fram för att försöka skapa denna lojalitet bland annat i form 

av lojalitetsprogram och kundklubbar som har blivit ett uppskattat och väl använt 
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verktyg för att behålla kunder och att öka återköpsfrekvensen hos dem (Bruhn 

2003). 

 

Lojalitetsprogram kan definieras som en medveten åtgärd från företag med syftet 

att bygga upp ekonomiska och emotionella barriärer för kunden mot att byta 

leverantör. Till exempel kan ett lojalitetsprogram erbjuda medlemmar bonuspoäng 

eller 

konkurrenter. Företag som var tidigt ute med att införa denna typ av program 

skaffade sig konkurrensfördelar men idag när det i stort sett är standard för ett 

företag att ha någon form av lojalitetsprogram är det inte en given 

konkurrensfördel utan kanske snarare en konkurrensnackdel att inte ha ett 

program (Feurst 1999).  

Lojalitetsprogram är som sagt ett verktyg inom relationsmarknadsföring för att 

skapa långsiktiga relationer med kunden i fokus med en målsättning att han eller 

hon ska vara lojal. Ur ett företagsperspektiv söker man fördelar och effekter enligt 

Björk (2000) som: 

 Ökade marknadsandelar 

 Högre återköpsfrekvens 

 Ökad förståelse för kundens behov 

 Sänkta marknadsföringskostnader. Det är billigare att behålla en kund än 

att skaffa en ny 

 Högre inträdes barriärer 

 Säkrare framtida intäkter 

Ovanstående punkter uttryckt ur ett CRM (Customer relation mangement) 

perspektiv: 

The core goals of loyalty marketing convincing invisible customers to 

raise their hands and identify themselves, moving them along the 

relationship chain through sophisticated database marketing techniques 

and increasing the incremental revenues gleaned from them throughout 

their customer lifecycle (Capizzi & Ferguson 2005, s. 72)  



 

 15  
 

Målet med lojalitetsprogram är att få kunder att identifiera sig och genom det 

skapar företagen interaktivitetsmöjligheter. Företagen kan skaffa information om 

kunders konsumtionsbeteende, förväntningar och motiv för att på detta vis kunna 

erbjuda unika kundanpassade erbjudanden samt upprätta en dialog istället för den 

traditionella envägskommunikationen i sin marknadsföring. 

Lojalitetsprogram existerar på i stort sett alla marknader som till exempel 

dagligvaruhandeln, konfektionsindustrin och sällanköpshandeln runt om i världen 

och kännetecknas idag med karaktäristiker av en mogen marknad. I många fall har 

lojalitetsprogram varit mycket framgångsrika CRM verktyg (Customer relation 

management) för många branscher, företag och varumärken. 

 

  

 
 

I figuren ovan visar vi en generell bild av ett traditionellt lojalitetsprograms 

funktioner och mekanismer. 

 

Branschen har präglats av en mycket hög tillväxt men på senare tid även visat 

tecken på mättnad och trötthet från konsumenternas sida. Det torde vara 

självförvållat då många av dessa program varit bristfälligt konstruerade med svaga 

värde - erbjudanden. Man kan möjligen påstå att det i viss mån gått inflation i 

lojalitetsprogramsutbudet (Capizzi & Ferguson 2005) och (Bergman 2006). Det 

finns röster som hävdar att dessa misslyckanden beror på själva 



 

 16  
 

lojalitetsprogramskonceptet. Capizzi och Ferguson (2005) hävdar dock att så inte 

är fallet utan menar att:  
 

loyalty marketing is now a mature discipline that has been suffering 

through a period of mid life crisis. Indeed, loyalty marketing has come 

full circle, and is now poised to enter a period of renewed creativity 

and growth. The challenge for loyalty marketers is to reinvigorate the 

market with new strategies, tactics, and technologies backed by 

imagination, innovation and sound program design. (Capizzi & 

Ferguson 2005, s. 72) 

 

Capizzi och Ferguson (2005) menar att lojalitetsprogramskonceptet fungerar men 

behöver förnyas med innovativa och kreativa element för att attrahera kunder på 

2000-talet. Har alla samma typ av lojalitetsprogramsutformning leder det också 

Mättnaden 

består troligtvis också 

kundklubbskort. Många affärsrörelser har alltså den typen av 

lojalitetsprogramsutformning och man blir överröst av erbjudanden att skaffa ett 

kort just i den butiken man handlar för dagen.    

 

>545>5 O:".'&':$/.:L".'&+&/I1:(1"#)

En tämligen ny typ av lojalitetsprogram är vad som benämns som 

koalitionslojalitetsprogram. I denna typ av program går flera företag ihop för att 

erbjuda ett kollektivt lojalitetsprogram till deras kunder.  Det är en typ av 

lojalitetsprogram som ökar i popularitet hos företagen och kunderna (Bindels 

2009).  
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Figuren ovan visar en schematisk bild över ett koalitionslojalitetsprogram. Här 

samverkar flera företag inom olika branscher för att skapa fördelar och ett starkare 

värde - erbjudande, minska sina administrativa kostnader för programmet, kunna 

dela på databasinformation. För konsumenten ger det en större valfrihet att fördela 

sina förvärvade fördelar.   

 

Internationellt sett finns det ett flertal exempel på lyckade 

koalitionslojalitetsprogram där marknadsaktörer inom olika segment går ihop och 

tillsammans erbjuder ett gemensamt lojalitetsprogram. I Sverige finns ett exempel 

på en typ av koalitionslojalitetsprogram som kan underlätta förståelsen för 

konceptet. Det kooperativa företaget KF, Kooperativa förbundet, har ett 

kundklubbskort som är en del av deras lojalitetsprogram. Med det kortet får 

konsumenter bonus och återbärning i form av direkta pengar när man handlar i 

affärer som är bundna till KF samt deras partners.  Till KF är det både mat, 

kosmetika, elektronik och kläder som är anknutna till lojalitetsprogram dels i form 

av egna butiker som Coop, samt partners som t ex Expert, Swebus, Bokus, 

Akademibokhandeln med flera. Det gör att en person med ett kundklubbskort från 

KF kan handla mycket av det de behöver i både dagligvaruhandeln och 

sällanköpshandeln och få bonus på samma kort. KF har alltså ingått i en koalition 

för att lyckas värva fler lojala kunder.  

 

Koalitionslojalitetsprogram har framtiden för sig. En ny trend i USA är att lansera 

lojalitetsprogram med livsstilsteman riktade mot olika grupper i samhället, till 

exempel mammor, pensionärer, idrottssupporter etcetera (Capizzi & Ferguson 
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2005). Det harmoniserar väl med vår uppdragsgivares ambitioner att skapa ett 

lojalitetsprogram inriktat mot idrottsfamiljer.   

 

>545A5 <=61"2:#)F7N)/)"%%D1/#:6+..)%01)+&&).:L".'&+&/I1:(1"#5)

Lojalitetsprogramsmarknaden är alltså en mogen marknad med många aktörer. 

Framtida utmaningar ligger i att tillföra nya värden och attraktionskraft till dessa 

modeller. Incitament och motivation måste skapas på nya kreativa sätt.  

 

 
 

Hydracom ser en möjlighet till just det här genom att engagera idrottsrörelsen i ett 

lojalitetsprogram för deras medlemmar. På det viset stärks motivationen och 

incitamenten för denna konsumentgrupp då två interagerande parter får ta del av 

programmets ekonomiska fördelar. Idrottsföreningarna blir ett slags 

möjlighet till ekonomiska bidrag genom medlemmarnas dagliga konsumtion. 

Programmet får även ett starkare ekonomiskt och emotionellt incitament då 

programmet gynnar dessa konsumenters barn och ungdomars idrottande.  

 



 

 19  
 

Medverkande marknadsaktörer får genom programmet tillgång till och 

möjligheter att skapa lojala kunder med en mycket stor och attraktiv kundgrupp. 

       

>5>5 !:2'".")&+:1'+1)

I vår studie vill vi få förståelse för hur ekonomin ser ut i de Svenska 

idrottsföreningarna samt vilka kostnader som barnfamiljer har för sitt idrottande. 

De faktiska siffrorna i ekonomiska termer finns det en del tidigare studier och 

rapporter som ger en bild över situationen inom området. Hur familjer upplever 

dessa kostnader samt hur individer väljer att prioritera sitt engagemang och 

konsumtionsutrymme har mer sociologiska infallsvinklar. Vissa familjer är villiga 

att lägga en stor del av sin disponibla inkomst på sina barns idrottande medan 

andra familjer tycker det är mycket betungande och möjligen avstår från att vara 

aktiva i en idrott som kräver ansenliga ekonomiska resurser.  Likaså är 

föreningarna beroende av föräldrars tid i from av ideellt arbete. Det kan vara allt 

från att köra barn och ungdomar till träning, tävlingar och cuper, stå i 

föreningskiosken eller sälja bingolotter till att vara tränare och vara aktiv i 

föreningens formella ledning som till exempel styrelseuppdrag. Hur ser motiven 

ut när barn och ungdomar väljer idrottsaktiviteter? Påverkas valen av kompisar 

och föräldrar? Beror valen på ekonomiska och sociala bakgrunder? Det gör att en 

teoribildning som vi tycker är intressant ur vår studies perspektiv grundar sig på 

den franske sociologen Pierre Bourdieu.  Bourdieu för fram begrepp som habitus 

och sociala fält samt kapitalbegrepp oc

begreppsvärld är till hjälp att förstå individers och gruppers handlande i olika 

situationer.  

>5>545 <"@'&8/))

Habitus är individue

eller grupper som skapas och utvecklas av sociala erfarenheter, social bakgrund 

och klass som rotar sig djupt i oss. Habitus är dynamiskt och förändras genom 

livet på grund av yttre och inre påverkan dock grundläggs det starkt under vår 

uppväxt. Habitus styr vår föreställningsvärld, hur vi tänker, handlar och uppfattar 
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minnen, sätt att röra sig och tänka som ristas in i män

(Broady 1990). Individer med liknande bakgrund utvecklar liknande habitus och 

detta habitus blir ett sätt att orientera sig i den sociala världen. Begreppet kan 

enligt Bourdieu bestämmas av två faktorer. Den första är förmågan att klassificera 

Med vårt habitus gör vi våra val och utvecklar vår livsstil.  Begreppet är inte bara 

tillämpligt på individnivå utan man kan även studera vad som förenar och skiljer 

olika grupper som till exempel familjer, olika yrkesgrupper och klasser med hjälp 

av habitusbegreppet (Bourdieu 1980). 

Man anammar och i viss mån ärver en livsstil beroende på sociala erfarenheter 

och bakgrund.   

>5>5>5 !:2'".")%D.&))

Sociala fält är ett annat av Bourdieus centrala begrepp och verktyg. I stället för 

termen samhället utgår Bourdieu från sociala rum och fält. Sociala fält och rum 

har inga skarpa och tydliga avgränsningar utan ska ses mer som ett område där 

människor med liknande intressen interagerar och konkurrerar. De sociala fälten 

flyter i varandra och det finns även övergripande fält som innehåller delfält.  

Enligt Bourdieu (1980) existerar ett socialt fält 

människor och institutioner strider om något som ä  

Individer med olika habitus positionerar sig i dessa sociala fält och spänningar 

uppstår. Fälten är dynamiska och i ständig förändring. Påverkan och konkurrens i 

fälten sker med olika former av kapital som för tillfället är av vikt i ett socialt fält. 

Enligt Bourdieu kan detta kapital vara av olika art, ekonomiskt, socialt eller 

kulturellt. Den typ av kapital som är viktigast för ett socialt fält blir det 

symboliska kapitalet. Enligt Broady (1990) menar Bourdieu dock att det är det 

ekonomiska och kulturella kapitalet som väger tyngst i det moderna samhället. 

Sociala fält existerar inte utan är alltså begrepp och verktyg för att studera sociala 

skeenden. Några exempel på sociala fält som Bourdieu studerat är t. ex inom 

maktens fält, företagsledarnas konkurrensfält, den högre statliga administrationens 

fält, de kulturella produktionsfälten. Ett annat exempel är universitetsfältet där det 
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finns naturvetenskapliga och humanistiska - samhällsvetenskapliga delfält.  I ovan 

nämnda sociala fält kan man se och förstå att det krävs olika typer av Bourdieu 

definierat kapital för att dominera dessa fält. Vi attraheras av och söker oss alltså 

till olika sociala fält beroende på vårt habitus. Vi finner vissa sociala fält som 

meningsfulla och attraktiva medan och andra mindre meningsfulla. Vi skapar på 

det viset en livsstil där vi engagerar oss i olika sociala fält och positionerar oss 

med olika former av kapital (Broady 1990) 

>5>5A5 *61:&&/,"@'&8/)

Trondman (2005), professor i kultursociologi, utkom med en studie om 

föreningsidrottens betydelse i ungas liv. I denna studie som beställts av 

ungdomsstyrelsen utvecklade Trondman habitusbegreppet och konstruerade en 

slags analytisk kategori han kallar idrottshabitus. Efter honom är det ett flertal 

forskare och andra skribenter som anammat och utvecklat begreppet. Trondman 

(2005) menar med idrottshabitus, individer, i det här fallet ungdomar, som är 

mycket aktiva i sitt idrottsutövande och där idrott har stor vikt och betydelse i 

deras liv.  

 

Bourdieus två begrepp sociala fält respektive habitus har svårt att existera vara för 

sig i en analys (Löfgren 2001). I vår studie kan vi betrakta föreningslivet som ett 

socialt fält, de olika idrotternas föreningar som delfält med dess unika karaktär 

och dess medlemmar och familjer som individer med olika habitus. När en familj 

är aktiv i en idrottsförening får vi en situation där en individ eller grupp av 

individer med sitt unika sociala ursprung deltar i ett visst socialt sammanhang 

alltså,  (Löfgren 2001) Individer från samma 

sociala grupp kan på så vis ha liknande smak och värderingar gällande t. ex 

fritidsaktiviteter och idrott. Det gäller både föräldrar och deras barn och 

ungdomar. Det går därför att använda habitusbegreppet för att analysera vad som 

förenar och skiljer grupper av individer från varandra (Löfgren 2001). 

Tävlingsidrotten har idag en hög status i samhället.  Både föräldrar och barn kan 

använda idrotten som sociala markörer. Lars Magnus Engström säger att:  
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Valet mellan att idrotta eller inte, likaså hur man väljer idrottsgren i 

första hand inte är en fråga om fysisk kapacitet eller lämplighet. Det är 

heller inte ett fritt val bland ett stort antal aktiviteter. (Engström 1999)  

 

Han menar att valmöjligheterna begränsas och styrs av den kulturella och sociala 

miljö man har vuxit upp i och som man för närvarande tillhör (Engström 1999)  

 
Genom tävlingsidrottens status i ungdomskulturen är 

barnen/ungdomarna i allra högsta grad delaktiga i förhandlingarna om 

vilka idrottsgrenar som anses värdefulla att delta i. (Engström 1999) 

 

Idrotten förfogar över ett starkt symboliskt kapital och är ett socialt fält där 

föräldrar är villiga att satsa ekonomiskt kapital. Idrottsrörelsen får härmed ett stort 

ansvar gällande den ekonomiska sidan och föräldrarnas förutsättningar att 

finansiera barnens idrottande (Riksidrottsförbundet 2009e). 
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A5 P+&:6)
Metodkapitlet består av hur vi har gått tillväga med arbetet i vår uppsats. Här 

kommer vi dels att ta upp vilka metoder vi har använt, metodens styrkor, 

metodens svagheter med mera. I kapitlet kan man även läsa hur vi har analyserat 

metoden och om trovärdighet föreligger. I slutet har vi också skrivit om vår 

litteraturstudie som vi betraktar som en del av metoden. 

!

A545 C:1/3$'$(/"$/"&&/):2,)Q$6+1/03$'$(/"$/"&&/))
Undersökningsansatsen är en survey-undersökning. Det är det vanligaste 

upplägget tillsammans med fallstudie och experiment (Patel & Davidsson 2003) 

En survey-undersökning är den typ av undersökning som man gör på en större 

men samtidigt avgränsad grupp. Man kan göra den typen av undersökning genom 

både intervju och frågeformulär. Survey-undersökningar används för att till 

exempel få svar på när, var och hur vilket stämmer bra överens med våra frågor 

(Patel & Davidsson 2003)  

A5>5 H"&"'$/"#.'$(/#+&:6)
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När vi stod inför vilket metodval vi skulle välja föll vi för att göra en 

enkätundersökning.  

En enkätundersökning är en typ av kvantitativ metod för att samla in information. 

Andra kvantitativa metoder är observation, experiment och källanalys (Holme & 

Solvang 1991) Enligt Jacobsen (2002) är enkätundersökning ett bra sätt att få 

ärliga svar då respondenten får känslan av anonymitet och att materialet bearbetas 

konfidentiellt. 
     

A5>5>5 R$3D&8&%:1#$'$()

Enligt Holme och Solvang (1991) är det av stor vikt hur man utformar en enkät. 

Enkäten ska utformas så att respondenten känner välvilja i att svara på den. 

Således är alltså strukturen viktig och likaså språket. Det är också viktigt att 
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respondenten känner relevans i det han svarar. Omfattningen av enkäten är en 

annan aspekt som Holme och Solvang (1991) tar upp. Vi ansåg där att det i 

ingressen var viktigt att ungefär tala om hur många minuter enkäten skulle ta att 

fylla i så att respondenten inte skulle välja att avstå att fylla i enkäten på grund av 

tidsåtgången. Innan enkäten skickades ut till våra respondenter har den gått 

igenom ett antal filter för att vi ska kunna konstruera om enkäten så att den ska 

passa vår målgrupp. Vi har flera gånger skickat ut ett utkast av enkäten till 

representanter av de föreningar enkäten sedan skulle skickas och av dem fått 

feedback för fortsatt utformning. Vi har även skickat enkäten till vår handledare 

för granskning innan utskick. För att språket ska vara enkelt och korrekt har vi 

haft helt utomstående personer som inte har varit vår målgrupp utan bara tittat på 

språk och upplägg av enkäten. Enkäten delade vi in i 5 block med huvudrubriker 

så att respondenten lättare skulle förstå frågorna så att svaren skulle bli mer 

korrekta. Allt för att respondenten inte skulle tappa fokus och ge oss omedvetet 

oseriösa svar. Det första blocket bestod av mer faktainriktade frågor om personen. 

En mjukstart, vilket är viktigt så att man inte låser respondenten med 

kontroversiella eller värdegrundsfrågor. De följande tre blocken behandlade hur 

de såg på idrottande, dess kostnader och vilka värderingar de hade. Frågorna 

behandlade de teoretiska utgångspunkterna som habitus, sociala fält men också 

lojalitet och lojalitetsprogram. Somliga frågor kunde uppfattas som något 

kontroversiella men inget som skulle få respondenten att avbryta enkäten. Det 

sista blocket handlade om vad de tyckte om enkäten och dess utformning och om 

de var intresserade att följa upp enkäten med en senare djupintervju som vår 

uppdragsgivare sedan skulle hålla. Således också en mjuk avslutning (Holme & 

Solvang 1991)  

 

A5>5A5 Q19".S)/&:1.+3):2,)@:1&%"..)

Det är inte möjligt att utföra en undersökning på hela populationen som är aktiva i 

en idrottsförening. Av den andledningen valde vi först att begränsa vår 

undersökning till Värmland och i synnerhet Karlstad kommun och Stockholm och 

där i synnerhet Danderyds kommun. Varför vi inte har begränsat enbart till 

föreningar i Karlstad respektive Danderyds kommun är för att vi inte kan 
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säkerställa att de tillfrågade är folkbokförda i de två nämnda kommunerna. De kan 

av andra än geografiska skäl ha valt att vara medlemmar i vår undersökta 

förening. Dock bor den större delen av de tillfrågade i dessa kommuner. För att få 

tag på respondenter har vi alltså inte valt ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt 

urval är när man låter slumpen plocka ut ett antal personer från en den 

populationen som ska undersökas (Jacobsen 2002). Eftersom den populationen vi 

hade som mål att undersöka bestod av mer än 3 miljoner medlemmar valde vi 

alltså ut ett antal föreningar där alla i föreningen hade möjlighet att besvara 

enkäten. Enkäten var inte postal utan den skickades på webben vilket gjorde att de 

i föreningen som inte hade uppgett eller hade någon e-post adress registrerad hos 

föreningen automatiskt uteslöts från vår undersökning.  

 

Något som vi tycker är viktigt att diskutera när vi motiverar vårt sätt att få fram ett 

urval är att diskutera kring Jacobsens (2002) andra urvalsformer. Jacobsen (2002) 

nämner bekvämlighetsurval, självurval, godtyckligt urval, kvoturval och 

strategiskt urval. Dessa menar han är icke-sannolikhetsurval. Om man använder 

sig av dessa typer av urval kan det vara svårt att generalisera populationen. Vi 

inser givetvis att vi inte kan generalisera hela populationen genom vår typ av 

urval. Dock är det viktigt att påpeka att det urvalet vi har gjort speglar en stor del 

av den populationen vi är intresserade av, nämligen föräldrar vars barn idrottar i 

en idrottsförening. 

 

Urvalets storlek är en intressant faktor och Jacobsen (2002) menar att 

populationens storlek inte är av någon större betydelse. Vi har en population på 

över 3 miljoner men hade vi haft en population på 100 000 hade storleken på 

urvalet kunnat vara lika stort. Jacobsen (2002) beskriver tre stycken tumregler 

man bör beakta så att man får rätt storlek på urvalet. Urvalet ska inte vara mindre 

än 100 enheter då man försvårar en vettig analys, Det är sällan heller någon 

anledning att ha ett större urval än 1200-1500 enheter. För att skulle man vilja ha 

ett större urval än så måste man öka urvalet väldigt mycket för att få någon 

utdelning i form av ytterligare reducerad felmarginal. Den sista och kanske 

viktigaste tumregeln Jacobsen (2002) tar upp är att i stort sett oberoende av vilken 

population man väljer är ett urval på mellan 400-600 enheter oftast nog för att 
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uppnå god precision och framförallt kunna behandla information utan större 

svårigheter. Vi har genom de premisserna valt ett urval på ca 370 enheter. Dock så 

bör än en gång påpekas att vi inte gjort ett fullständigt slumpmässigt urval. 

 

Bortfallet på urvalet är en viktig nämnare. I vårt fall har bortfallet bestått av flera 

olika variabler. Dels har vi haft fler e-postadresser till samma person i vår 

respondentlista . De har bestått av att en person har uppgett dels hem e-post och 

dels jobb e-post. De har av naturliga skäl bara besvarat den ena enkäten. Ett annat 

bortfall har bestått av att två stycken i familjen har fått varsin enkät. Då har de valt 

att besvara en enkät tillsammans. En tredje orsak till bortfall är att vissa av 

respondenterna inte längre har barn som är under 20 år men ändå har valt att vara 

kvar som medlem i föreningen, passiv såväl aktiv. De respondenter som inte 

längre har barn under 20 år i hushållet har därmed inte kunnat besvara enkäten. 

Svarsfrekvensen på enkäten blev till sist ca 40 % vilket betyder att ca 145 

personer besvarade enkäten.     

 

A5A5 F$".=/#+&:6 
Vi sammanställde vårt material med hjälp av olika typer av diagram. Diagrammen 

skapade vi i mjukvaran Excel. Vi valde i huvudsak stapeldiagram och 

cirkeldiagram. Visst material kändes även onödigt att ställa upp i diagramform så 

där valde vi istället att skriva ut materialet i text. 

 

A5B5 J1:9D16'(,+&/6'/38//':$) 
Trovärdighet i en metod kan mätas bland annat i validitet och reliabilitet 

(Jacobsen 2002). Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av ett 

mätinstrument (Ejvegård 2003) vårt mätinstrument är enkätundersökningen. Med 

validitet avses att man mäter det som man avser att mäta (Ejvegård 2003). Vi 

anser att vi har en hög validitet i vår undersökning då vi genom tidigare 

undersökningar från bland annat Riksidrottsförbundet kan jämföra våra svar och 

se stora likheter i svaren. Validiteten stärks ytterligare av att vi har vårt 

teoriperspektiv som utgångspunkt i enkätundersökningen och därmed mäter det vi 

avser att mäta.  

javascript:void(0)
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Reliabiliteten i undersökningen är dock möjlig att i viss mån ifrågasätta. 

Ifrågasättningen kan komma av att vi inte har haft möjlighet att göra ett obundet 

slumpmässigt urval utan fått valt idrottsföreningar som varit villiga att ställa upp. 

Vi förutsätter att de som har svarat har svarat korrekt och ofärgat och därmed är 

de tillförlitliga och därför är användbarheten stor av undersökningen. 

Användbarheten blir också större av vi vet vilken typ av föreningar som har svarat 

på enkäten och kan därmed dra fler slutsatser än om undersökningen hade varit 

helt obunden och slumpmässig (Ejvegård 2003). Blocket som handlade om 

kostnader för deras barns idrottande valde vi att det skulle vara i paritet med de 

undersökningar som Riksidrottsförbundet låtit göra. Det gjorde för att få 

referenspunkter och höja vår reliabilitet (Ejvegård 2003). 

  

A5E5 )K'&&+1"&81/&86'+ 

För att man ska kunna skriva en uppsats om ett specifikt ämne krävs det att man är 

påläst på det ämne man ska behandla. Vi har främst använt oss av litteratur vi har 

funnit på Karlstad Universitet men också använt oss av sökfunktioner på nätet. Vi 

har använt oss av studier, utredningar och andra typer av undersökningar som är 

publicerade dels på nätet men också i bokform. Vetenskapliga artiklar har också 

hjälpt oss för att få en förståelse för teori. Andra uppsatser och avhandlingar har 

med hjälp av deras referenser lett oss till forskare och författare som är experter på 

det ämne vi skriver om. 

 

A5G5 )HL8I'$&+19L8)

För att få en något djupare förståelse för hur mottagliga föreningarna är för en ny 

intäktskälla i form av Hydracom AB: s lojalitetskoncept har vi gjort två kortare 

djupintervjuer med två styrelseledamöter i två olika föreningar. Intervjuerna 

gjordes under två olika tillfällen hemma hos respektive ledamöter. Dessa 

intervjuer gjordes för att komplettera enkätundersökningen som övervägande 

riktade sig mot medlemmarna i en förening och inte föreningen i sig. Intervjuerna 

redovisas i analysform i kapitel 6. 
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B5 J'6'("1+)/&86'+1)
I det här kapitlet kommer vi att belysa tidigare studier i det ämne som vi 

behandlar. Riksidrottsförbundet har gjort en mängd utredningar som belyser 

idrottsföreningar och dess medlemmar. De utredningarna är av stor vikt för oss i 

vårt fortsatta arbete och av väldigt stor betydelse för vår uppdragsgivare 

Hydracom AB. Därför är det här kapitlet mycket omfattande. Vi kommer även att 

använda oss av de tidigare studierna i kommande analys.  

B545 <81)/+1)6+)3:/&$"6/"/I+3&+1$")8&)I-)'$6'9'6$'9-)/"#&)
%01+$'$(/$'9-T)
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När vi började söka efter tidigare studier som undersökte de ekonomiska 

aspekterna av barn och ungdomars idrottsutövande fann vi ett begränsat antal. 

Dock finns det en mängd debatt och journalistiska artiklar som diskuterar 

problematiken kring de höga kostnaderna för ungdomsidrott i Sverige. 

Diskussionerna riktar sig främst till om idrott har blivit en klassfråga och att 

kostnaderna har blivit väldigt höga ur ett förälderperspektiv. Bland 

tidningsartiklarna som belyser problematiken har vi Svenska dagbladet (Arnell 

2008) och i Aftonbladet (SEB 2010) där en familj beskriver situationen där fyra 

barn spelar ishockey som anses som en av de dyraste sporterna att utöva 

(Riksidrottsförbundet 2009e). Gemensamt för denna typ av artiklar är att de 

beskriver idrottens positiva verkningar men även att det är en stor kostnad som 

ska balanseras i hushållsbudgeten. Riksidrottsförbundet har också låtit göra 

utredningar som berör både kostnader för idrott, det ideella arbetet från föräldrar, 

om de anser att de får valuta för sina investeringar/kostnader etc. Dessa studier 

och utredningar är av stort intresse för oss och vi får genom dem en mycket god 

grund för våra fortsatta antaganden. 

 

2003 lät RF göra en studie (Riksidrottsförbundet 2004a) för att skapa en bild över 

kostnaderna för att idrotta i en förening med fokus på barn och ungdomsidrott. 
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Stefan Bergh, Idrottspolitisk chef bekräftar i förordet till studien att det tidigare 

saknats systematiska studier av familjers kostnader för barns idrottande.  

 

I studien undersöktes kostnader för barn och ungdomar inom tio idrotter. Urvalet 

av dessa tio idrotter motiverades av såväl tids och kostnadsmässiga skäl samt för 

att få ett stort djup i undersökningen. 

 

Valda idrotter: Basket, fotboll, friidrott, golf, gymnastik, innebandy, ishockey, 

ridsport, simning och tennis    

 

2009 (Riksidrottsförbundet 2009c) gjordes en uppföljning till denna studie. Syftet 

var att studera förändringar sedan 2003. Då den senare studien är mer aktuell för 

oss har vi valt att använda den studien som grundmaterial rörande kostnader för 

barn och ungdoms idrott på individnivå. Båda studierna är utförda av Centrum för 

marknadsanalys på uppdrag av RF och har sedan analyserats av Krister Hertting 

som är universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet. Dessa studier ger ett bra 

underlag för att förstå kostnadssituationen för svenska familjer som är engagerade 

i idrottsrörelsen.  

 

Enkäten som gjordes 2009 genom ett slumpmässigts urval på alla medlemmar i en 

idrottsförening kopplad till RF har även kompletterats med frågor om hur 

föräldrarna upplevde kostnaderna på en tiogradig skala. Man sökte svar på om 

föräldrarna upplevde att de fick valuta för pengarna med tanke på investeringar de 

gör för sina barn och ungdomars idrottande. Rapporten och analysen presenteras i 

studien Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning 2009 och Valuta för 

pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott 2009. 

För att ge läsaren en bas kring föräldrars kostnader och inställning presenterar vi 

nedan väsentlig statistik från studierna samt diskuterar kring dessa. 

De flesta av RF: s studier och utredningar är detaljerade. Vi ger här en 

översiktsbild av studierna så att ni (läsaren) ska få en övergripande bild som ligger 

till grund för våra vidare analyser. I alla kommande diagram är värdena av typen 
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medianvärde1 Vi har valt att plocka ut dessa värden för att i vissa fall finns det 

extremvärden och dessa gör att medelvärdet visar en skev bild av verkligheten. 

  
(Totalkostnad för varje enskild idrott per år 2003 och 2009 (justerad med hänsyn till 

konsumentprisindex)) 
Siffror 2003 (RF, kostnader för idrott, en studie om kostnader för barns idrottande 

2004:2, Genomförd av CMA Research AB) 

Siffror 2009 (Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning 2009, Genomförd av 

CMA Research AB och RF, Valuta för pengarna  om föräldrars kostnader för 

barnens deltagande i tävlingsidrott) 

 

Siffrorna i diagrammet baseras på belopp från RF: s studie som vi sedan har 

omvandlat från nominella till reala belopp genom hänsyn taget till KPI index 

(konsumentprisindex)2. Det har vi gjort för att få en mer rättvisande bild av 

ökningen. Totalkostnaden har ökat för nästan samtliga idrotter från 2003-2009.  

 

 

 

 

                                                 
1 det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika stora delar, dvs. det ligger lika 
många värden över medianen som under den. (ne.se) 
 
 
2 index som visar hur prisutvecklingen i genomsnitt utvecklar sig på varor och tjänster för privat 
konsumtion i Sverige. (ne.se) 
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(Översiktsbild av kostnader och kostnadsslag för respektive idrott vid 2009 års undersökning) 

 

Tabellen ovan visar samtliga sporter som RF har studerat. Den totala kostnaden 

baseras som ovan på medianvärdet och den högsta kostnaden visar hur dyrt det 

verkligen kan vara för en enskild familj vars barn idrottar. De dyraste sporterna är 

ishockey, ridsport och tennis. Totalkostnaderna samt även vilken typ av kostnad 

varierar starkt mellan idrotterna. Ishockey har den dyraste kostnaden för 

utrustning. 2500 kr och ridsport har den dyraste avgiften. 6488 kr 

 

Kostnaderna varierar även mycket inom varje idrott. Några intressanta exempel är 

ridsport som har en totalkostnad enligt medianvärdet på 10 405 kr, har en högsta 

kostnad på 152 700 kr. Ishockeys medianvärde på totalkostnad är 10 740 kr men 

den högsta kostnaden per individ är 57 700 kr (Riksidrottsförbundet 2009e) 

 

  

Total 

Kostnad 

Högsta 

Kostand Avgifter Utrustning Resor 

Övriga 

Kostnader 

Total 5 128 kr 66 325 kr 1 849 kr 980 kr 1 693 kr 30 kr 

Basket 3 900 kr 29 100 kr 800 kr 800 kr 1 400 kr 0 kr 

Fotboll 3 700 kr 27 950 kr 800 kr 800 kr 1 700 kr 100 kr 

Friidrott 4 100 kr 88 400 kr 650 kr 1 000 kr 2 300 kr 0 kr 

Golf 3 500 kr 29 600 kr 1 500 kr 1 000 kr 600 kr 0 kr 

Gymnastik 2 360 kr 33 336 kr 1 000 kr 400 kr 800 kr 0 kr 

Innebandy 3 945 kr 20 350 kr 750 kr 1 000 kr 1 825 kr 0 kr 

Ishockey 10 740 kr 57 770 kr 2 100 kr 2 500 kr 4 000 kr 200 kr 

Ridsport 10 405 kr 152 700 kr 6 488 kr 1 000 kr 1 800 kr 0 kr 

Simning 3 925 kr 81 640 kr 1 400 kr 500 kr 1 900 kr 0 kr 

Tennis 4 700 kr 142 400 kr 3 000 kr 800 kr 600 kr 0 kr 
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(Kostnader fördelat på ålder vid 2009 års undersökning) 

 

Diagrammet ovan visar den totala mediankostnaden beroende på vilken ålder ens 

barn befinner sig i. Det blir markant dyrare för föräldrarna när barnen växer. 

Kostnaderna stiger nästan med tre gånger mellan barn som är 7-9 år och barn som 

är 14-15 år (Riksidrottsförbundet 2009e). 

 

 
(Kostnadsförhållandet mellan att idrotta 1 gång respektive 3 ggr eller mer under en vecka, mätt i 
medianvärde)  
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Diagrammet visar att då barn och ungdomar tränar och tävlar flera gånger i 

veckan blir kostnaderna markant högre. Till exempel kan vi se att kostnaderna för 

ishockey ökar från 2 700 kr till över 13 000 kr. Ridsport har den mest extrema 

kostnadsökningen från drygt 8 500 till över 32 000 kr (Riksidrottsförbundet 

2009e)  

 
(Mediantotalkostnaden för alla idrotter i undersökningen fördelat på bostadsort vid 2009 års 
undersökning) 

 

Diagrammet visar att det är marginella skillnader för de totala kostnaderna mellan 

till exempel storstad och glesbygd. Däremot är det enligt undersökningen skillnad 

på kostnaderna. I glesbygd var resekostnaderna dubbelt så höga som i storstad 

medan avgifterna var dubbelt så höga i storstad.  

   

Nedan presenterar vi två diagram där de tillfrågade i RF: s undersökning har fått 

svara på hur de upplever kostnaderna för deras barn/ungdomars idrottande 
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(Föräldrars upplevelser av kostnad för barnens idrottande, på totalnivå) 

 

Diagrammet är indelat i tre frekvenser, låg, medel och hög. Där parametrarna står 

för att föräldrarna anser att den totala kostnaden för deras barns idrottande är låg, 

medel respektive hög. 

 

74 % av föräldrarna anser att kostnaderna var hög eller medel hög. Ishockey och 

Ridsport representerar markant högre procentsats av föräldrar som tycker 

kostnaden är hög. Vilket är i paritet med redovisade kostnader för dessa idrotter 

(Riksidrottsförbundet 2009e). 

 

Med tanke på det höga procenttal av familjer som ansåg att kostnaderna för deras 

barns idrottande var höga är nästa tabell intressant. 
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(Föräldrars upplevelser av valutan för pengarna som satsas på barnens idrottande, på totalnivå)  

 

73 % anser att de får valuta på pengarna. Även föräldrar som representerar 

Ishockey och ridning ligger i stort sett på samma procenttal som övriga idrotter. 

Endast 5 % (totalt sett) anser sig inte få valuta för pengarna enligt 

undersökningen. Denna siffra skiljer sig bara marginellt mellan de olika sporterna. 

B545>5 !"##"$%"&&$'$()"9)%01D.61"I+1/I+3&'9+&)

De här tre studierna ger oss en bra bild av familjers kostnader för barn och 

ungdomsidrotten. Vi kan konstatera att kostnaderna varierar mycket mellan de 

olika sporterna. Vissa sporter har höga utrustningskostnader som till exempel 

ishockey, golf, ridsport och tennis. Andra sporter har höga avgifter respektive 

resekostnader. Vi kan fastslå att kostnaderna har ökat sedan 2003. 

Mediankostnaderna för många idrotter är ansenliga samt att vid ett större 

engagemang som till exempel att träna flera gånger i veckan och att tävla på en 

något högre nivå än medianfamiljen gör att kostnaderna blir betydligt högre. Trots 

det anser flertalet av föräldrarna att de får valuta för pengarna. I studien Valuta för 

pengarna framgår att föräldrar med låg inkomst anser kostnaderna vara höga samt 

anser sig få minst valuta på pengarna. Här finns en logik men även en 

varningssignal som författaren skriver i studien:  

 
Någonstans finns en gräns för när föräldrar inte längre anser sig ha råd 

att låta barnen vara med i en idrottsförening. Och då blir kostnaden en 
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begränsning för svensk idrotts strävan att möjliggöra för alla att vara 

med. (Riksidrottsförbundet 2009e, Förord) 

 

Studierna svarar dock inte på varför föräldrar anser att den höga 

kostnaden är befogad. Hur motiverar föräldrar kostnaden? Måste 

föräldrar redan i dag prioritera eller rent av att säga nej till sina barns 

önskningar att delta i en viss idrottsaktivitet på grund av ekonomiska 

skäl (något som inte syns i denna statistik) Upplever föräldrar att det 

finns behov av en alternativ stödfinansiering av familjens 

idrottsengagemang?  

B545A5 C01+$'$(/I+1/I+3&'9+&N)

När vi studerat familjeperspektivet ovan har vi fått en ökad förståelse för 

familjens ekonomiska och socioekonomiska situation både historiskt, i dagsläget 

samt förståelse för framtida utmaningar och möjligheter. När vi nu klarlägger 

föreningsperspektivet söker vi information från tidigare studier och forskning om 

idrottsföreningarnas situation framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur har det 

sett ut historiskt? Hur upplever föreningarna sin situation i dagsläget och vad går 

att säga om framtiden?  

 

Medlemmarna i form av aktiva, tränare och ledare, föräldrar samt övriga personer 

utgör föreningen. Föreningen är en organisationsform som medlemmarna bildat 

för att organisera ett aktivt idrottande. 

medlemmarna i föreningen utan många ser föreningen som en enhet som 

tillhandahåller idrottsaktiviteter som familjen konsumerar.  

 

Liksom ur familjeperspektivet finns det ett begränsat antal utredningar/studier av 

den svenska idrottsrörelsen ur ett föreningsperspektiv men även här finner vi att 

RF låtit genomföra utredningar. År 1994 genomförde RF en studie om idrottens 

föreningsliv där man önskade få svar om organisation, verksamhet och ekonomi i 

landets idrottsföreningar. År 2003 genomförde RF ytterligare en studie med 

samma utgångsläge. RF ansåg enligt förordet till 2003 års studie, 
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(Riksidrottsförbundet 2005) att mycket har förändrats både inom idrottsrörelsen 

och i samhället i stort, således var en ny utredning av vikt. 

 

Nedan presenterar vi utdrag och kommentarer kring denna studie vilken vi anser 

tillsammans med andra tidigare och aktuella utredningar och rapporter ger en bra 

grund för förståelse för idrottsföreningarnas situation framförallt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Inledningsvis är det av vikt att nämna att svenska 

idrottsföreningar har varierad inriktning vilket påverkar deras organisation och 

ekonomi. Föreningarna ser olika ut. Det är till exempel stor skillnad mellan 

elitserieklubbars professionella verksamhet jämfört med en mindre förening vars 

verksamhet är inriktad på ren motionsidrott. Den stora massan av de över tre 

miljonerna medlemmarna i idrottsrörelsen ägnar sig inte åt elitverksamhet utan 

består till stor del av barn och ungdomar samt föräldrar som ägnar sig åt idrott på 

en icke professionell nivå. Det är basen i idrottsrörelsen och det är dessa 

föreningar vi önskar studera närmare. 

 

Hur ser då ekonomin ut i dessa föreningar? Vilka intäkter finns det? Hur är de 

fördelade? Vilka är kostnaderna och hur ser de ut? Nedan har vi sammanställt två 

diagram, intäkter respektive kostnader för föreningarna. De två diagrammen är 

baserade på undersökningen som gjordes 2003 (Riksidrottsförbundet 2005). 

 
 
(Riksidrottsförbundet 2005) 
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Ovan kan vi se cirkeldiagrammet som visar hur föreningarnas intäkter fördelas. 30 

% av intäkterna är medlemsavgiften och på så vis den absolut viktigaste 

intäktskällan för föreningarna. Den siffran har fördubblats sedan 1994. 17 % 

består av olika typer av kommunalt bidrag. De kommunala bidragen har minskat 

sedan 1994. Anmärkningsvärt i diagrammet är att det statliga stödet bara står för 7 

%. Vid 2003 års undersökning av Sveriges idrottsföreningars ekonomi står 

Bingolotto för 14 %. Det är en minskning från 1994. 

   

 
(Riksidrottsförbundet 2005) 

 

I diagrammet ovan ser vi hur kostnaderna för idrottsföreningarna är fördelade. 

Den i särklass största utgiftsposten för en idrottsförening är tävling och 

träningsaktiviteter. I den posten ingår resor, logi, startavgifter etc. Eftersom en 

idrottsförening primärt håller på med just idrott är det helt naturligt att dessa 

kostnader är de största. Det man istället bör lägga vikt på är att kostnaderna för 

anläggning och hyror tillsammans uppgår till mer än kostnaden för tävling och 

träningsaktiviteter. Det betyder att föreningarna betalar höga hyror till ägarna av 

anläggningarna vilket i många fall är kommunerna. 

 

I studien Riksidrottsförbundet (2005) undersöker de även vad föreningar tror att 

de framtida intäkterna kommer att bestå av. Det är intressant att redovisa då vi har 

facit på hur det ser ut 5 år senare.  
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I studien fick varje förening rangordna vilken typ av intäktskälla de trodde var den 

viktigaste i framtiden.  

 
(Riksidrottsförbundet 2005) 
 

Så många som 15 % menade att Bingolotto var den viktigaste framtida 

inkomstkällan vilket vi anser är något alarmerande. 

 

Bingolotto 

Bingolotto är en spelform som föddes i Göteborg under slutet av -80 talet. I början 

av -90 talet blev det en nationell succé. Bingolotto var startskottet för föreningar 

att få in betydande intäkter via spel. En mycket stor del, drygt 40 % av bingolottos 

omsättning gick direkt till föreningskassan (SOU 1998:33). Under bingolottos 

glansdagar genererade det mellan 800  1 200 miljoner kronor per år till 

föreningarna. Under många år var det mer än statens stöd till idrottsföreningarna. 

Det mest anmärkningsvärda med bingolottos koncept var att det inte var statligt 

styrt av det svenska spelmonopolet utan en helt fri rörelse. Genom att sälja 

bingolotter fick idrottsföreningarna pengar till föreningskassan. Det betyder att 

man fick betalt för ett jobb. Bingolotto skapade därmed egenfinansiering för 

föreningarna vilket gjorde att de blev mindre beroende av andra typer av stöd. 

Självklart fanns inte möjlighet att genom försäljning av bingolotter helt kunna stå 

på egna ben men det blev möjligt att åka på fler cuper, träningsläger och så vidare 

utan att föräldrarna behövde vara med och betala. På så vis kunde alla i föreningen 

vara med och delta. Bingolottos popularitet har sedan toppåret 1997 dalat och dess 
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bidrag till idrottsrörelsen är begränsad jämfört med tidigare, ca 250 miljoner 2006 

(Norberg 2006). Sedan 2006 tills nu har det dalat kraftigare. 

 

Hur gick det sen? 

År 2009 (Riksidrottsförbundet 2009d) lät RF göra en uppföljning av den 

enkätundersökningen vi har redovisat här ovan. De fick svar på hur fördelningen 

av intäkter och kostnader hade förändrats sedan 2003. Vi redovisar nedan delar av 

resultatet och gör sedan en jämförelse med hur förväntningarna såg ut 2003 och 

hur de hade infriats 2009. Avslutningsvis kommer vi också att redovisa några 

väsentliga kommentarer från ett antal personer som har besvarat enkäten. Ett sätt 

att göra en sammanfattning åren mellan 2003 och 2009.  

      
(Riksidrottsförbundet 2005) 
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(Riksidrottsförbundet 2009d) 
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År 2009 stod medlems/träningsavgifterna för den största delen av föreningarnas 

intäkter. Dock så är dessa intäkter inte lika stor del av de totala intäkterna mot vad 

som förväntades. Det kommunala stödet är bara något större i procent mot vad 

föreningarna hade förväntat sig av framtiden. Det statliga stödet däremot är 

dubbelt så stort mot vad föreningarna trodde att de skulle få av staten. Det består 

av 16 % mot 8 % förväntning av de totala intäkterna. Det mest intressanta men 

föga förvånande är att Bingolotto endast står för 3 % av de totala intäkterna. Det 

ska jämföras med 14 % av de totala intäkter som Bingolotto stod för 2003. För att 

täcka upp det stora gapet mellan det förväntade och det faktiska utfallet av 

Bingolottointäkter ser vi i diagrammet att posten försäljning, (vilket innebär 

cafeteria, försäljning av strumpor med mera) övriga lotter och posten övrigt täcker 

upp de förlorade intäkterna från Bingolotto. 

 

I Framtiden tror inte föreningarna generellt att någon typ av lotteriförsäljning 

kommer att öka, inte heller sponsring. Föreningarna förlitar sig på att egna 

arrangemang ska inbringa mer intäkter och framförallt att staten och kommunen 

ger stora stöd för att de ska överleva. Sedan ser föreningarna en tendens att de 

ideella krafterna minskar och det är en oroande faktor för föreningarnas framtida 

existens (Riksidrottsförbundet 2009d) 

 

Nedan redovisar vi några kommentarer styrelseledamöter har på hur de ser på 

situationen.     
Ekonomin har försämrats pga. att Bingolotto inte går så bra som under 

den 15-årsperiod som varit och man har inte hittat någon annan 

inkomstkälla av samma storlek. Kostnaden för driften av anläggningar 

ökar samtidigt som de ideella krafterna minskar. Intäkter minskar i viss 

mån pga. av att konkurrensen från andra aktiviteter ökar. 

(Riksidrottsförbundet 2009d, s. 20) 

 

Bingolotter o skit! har fördärvat många föreningar med tvång o ingen 

tanke på att kommunalao statliga pengar aldrig kommer tillbaka. små 

föreningar kan inte konkurrera med stora om sponsorer o lottställen, 

alltså ökar antal föreninngar som kommer att gå under. Det ideella 

arbetet har plötsligt blivit bara dra in pengar, pengar. Glädjen dödar allt 

annat. samtidigt vill alla ha betalt för allt, Hallhyror, matrialet blir bara 
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mer kostsamt. Vilket innebär att de redan sponsorstarka kommer att ha 

råd att "köpa" tid överallt. (Riksidrottsförbundet 2009d, s.20) 

 

vårt stora problem är ledarbrist samt höga hyreskostnader o bor man i 

en liten stad är det tufft att få föreningen att fungera 

(Riksidrottsförbundet 2009d, s. 20) 

 

Bidragsdelen måste bli högre. (Riksidrottsförbundet 2009d, s. 16) 

 

Svårt att få medlemmarna att jobba ideelt. Svårt att få ekonomin att gå 

ihop. (Riksidrottsförbundet 2009d, s. 16) 

 

Vi är en till antalet medlemmar stor förening med väldigt många aktiva 

ungdomar och utan egentlig elit. RF:s arbete för att stötta idrotten är 

väldigt viktig och bidrag från kommun, stat och RF är helt nödvändiga. 

Riksidrottsförbundet 2009d, s. 17) 
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E5 R#I'1')
I empirikapitlet delger vi de svaren vi har fått från vår enkätundersökning utifrån 

våra teoribegrepp. F rågorna är numrerade från 1 till 27. Vissa frågor är inte 

redovisade i empirin, vilket gör att numreringen inte överensstämmer med 

numreringen i enkäten. Block 5 är inte alls redovisad i empirin. Samtliga frågor 

finns i bilagan. 

E545 7.:23)45);#)6'()
)

C1-(")45)O0$)

 
Första frågan handlade om vilket kön respondenten som svarade hade. 65 % av de 

besvarade enkäterna besvarades av män och således besvarades 35 % av enkäterna 

av kvinnor. Könsfördelningen är naturlig då fler män än kvinnor är aktiva inom 

idrotten och således mer aktiva i sina barns idrottande (Patriksson & Wagnsson, 

2004)  

 

C1-(")>5)U'9'.)/&"&8/)
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Fråga 2 handlade om respondenternas civila status. I diagrammet kan vi se att 91 

% av de tillfrågade levde sammanboende och endast 9 % var ensamstående 

föräldrar. I Sverige finns 1,2 miljoner hushåll med barn och av dessa är 26 % 

ensamstående föräldrar (Ekeroos 2006). Att 9 % av våra respondenter är 

ensamstående föräldrar finns troligtvis många orsaker till. Dels att vi inte har 

representanter från alla målgrupper men det beror också på att många 

ensamstående föräldrar inte har råd att låta sina barn idrotta i en förening och våra 

respondenter är av sådant slag att bara de som har barn i en förening har haft 

möjlighet att besvara enkäten.  

 

C1-(")A5)F$(+)9'.3+$)3:##8$)68)@:1)'5)

 

 
I en öppen fråga fick respondenterna besvara vilken kommun de bodde i och 

övervägande delen bodde i Karlstad och Danderyd. Karlstad är en medelstor stad i 

Sverige medan Danderyd är en relativt liten ort med drygt 30 000 invånare 

(Danderyd Kommun 2009) Som tidigare nämnts har föreningar i dessa orter valts 

ut till vår undersökning. 

 

C1-(")B5)<8/,-..+&/)/"##"$."(6")'$3:#/&)
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Nästan 70 % av de tillfrågade har en sammanlagd inkomst som överstiger 600 000 

vilket borde vara en bit över genomsnittsinkomsten för det genomsnittliga 

hushållet i Sverige. Att de tillfrågade har en så pass hög inkomst beror till stor del 

av att många av de tillfrågade bor i Danderyd kommun som är en av de rikaste 

kommunerna i Sverige (SCB 2004). 

 

C1-(")E5)F$&".)@"1$)8$6+1)>V)-1)

  
Av de tillfrågade respondenterna hade nästan 90 % 2 eller 3 barn. Det är det antal 

barn som är vanligast förekommande i Sveriges familjer.  

 

C1-(")G5)F$&".)"3&'9")@"1$)'),8/,-..+&)
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Föregående fråga var hur många barn respondenterna hade, medan den här riktar 

sig till hur många av deras barn som idrottar aktivt och regelbundet. Den stora 

skillnaden vi kan se här är att så många som 20 % bara hade ett aktivt barn. Det 

betyder att alla barn i familjen inte nödvändigtvis idrottar.  

E5>5 7.:23)>5)MD16+(18$6S)'61:&&/,"@'&8/)
C1-(")W)X)Y5)*61:&&"1)68)+..+1),"1)68)'61:&&"&)"3&'9&):2,)1+(+.@8$6+&T)

 

 
74 % av de tillfrågade idrottade aktivt och regelbundet, och så många som 92 % 

har tidigare idrottat aktivt och regelbundet. 

 

C1-(")Z5)QII%"&&"1)68)6'()/:#)+$)+$("(+1"6)'61:&&/#"##"[I"II"T)
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91 % upplever att de är engagerade i sitt/sina barns idrottande och det ska 

jämföras med föregående fråga där 92 % hade idrottat aktivt och regelbundet 

själva nu eller tidigare. 

 

C1-(")4V5)*)#+6'")6'/38&+1"/)D9+$):#):1:$)"&&)'6++..")31"%&+1)')%01+$'$("1$")

@01L"1)#'$/3"5)PD13+1)68)"9)6+&)')6'$)%01+$'$(T)

 

 
Hälften av de tillfrågade märkte inte av att de ideella krafterna i föreningen 

minskar och nära hälften märkte av att de ideella krafterna minskade. 

 

C1-(")445)J=23+1)68)"&&)#+1)I1:%+//':$".'/#)"9)&'..)+\+#I+.)&1D$"1+)@01)03")')

6'$)%01+$'$()%01)"&&)@"1$+$[8$(6:#"1$")/3")38$$")8&9+23."/)')/'&&)

'61:&&"$6+T)

 

 
I fråga elva ställdes sig nära hälften av de tillfrågade positiva till en ökad 

professionalism medan hälften inte tyckte att det var nödvändigt. 

)

)

)

)

)

)
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C1-(")4>5)QII%"&&"1)68)"&&)&1D$"1+)%-1)&'..1D23.'(")1+/81/+1):2,)8&@'.6$'$()%1-$)

%01+$'$(+$)%01)"&&)8&9+23."/):2,)'$/I'1+1"/)"&&)(01")+$)@1")'$/"&/T)

 

 
I Diagrammet kan man se att fråga 12 var relativt svår att besvara då 22 % inte 

visste om tränare får tillräckliga resurser men nära hälften uppfattar ändå att de är 

så. 

E5A5 7.:23)A5)O:/&$"6+1)
 

C1-(")4A5)M'.3")/I:1&+1)8&09"1)@"1$+$)'),8/,-..+&T)

 
Diagrammet ska visa en bild av hur många som har barn som idrottar i de 12 

vanligaste idrotterna. Fotboll är den absolut vanligaste förekommande idrotten i 

hushållen. Närmare 80 % av de tillfrågade har barn som spelar fotboll. Sedan är 

det mer jämt mellan idrotterna. Den enda idrotten som märker ut sig är 

orientering. Så många som 32 % av de tillfrågade har barn som håller på med 

orientering. Det ger en något skev bild av verkligheten. Varför det är en så hög 

siffra är för att urvalet bland annat bestod av en orienteringsförening.  

)
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C1-(")4B5)<81)/&:1")8II%"&&"1)68)"&&)%"#'.L+$/)3:/&$"6+1)I-):9"$)$D#$6")

'61:&&+1)D1)I+1)-1T)

  
60 % av de tillfrågade uppfattade att de hade kostnader mellan 4 000  16 000 kr 

per år för familjens totala kostnader för sina idrottsverksamheter. 12 % uppfattade 

att de hade så stora kostnader som 20 000  24 000 kronor per år för de idrotter de 

var engagerade i. 

 

C1-(")4E5)<81)/&:1)D1)#+6.+#/[&1D$'$(/"9('%&+$[-1)%01)/"#&.'(")@"1$)')6'&&)

,8/,-..T!

 
Fördelningen av hur stor medlems/träningsavgiften/år är förstås olika beroende på 

vilken sport de utövar. Diagrammet ovan visar sammanställning av samtliga 

idrotter och dess avgifter. De tillfrågade fick svara på varje enskild idrott och det 

som är tydligt där är att Ishockey, ridsport och tennis övervägande kostar från 

2 500 kr till över 3 000 kr medan orientering, friidrott, och innebandy har avgifter 

som understiger 1 500 kr. De övriga idrotterna sträcker sig jämt över hela fältet 
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C1-(")4G5)<81)#=23+&)8II%"&&"1)68)"&&)%"#'.L+$)]/I:$/1"1])%01+$'$(+$)#+6)

,LD.I)"9)&)+\)30I)"9).:&&+1):2,).'3$"$6+T)

 

Ovanstående fråga bör tas i beaktande men drygt 86 % av de tillfrågade svarade 

 1 000 kr och därför redovisar vi inte det i 

ett diagram 

 

C1-(")4W5)*)#+6'")6'/38&+1"/)6+),0(")3:/&$"6+1$")%01)@"1$):2,)8$(6:#"1/)

'61:&&"$6+5)J=23+1)68)"&&)6'/38//':$+$)D1)"3&8+..):2,)9'3&'(T)

 

 
 

De flesta (78 %) av de tillfrågade ansåg att frågan om att kostnaderna för barn och 

ungdomars idrottande är viktig.  

)

C1-(")4Y5)F$/+1)68)"&&)68)@01L"1)$-)+&&)3:/&$"6/&"3)%01)6'$")@"1$/)

'61:&&/"3&'9'&+&+1T)

 
Även fast de flesta av de tillfrågade ansåg att det var viktigt att lyfta fram frågan 

angående kostnaderna för barn och ungdomars idrottande ansåg ändå 67 % av de 
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tillfrågade att de inte hade nått ett kostnadstak för sina egna barns 

idrottsaktiviteter. 

)

C1-(")4Z)X)>V5)F$/+1)68)"&&)6'$)%"#'.L)'$&+),"1)1-6)"&&).-&")6'$")@"1$)8&09")

9'//")'61:&&/"3&'9'&+&+1T);#)L"S)9'.3")'61:&&/"3&'9'&+&+1)D1)6+&T)

 

13 % av de tillfrågade ansåg att de inte hade råd att låta sina barn utöva vissa 

idrotter. Idrotterna det handlade om var i de flesta fall ishockey och ridning. Dock 

var det några som också fick avstå vissa cuper och läger i någon av de idrotter där 

de hade idrottande barn. 

E5B5 7.:23)B5)K:L".'&+&):2,)+."/&'2'&+&)
 

C1-(")>45)<81)D1)6'$")#0L.'(,+&+1)"&&)38$$")I-9+13")"$9D$6$'$(+$)"9)

#+6.+#/"9('%&+1$")68)@+&"."1)&'..)6'$)%01+$'$(T)))

 
Endast 14 % av de tillfrågade ansåg att de hade stora möjligheter att påverka vad 

medlemsavgifterna gick till och det var i huvudsak de som satt med i styrelsen 

eller hade någon annan typ av förtroendeuppdrag 

 

C1-(")>>5)!&D..+1)68)6'()I:/'&'9)&'..)"&&)$D1'$(/.'9+&)(-1)'$)#+6)+$)/&011+)

/I:$/1'$()%01)"&&)@."$6)"$$"&)38$$")/D$3")#+6.+#/"9('%&+1$"S)3:/&$"6+1)%01)

1+/:1)+&2+&+1"T)
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92 % av de tillfrågade instämde helt (71 %) och (21 %) instämde delvis att 

näringslivet skulle gå in med någon typ av sponsring för att sänka bland annat 

medlemsavgifterna. 

 

C1-(")>A5);#)6'$)%01+$'$()/38..+)%-)+&&)@'61"()&'..)/'$)9+13/"#,+&)@+1:+$6+)I-)

,81)#=23+&)68),"$6."1)')+$)9'//)@8&'3S)/38..+)6+&)03")6'$)@+$D(+$,+&)"&&)

,"$6.")')6+$)@8&'3+$T)

 

 
84 % av de tillfrågade i enkätundersökningen instämde helt eller delvis att om en 

butik gav ett bidrag till föreningen skulle de öka deras benägenhet att handla i den 

butiken istället.  

)

C1-(")>B5)QII(+)9'.3+$).D(/&")-&+1@+&".$'$(/I1:2+$&)/:#)/38..+)(01")"&&)68)

:%&"1+)/38..+),"$6.")')+$)@8&'3)/:#)@'61"1)&'..)6'$)%01+$'$(T)
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Om annat stod för 14 % av svaren och där har de flesta av de 14 % svarat att de 

skulle handla i butiken om det gav minst 10 %, vissa hade heller inte en specifik 

procentsats utan bara mer än vad vi hade som alternativ. 

 

C1-(")>E5)F$&"()"&&)68)/3")-3")&'..)6'$)6"(.'(")@8&'3)/:#).'((+1)2")EVV)#)@:1&S)

,81)$D1")/38..+)+$)@8&'3)/:#)]/I:$/1"1])6'&&)."()(+$:#)"&&)68),"$6."1)6D1S)

@+,09").'((")%01)"&&)68)/38..+)9D.L")6+$)'/&D..+&T)

!

 
Många av de tillfrågade kunde tänka sig att handla i en butik som bidrog till deras 

förening men nära hälften skulle bara kunna tänka sig att åka maximalt 3 km extra 

mot den butiken de vanligtvis handlar i.  

)

C1-(")>G5)F$(+),81)#-$(")I1:2+$&)')-&+1@+&".$'$()%01+$'$(+$)/3")8II$-)%01)

"&&)68)/3")-3")+$)9'//)/&1D23").D$(1+)$D1)68)/3"),"$6.")6'$").'9/#+6+.)
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Diagrammet ovan illustrerar hur många procent av de tillfrågade som kan tänka 

sig att åka längre bort beroende på vilken procent i återbäring de skulle få tillbaka 

till föreningen. De valda sträckorna var 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km och mer än 

5 km bort. En trend man kan se i diagrammet är att ju längre bort affären låg desto 

mer krävde de i återbäring. 

 

C1-(")>W5)<81)/38..+)68)9'.L")%016+.")6+$)-&+1@D1'$()/:#)68)(+$+1"1)%1-$)6+$)

@8&'3)/:#)/&06+1)6'$)3.8@@T)^C016+.$'$(+$)/3")@.')&:&".&)4VV)_`)

 

I den här frågan fick de tillfrågade fördela återbäringen mellan  

 

 direkta avdrag för sina kostnader till föreningen som till exempel 

medlemsavgifter och material 

  

 Föreningen centralt 

 

Majoriteten av de tillfrågade ville att 50 % av återbäringen skulle ge direkta 

centralt. 
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G5 F$".=/) 
I Analyskapitlet behandlar vi empirin i kapitel 5 och de tidigare studierna vi har 

sammanställt i kapitel 3. Vi tolkar och analyserar resultaten utifrån våra 

frågeställningar med hjälp av vår teori. 

 

G545 *$.+6$'$()"9)"$".=/)

I vår analys betraktar vi resultat från vår kvantitativa enkätundersökning, de 2 

intervjuerna samt resultat och kunskap som vi studerat och analyserat från ett 

antal större studier framtagna av RF, (presenterade i kapitel 3, tidigare studier) 

Vissa frågor i vår enkätundersökning är av samma art som återfinns i RF: s 

studier. Det har vi gjort för att få referenspunkter i vår egen undersökning.  

 

I frågor som söker kartlägga vilka idrotter barnen var aktiva i ser vi att närmare 80 

% av barnen var aktiva i fotboll.  De övriga 11 mest populära sporterna ligger till 

största delen i ett spann om 10 -20 %. Det beror på vårt urval av föreningar som är 

tillfrågade. Att fotboll är en mycket populär idrott i Sverige stämmer väl överrens 

med RF undersökningar som presenterade i Kapitel 3: tidigare studier och som 

även ligger till grund för vår uppsats. 

65 % av respondenterna som besvarade enkäten var män. Könsfördelningen är 

naturlig då fler män än kvinnor är aktiva inom idrotten och således mer aktiva i 

sina barns idrottande (Patriksson & Wagnsson 2004). 91 % av respondenterna var 

sambos vilket inte representerar genomsnittet av Sveriges hushåll där siffran är 74 

% sambos och 26 % ensamstående föräldrar med barn i hushållet (Ekeroos 2006) 

Möjligen kan dessa siffror tyda på att ensamstående föräldrar inte har samma 

möjlighet att engagera sig i idrottsrörelsen.  

I frågor kring respondenternas ekonomiska villkor och förutsättningar är vår 

kvantitativa enkätundersökning inte representativ som genomsnitt för Sverige då 

47 % av respondenterna som besvarade enkäten bor i Danderyd kommun och 

övriga respondenter är fördelade i Täby, Karlstad och Hammarö kommun. Då 

Danderyd kommuns genomsnittsinkomst är klart högre en medeltalet i landets 

kommuner blir dessa svar inte representativa för landet som helhet (SCB 2004). 
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90 % av de svarande respondenterna bestod av hushåll med 2-3 barn vilket 

stämmer väl med statistik över Svenska hushåll med barn.  

53 % av respondenterna har två barn som aktivt och regelbundet idrottar i en 

förening. 23 % har tre barn som är aktiva och 19 % har ett aktivt barn. Om det 

finns ekonomiska faktorer som spelar roll här är inte möjligt att utläsa från vår 

undersökning. Exempelvis kan ett hushåll bestående av tre barn ha två som är 

aktiva och det tredje barnet kanske är för ungt för att delta i idrott. Dock så kan 

det också bero på att föräldrarna inte har råd att låta alla sina barn idrotta aktivt 

och regelbundet. 

 

G5>5 C"#'.L+I+1/I+3&'9+&N))

grundpelare och värdegrunder men inom 

press och media diskuteras ungdomsidrottens stigande kostnader och att det kan 

leda till segregation och utanförskap. Framförallt har sporter som ishockey och 

ridsport diskuterats. Genom RF: s studier kan vi konstatera att ishockey och 

ridsport är de överlägset mest kostsamma idrotterna att medverka i vilket också 

bekräftas i vår egen undersökning. De båda idrotterna har en mediankostnad runt 

10 000 kr per år. Vi tror oss kunna anta att familjer med barn och ungdomar 

aktiva i ishockey och ridsport samt föreningar inom dessa idrotter har starkast 

incitament till att finna effektiva finansieringslösningar. Dock skulle det kunna 

finnas socioekonomiska parametrar som att det är till stor del familjer med hög 

inkomst som ägnar sig åt dessa idrotter. Med andra ord skulle man kunna dra 

slutsatsen att personer med ett visst habitus attraheras av de här föreningarnas 

sociala fält.  

 

De övriga 10 största sporterna har en mediankostnad mellan 3000-5000 kr per år. 

Spannet på kostnader varierar mycket inom respektive idrott. Som exempel kan 

nämnas att högsta total kostnad per individ för ridsport respektive ishockey är 152 

000 respektive 58 000. Medianvärdet för högsta totala genomsnittskostnad för 

samtliga idrotter i undersökningen är 66 000 kr. Det kan alltså kosta mycket 

pengar för föräldrar att ha sina barn verksamma inom idrotten. 

Riksidrottsförbundet hade redan 2003 en ambition att sänka kostnaderna för barn 
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och ungdomsidrott vilket alltså visat sig vara svårt att leva upp till 

(Riksidrottsförbundet 2004b). Då man studerar de redovisade siffrorna i 

undersökningen Riksidrottsförbundet (2009e) kan vi konstatera att kostnaderna 

generellt har ökat även när vi har tagit hänsyn till KPI, Konsumentprisindex. 

 

I vår undersökning har 22 procent en kostnad mellan 8 000 - 12 000 kr och 23 

procent har kostnader över 20 000 kr per år. Kostnaderna stiger markant med 

barnens ökande ålder. Det blir i snitt 3 gånger dyrare mellan barn som är 7-9 år 

och barn som är 14-15 år. Det beror på att barnen tränar fler gånger i veckan, resor 

till olika tävlingar och cuper ökar, samt att det ställs högre krav på utrustning. Ur 

ett familjeperspektiv påverkar det även hur många barn det finns i familjen och 

om de är aktiva i flera idrotter. 

 

Kostnadsnivån skiljer sig inte mycket mellan landsort, glesbygd och storstad 

däremot varierar kostnadsslagen. Problematiken kring kostnader för idrott är alltså 

liknande i hela landet. Det här leder till att vissa föräldrar inte har de ekonomiska 

resurserna för att låta sina barn utöva sin idrott flera gånger i veckan. Det betyder i 

sin tur att alla inte har lika förutsättningar för att kunna nå elitnivå i sin respektive 

idrott. 

 

Hur upplevs de ekonomiska förutsättningarna? Upplever familjerna att man får 

valuta för pengarna som investeras i deras barn/ungdomars idrottande?  

 

Vi kan konstatera att kostnader på tiotusentals kronor per år och barn är en 

ansenlig del av familjens disponibla inkomst och att det kan vara problematiskt 

för familjer med lägre inkomst samt ensamstående föräldrar att finansiera dessa 

kostnader. Totalt tycker 30 procent av föräldrarna att kostnaderna för deras barn är 

hög. Inom ridsport och ishockey är siffran 54 procent respektive 41 procent. Enlig 

vår enkätundersökning anser 30 procent av föräldrarna att de börjar nå ett 

kostnadstak för sina barns idrottsaktiviteter och 13 procent ansåg att de inte hade 

råd att låta sina barn utöva vissa idrotter, främst ishockey och ridning. Det talar 

för att en förändring bör komma till stånd.    
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Däremot kan vi konstatera att 73 procent av föräldrarna anser sig få valuta för 

pengarna samt att bara 5 procent inte anser sig få valuta för pengarna. Även bland 

de dyrare sporterna är det en tämligen låg andel föräldrar som inte anser sig få 

valuta för pengarna. Ishockey 4 procent, ridsport 6 procent. 

 

Vi vågar påstå att det råder en consensus kring att kostnaderna för barns och 

ungdomars idrottande är höga och har ökat rejält under senare tid men att 

verksamheten anses mycket viktig ur barn och ungdomars, föräldrar och 

samhällets perspektiv. SEB: s privatekonom Gunilla Nyström tror att de flesta 

föräldrar uppmuntrar barnens idrottande och nog är beredda att offra en hel del av 

familjens konsumtionsutrymme på det. Idrotten ger motion och ett socialt 

sammanhang. Dessutom tänker nog många föräldrar att idrotten håller barnen 

fortsatt aktiva inom idrottsrörelsen är inte bara mer aktiva på sin fritid utan 

presterar även bättre i sina studier både i idrott och teoretiska ämnen än de 

ungdomar som har slutat vara aktiva inom idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet 

2008).  Vi tror oss även kunna anta att en alternativ finansieringsmodell för att 

sänka de här kostnaderna ur ett föräldraperspektiv torde vara välkommet. 

 

Idrott har även en hög status i samhället i dag.  

 

Ett stort antal föräldrar (78 %) anser enligt vår undersökning att diskussionerna 

kring de höga kostnaderna för barn och ungdomars idrottande i media är aktuella 

och viktiga vilket stärker vår hypotes att kostnaderna är problematiska.    

 

Hur föräldrar upplever och prioriterar kostnaderna för barnens idrottande kan 

relateras till vårt sociologiska perspektiv om människors habitus. Ett stort 

idrottshabitus medför att familjen är villiga att lägga stora resurser på barnens 

idrottande och även har ett stor eget engagemang i föreningslivet som ses som ett 

socialt fält. I vår enkät fann vi att 74 procent av de tillfrågade föräldrarna aktivt 

idrottade samt att 92 procent tidigare idrottat aktivt. Nio av tio upplever sig som 

engagerade idrottsföräldrar vilket tyder på ett stort idrottshabitus. Vi skulle 

möjligen kunna dra slutsatsen att merparten av föräldrar som svarat på vår enkät 
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representerar familjer med ett starkt idrottshabitus och därmed överrepresenterar 

en positiv syn på kostnader och engagemang i idrottsrörelsen. Vi kan även 

misstänka att så är fallet med RF: s undersökningar. Familjer som inte är lika 

engagerade kanske inte har svarat på undersökningarna. De familjerna kan 

uppleva kostnaderna ännu mer problematiska. Vidare har vi familjerna som inte 

anser sig har råd med denna typ av aktiviteter överhuvudtaget och således inte 

syns i statistiken.  

 

Vår uppdragsgivare, Hydracom AB, önskar erbjuda en möjlighet för föräldrar att 

sänka sina kostnader samt att öka resurser och kvalitet inom idrotts Sverige 

genom en typ av lojalitetsprogramskoncept. Därför har vi genom vår enkät ställt 

vissa frågor kring lojalitet och sponsring från näringslivet.  

Affärsmodellen bygger på att föräldrar och föreningar kan tillgodoräkna sig en 

viss ekonomisk återbärning från ett antal utvalda aktörer från näringslivet då 

föreningarnas medlemmar konsumerar varor och tjänster från dessa aktörer. I 

gengäld får de utvalda företagen en möjlighet till ökade marknadsandelar, högre 

återköpsfrekvens, ökad förståelse för kundens behov, sänkta marknadsförings 

kostnader mm, en större lojalitet.  

 

För att systemet ska bli verkningsfullt är det av vikt att försöka förstå 

konsumenternas, i det här fallet idrottsföreningens medlemmars motivation och 

incitament. Motivationen tycker vi oss ha besvarad genom svar om kostnader och 

föräldrars engagemang i barnens idrottande.  

 

Finns intresse och incitament för alternativa finansieringsmodeller? 

Vilka incitament behövs för att få föräldrarna att i viss mån förändra sitt 

konsumtionsmönster? Vilken nivå av återbärning är relevant för att öka lojalitet 

och ett förändrat köp beteende hos dessa konsumenter/medlemmar som företagen 

vill attrahera genom denna typ av koncept?  

 

92 procent av de tillfrågade instämde i att näringslivet skulle gå in med någon typ 

av sponsring för att sänka föreningsmedlemmarnas kostnader. 84 procent av de 

tillfrågade säger sig få en helt eller delvis ökad benägenhet att handla i en butik 
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som gav bidrag till föreningen beroende på hur mycket personen handlade i den 

butiken. Övervägande delen av de tillfrågade är alltså positiva till medverkan från 

näringslivet samt villiga att förändra sina köpbeteenden om det ekonomiskt 

gynnar föreningen och i förlängningen sina barns idrottsaktiveter.   

 

Det är av vikt att försöka förstå hur stor återbärning/rabatt som behövs för att 

skapa nog starka incitament hos konsumenten för att förändra sitt köpbeteende. 21 

procent av de tillfrågade kan tänka sig att handla mer i en butik som ger 2 procent 

i återbäring, 39 procent om återbäringen är upp till 4 procent, 86 procent av de 

tillfrågade är villiga att förändra och öka sin handel i viss butikskedja om de fick 

upp till 5 procent i återbäring. Dessa siffror ger en indikation om nivåer som 

erfordras för att skapa rätt incitament ur ett konsumentperspektiv. Att de flesta av 

de tillfrågade i enkäten ska ändra sitt konsumtionsmönster kräver alltså en relativt 

hög återbetalning. Det är dock inte bara vilken återbetalning de får som spelar roll.  

Enligt vår undersökning gäller det att företagen de ska börja handla av naturligtvis 

är konkurrenskraftiga och attraktiva vilket innefattar att pris, sortiment och kvalité 

håller samma nivå som det företag de skulle välja bort för att främja föreningen 

och sänka sina kostnader.  

 

En ytterligare faktor som framförallt påverkar beslut om val av dagligvaruhandel 

är avståndet till den butikskedja som deltar i lojalitetskonceptet. Många av de 

tillfrågade är inte benägna att åka någon längre sträcka extra för att gynna sin 

förening och sänka sina kostnader. 19 procent är bara villiga att åka maximalt 1 

km extra medan 30 procent är villiga att åka 1-2 km extra. De flesta av de 

tillfrågade vill med stor sannolikhet således att butiken som är med i 

lojalitetskonceptet är den butik de vanligen handlar på. Det motsäger sig dock 

genom att 86 procent säger sig vara benägna att ändra sitt köpbeteende om de fick 

5 procent i återbäring i någon annan butik. 

    

G5A5 )C01+$'$(/I+1/I+3&'9+&N))

I landets cirka 20 000 idrottsföreningar bedrivs en stor och viktig verksamhet. 

Föreningarna utgör en plattform där barn, ungdomar och vuxna möts kring 
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gemensamma intressen. Föreningarna står för en stor social gemenskap där 

människor växer. Det starkt ideella svenska föreningslivet är tämligen unikt i 

Världen och har vuxit fram ur idrottsrörelsen som i organiserad form är över 

hundra år gammal (Riksidrottsförbundet 2005). Organisationsformerna kring 

svensk idrott har alltså en stabil bas att vila på, dock ser vi att idrottsrörelsen har 

utmaningar framför sig framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Idrottsföreningarnas ekonomi 

Som vi redogjort för i kapitel 3 tidigare studier kommer den största intäktsposten 

till föreningarna genom medlems och tränings avgifter. 2009 utgjorde dessa 

avgifter totalt sett 32 procent av föreningarnas intäkter. Det kan jämföras med 

1994 års undersökning då var denna siffra cirka 15 procent. Det har alltså skett en 

fördubbling av dessa intäkter och lika ledes en dubbelt så stor kostnad för 

föreningens medlemmar efter att hänsyn tagits till KPI, konsumentprisindex. Den 

näst viktigaste finansieringen får föreningarna genom statliga stöd. 2009 bestod 

16 procent av föreningarnas intäkter av statliga stöd. Denna typ av stöd har ökat 

från 1994 till 2009 bland annat tack vare ett nytt stöd kallat LOK-stöd som 

distribueras genom Riksidrottsförbundet via idrottsförbunden ner till 

föreningsnivå. Det kommunala stödet har och andra sidan minskat några 

procentenheter från 19 procent ner till 13 procent.  

Det som vi uppfattar vare det största tappet i intäkter är den vikande 

Bingolottförsäljning med tillhörande provision. Under många år var det en 

ansenlig intäktskälla för föreningarna. 1994 bidrog denna verksamhet med 18 

procent av föreningarnas intäkter. Miljarder kronor tillföll föreningarna vilket 

starkt ökade intäkterna och antagligen ledde till en växande verksamhet och med 

det ökade kostnader. Möjligen minskade även pressen från stat och kommun att 

bidra i lika hög grad som tidigare. Bingolotto blev under 90- talet och början på 

2000- talet en mycket viktig finansiär av idrottsrörelsen. Dock inte utan kritik. 

Många familjer kände sig pressade att sälja lotterna genom påtryckningar och 

ibland krav på lottförsäljning från föreningarnas sida.  
 

Det är dags för bingolotto igen. Jag har för tillfället två stycken som spelar 

ishockey och innebandy. Sammanlagt är det 8 bingolotter per vecka. Det är snart 

dags för den minsta att också börja aktivt med en sport, men man önskar att han 
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väljer något där det inte finns bingolotter eller andra försäljningsåtaganden. 

(Riksidrottsförbundet 2007, s. 1)  
 

Vår uppfattning är att föreningarna efter Bingolottos dalande popularitet och i 

med det vikande intäkter har haft svårt att finna en ersättning till denna 

finansieringsform. I dag står Bingolotto för 3 procent av föreningarnas intäkter 

vilket är en ansenlig omställning i föreningarnas ekonomi. I viss grad har 

föreningarna försökt att täcka upp denna minskade intäkt med annan 

lottförsäljning som Svenska spel erbjuder genom att bland annat sälja Triss Lotter. 

I slutet av 2010 införde Svenska spel ett förbud att sälja alla deras produkter för 

barn och ungdomar under 18 år vilket ytterligare är ett hårt slag mot föreningarnas 

intäktssida.  

 

När vi djupintervjuat representanter från två idrottsföreningar, Lars Göransson 

(FBK Fotboll) samt Jarmo Spiik (Danderyd IK) fann vi att mycket av redovisat 

material från RF: s Förenings studier bekräftas. Både Lars Göransson och Jarmo 

Spiik nämner att föreningarna har problem att lösa sin finansiering på en liknande 

nivå som tidigare samt att föreningarna har ambitioner och önskningar att 

utveckla och förbättra verksamheten. Spiik ser en tydlig trend i hans förening att 

många föräldrar och ledare önskar ett mer professionellt ledarskap i form av 

tränare så att kvaliteten under trängen höjs och att de ideella ledarna kan ägna sig 

åt det som de mest behagar och inte att behöva vara med på varje träning eller 

match. Spiik menar att det inte finns några ekonomiska möjligheter för det, för då 

behövs en kraftig avgiftshöjning och genom det har inte alla i föreningen 

möjlighet att vara med längre. Att få utökad sponsring upplevs som svårt då 

Spiiks förening inte sysslar med elitidrott utan bara barn/ungdomsverksamhet. 

Göransson påtalar problematiken kring att bingolotto inte längre bidrar med de 

intäkter de gjorde tidigare vilket har gjort att de försökt att hitta substitut intäkter i 

form av New Body (strumpor, t-shirt med mera) och egna lotteriförsäljningar. De 

har inte bidragit med alls lika mycket som bingolotto gjorde under många år vilket 

har gjort att de har årliga avgiftshöjningar. Både Göransson och Spiik trycker på 

att något måste göras för att föreningarna ska överleva det hårda klimatet de har 

idag. 
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Spiik och Göransson anser att det finns en stor öppenhet i deras föreningar för att 

finna nya intäktsmöjligheter som kan bidra till att förbättra föreningens ekonomi 

men samtidigt förbättra medlemmarnas ekonomi genom att inte behöva höja de 

olika avgifterna medlemmarna belastas med. 

 

Vi ställde också en fråga konkret vad de tyckte om det lojalitetskonceptet som är 

framtaget för föreningarna och deras medlemmar. Som förening såg de det 

mycket positivt då det kan generera en hel del pengar till föreningarna. Det de 

ställde sig mest frågande till var om medlemmarna skulle kunna ändra sitt 

köpbeteende för sina föreningars skull.  

 

I vår studie kan vi betrakta föreningslivet som ett socialt fält, de olika idrotternas 

föreningar som delfält med dess unika karaktär och dess medlemmar och familjer 

som individer med olika habitus. 
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I det här kapitlet kommer vi fram till en slutsats av de tidigare studierna, vår 

undersökning och de intervjuer vi har gjort. 

 

Efter mycket läsning och analysering av tidigare studier, enkätutformning, 

undersökning, empiri och analys samt intervjuer och analyser av dem har vi 

kommit fram till följande: 

 

Föreningarnas ekonomi är ansträngd och det behövs en ny intäktskälla som 

ersätter de fallande intäkterna från bland annat bingolotto. Mer resurser är viktigt 

och en större buffert inför framtiden vore på sin plats. Det framtagna 

lojalitetskonceptet är en attraktiv finansieringsmöjlighet för Sveriges föreningar.            

 

Enligt de tillfrågade föräldrarnas perspektiv finns alltså möjligheter, om rätt 

hanterat, för konkurrenskraftiga företag att skapa en starkare relation och bygga 

upp en lojalitet med en mycket stor kundbas som representeras av hundratusentals 

hushåll aktiva inom idrottsrörelsen genom konceptet. 

 

Vi ska inte underskatta den dynamiska processen där föreningen ser 

intäktsmöjligheter via sina medlemmars medverkan i det här konceptet och genom 

det kan inspirera sina medlemmar att nyttja programmet. Kan föreningen i 

egenskap av ett attraktivt socialt fält skapa ett större socialt kapital för de 

medlemmar som aktivt deltar i programmet känner sig medlemmarna mer 

värdefulla. 

 

Vi kan konstatera med hänvisning till analysen att Hydracom AB i första hand ska 

fokusera på idrotterna ishockey, ridsport och fotboll. Ishockey och ridsport för att 

de är de mest kostsamma idrotterna att utöva och därför har starkast incitament för 

en ny finansieringskälla. Fotboll för att den är den i särklass största 

idrottsaktiviteten i Sverige och har en tämligen hög kostnad per invid som utövar 

idrotten. 
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Vi kan också konstatera att Hydracom AB behöver för att konceptet ska bli 

framgångsrikt hitta samarbetspartners som är villiga att ge minst 5 procent i 

återbäring tillbaka till idrotten. Aktörerna de ska samarbeta med behöver även 

vara attraktiva när det gäller pris, kvalité och utbud men framförallt behöver 

aktörerna ha ett stort servicenät och tillgänglighet så att medlemmarna inte ser det 

som en allt för stor belastning i form av omvägar. 

 

Hydracom AB: s koncept består av tre parter, föreningen, medlemmarna och 

utvalda aktörer som erbjuder varor och tjänster på den kommersiella marknaden. I 

vår undersökning har vi studerat två av tre parter vilket betyder att vår 

uppdragsgivare Hydracom AB själva får undersöka möjligheterna på den 

kommersiella marknaden.   
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