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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Genom svensk idrottshistoria har alltid den ideella ledaren hyllats som en av orsakerna 

till det svenska idrottsfenomenet. Det kan också kopplas ihop med tankarna om folkhälsa 

som funnits på den politiska agendan i många år. ”Idrott åt alla” var en statlig utredning 

som presenterade sitt slutbetänkande 1969. Utredningen menade att samhällsstödet till 

idrotten i Sverige borde utformas så att alla människor skulle kunna erbjudas idrott för att 

värna om folkhälsan. I och med detta blev den ideella ledaren inom idrottsföreningarna 

enormt viktig för att hålla nere kostnaderna och samtidigt öka tillgängligheten. Idag är 

fortfarande majoriteten av alla idrottsföreningar i Sverige ideell. 

 

De senaste 10-20 år kan vi se en trend att idrottsföreningar har fått fler anställda. En 

tänkbar orsak till detta är att en ökad kommersialisering har skett inom idrotten och att 

idrottsföreningarna därigenom fått en ökad ekonomisk omsättning. I takt med den ökade 

kommersialiseringen och den mediala bevakningen har också kraven på elittränare ökat. 

Idag finns det ofta ett resultatkrav på tränare som ger en press från supportrar, egna 

klubben och media.  

 

Utbudet av akademiska idrottsutbildningar har de senaste 10-15 åren ökat. Fler och fler 

lärosäten erbjuder någon form av idrottsakademisk utbildning, allt ifrån enskilda 

grundkurser till fullskaliga program med möjlighet till magisterexamen. Från att tidigare 

nästan uteslutande varit utbildningar inriktade mot läraryrket samt idrottspedagogik är 

utbudet idag betydligt mer mångfacetterat.  

1.2 Idrottsliga utbildningar 

1.2.1 Akademiska utbildningar 

En nulägesanalys av utbudet på idrottsakademiska utbildningar i Sverige visar att femton 

högskolor/universitet erbjuder akademiska utbildningar med idrottslig karaktär (figur 1). 

En kategorisering har gjorts av de funna utbildningarna eftersom det finns ett stort urval 

inom idrotten. Kategoriseringen är på sju områden som man kan nischa in sig på där 

valda områden är lärare, hälsa, tränare, sports management, psykologi, idrottsvetenskap 

och medicin & fysiologi (figur 2). Efter samtal med högskoleverket och sökning på 

”www.studera.nu” så framgår det att det finns 57 utbildningar med idrottslig karaktär.
 1

 

 

                                                 
1
 www.studera.nu, sökord: ”idrott”, ”tränare”, ”tränarprogrammet”, 2010-05-05. 

http://www.studera.nu/
http://www.studera.nu/
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Figur 1. Antal utbildningar på universitet och högskolor som har idrottsakademiska 

utbildningar. 

 

 

 
Figur 2. Antal utbildningar inom sju valda kategorier för idrottsakademiska utbildningar. 
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1.2.2 Icke akademiska utbildningar 

En nulägesanalys av befintliga ”icke akademiska utbildningar” visar att det i Sverige 

finns 23 stycken utbildningar spridda på elva olika folkhögskolor (figur 3). Lillsveds 

idrottsfolkhögskola på Värmdö i Stockholm är den folkhögskola som innehar det största 

antalet utbildningar inom idrott som motsvarar minst ett års heltidsstudier. De funna 

utbildningarna har kategoriserats inom tre kategorier, benämnda som ”hälsa/friskvård” 

(hälsocoach m.m.), ”idrottsledare/ -pedagog” (idrottslinje, idrottspedagog m.m.) och 

”specialidrottsutbildning” (ridinstruktör, alpin utbildning m.m.). 

 

 
Figur 3. Antalet idrottsutbildningar inom respektive sektor på de olika  

folkhögskolorna runt om i landet. 

 

Förutom ovanstående icke akademiska utbildningar i form av folkhögskolor existerar 

också idrotternas egna stegutbildningar samt olika former av uppgiftsorienterade 

utbildningar som PT-utbildningar, styrkeinstruktörsutbildningar, SISUS utbildningar 

(bl.a. ”idrottens elittränarutbildning”) m.m. Dessa utbildningar liksom de utbildningar 

från folkhögskolorna som inte motsvarar ett års heltidsstudier har inte räknats in i den här 

nulägesbeskrivningen.
 2

 
3
 

                                                 
2
 Google, sökord: ”idrottsutbildningar”, 2010-05-05. 

3
 www.folkhögskola.nu, sökord: ”Idrott”, 2010-05-05. 

http://www.folkhögskola.nu/
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2. Syfte & Frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilken bakgrund en tränare i svenska 

idrottsföreningar förväntas ha i framtiden.  

 

Målsättningen är att kartlägga vilken typ av krav och förväntningar som kommer att 

finnas på framtidens anställda tränare inom svenska idrottsföreningar. 

 

Utifrån ovan syfte och målsättning skall projektet ge svar på följande två frågeställningar:  

 

 Vilken inriktning avseende verksamhet och syfte har framtidens svenska 

idrottsföreningar?  

 Vilken kravbild kommer svenska idrottsföreningar i framtiden att ha på anställda 

tränare avseende utbildningsnivå och professionsgrad? 

 

3. Metod & Angreppssätt 
En utredning har gjorts över svenska idrottsföreningars framtida inriktningar och 

associationsformer. Detta genomfördes genom litteraturstudier där utredningens första 

frågeställning har genomarbetats inom en rad olika områden. 

 

För att utreda den andra frågeställningen, den framtida kravbilden på tränare inom 

svenska idrottsföreningar, ställdes en öppen fråga via e-post (se bifogat dokument) till 

föreningars nyckelpersoner inom fyra strategiskt utvalda idrotter. Dessa idrotter är 

fotboll, simning, friidrott och basket. E-posten följdes sedan upp med en ytterligare 

påminnande e-post (se bifogat dokument) för säkerställa en acceptabel svarsfrekvens. 
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4. Den framtida idrottsföreningen 

4.1 Idrottsföreningen i samhället 

För att utreda och besvara svenska idrottsföreningars inriktning avseende verksamhet och 

syfte är det av stor vikt att beakta föreningens roll i ett sammanhang. Det går inte att 

blunda för att dessa organisationer påverkas av den kontext och den omvärld de verkar i. 

Det är värdefullt för en organisation att komma underfund med sin beroendeställning 

samt de belöningar som intressenterna kräver för sina bidrag. Figuren nedan visar frågans 

komplexitet utifrån en intressentmodell.  

 
 

 

Figur 4. Figuren illustrerar ett exempel på de aktörer och intressenter som påverkas och 

påverkar en idrottsförening. 
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Barnard menar i sitt klassiska verk om organisationers kooperativa karaktär att tressenters 

acceptans kring sitt medlemskap i grund och botten handlar om, direkt eller indirekt, att 

uppfylla ekonomiska eller personliga mål. Därigenom kan en organisation endast verleva 

om den vinst som genereras är tillräcklig för att belöna sina medlemmar. Intressenternas 

intresse kvarstår endast så länge dessa belöningar överstiger deras insats. Detta innebär 

att det är av stor vikt för organisationsledningen att balansera bidrag och belöningar samt 

att omformulera målen så att dessa går hand i hand med intressenternas behov och 

kravställning.
4
 Idrottsrörelsen är idag Sveriges tredje största föreningssammanslutning, 

näst efter fackförbunden och pensionärsorganisationerna, med drygt fem miljoner 

registrerade medlemskap varav över hälften är barn och ungdomar 0-20 år. 

Riksidrottsförbundets 68 specialidrottsförbund och cirka 20 000 idrottsföreningar samlar 

tillsammans 2,3 miljoner aktiva medlemmar.
5
 

 

4.2 Idrottsrörelsens utveckling 

Den svenska idrottsrörelsens identitet och karaktär kan härledas till den principiella 

amatörismen under1900-talets första del. Avskaffandet av amatörreglerna 1967 öppnade upp 

den gamla folkrörelseorganisationen mot det moderna samhällets två centrala aktörer – staten 

och marknaden. Två djupgående processer som därefter haft en stark påverkan på idrotten är 

kommersialisering och professionalisering. Grunden till dessa processer ligger i 

kapitaliseringen av idrotten eftersom de förutsätter lönearbete. 6 

 

Idrottens kommersialisering innebär att den blir en produkt som produceras för en marknad, 

där kommersiella intressen får alltmer inflytande över dess form och innehåll. 

Kommersialisering och professionalisering är processer som betingar varandra, men de är 

inte två sidor av samma mynt; en kommersiell verksamhet behöver inte vara professionell 

och vice versa7. På 1990-talet övergick kommersialiseringsprocessen i Sverige till en ny fas 

där idrotten alltmer började sammanflätas med underhållningsindustrin. För att dra det till sin 

spets har detta närmande mellan idrott och samhälle inneburit att det idag är svårt att se var 

det ena slutar och det andra börjar.  

 

Ahrne menar att föreningarnas inre verksamhet förändras. Ur folkrörelseorganisationen växer 

det gradvis fram en organisation som efterhand påminner om medelstora företag. 

Verksamheten professionaliseras, hierarkiseras, och specialiseras för att möta nya behov. 

”Man kan inte längre driva ett medelstort företag med glada amatörer, där dagsformen eller 

den rena spelglädjen får avgöra insatsen. Det måste till rationalitet, effektivitet och 

förutsägbarhet både i organisationen och i själva idrottsutövandet”, menar han.8 

 

Tendensen till professionalisering och kommersialisering är främst påtaglig inom 

elitidrotten, men har dessutom till en viss grad förändrat villkoren för såväl spontanidrott 

som för bredd- och ungdomsidrott. En påtaglig tendens är rörelsen från amatörism till 

                                                 
4
 Barnard, C., The Functions of the Executive, 1938 

5
 Fahlén, J., Sjöblom, P., Idrottens anläggningar: Ägande,driftsförhållanden och desseffekter, 2008 

6
 Peterson, T., Den svengelska modellen, 1993 

7
 Peterson, T., Den svengelska modellen, 1993 

8
 Petersson, T., i Broberg, m fl. Perspektiv på Sport Management, 2004   
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kommersiell verksamhet, vilken hänger samman med idrottens strävan efter resultat och 

prestationer, samt utvecklingen av ständigt effektivare träningsmetoder, bättre utrustning 

etc. Ökade prestationsinriktade och ekonomiska krav har resulterat i en ökad 

specialisering och arbetsdelning. Grunden för den svenska idrottsrörelsens omfattning är 

dock fortfarande det frivilliga oavlönade arbetet. I en stor studie av hela den ideella sektorn 

under början av 1990-talet, genomförd av Wijkström & Lundström 2002, konstaterades att 

idrottsrörelsen till 62 % var egenfinansierad i form av ideellt arbete och medlemsavgifter 

m.m. Ett konstaterande blir således att svensk idrottsrörelse i huvudsak inte är kapitaliserad9. 

Figuren nedan visar en fördelning bland svenska idrottsföreningars verksamhet utifrån 

inriktning under 2007. Inga skillnader kan skönjas i denna fördelning jämfört med år 2002, 

baserat på statistik från RF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Professionsbegreppet 

Inom den mer aktuella forskningen kring profession har Selander pekat på hur förändrade 

villkor för arbete, produktion och utbildning har inverkat på professioner. Framväxten av 

en välfärdsstat har förändrat relationen mellan profession och stat i bemärkelsen att staten 

numera i många avseenden såväl utbildar, legitimerar, skyddar professionens monopol 

och rentav anställer medlemmarna i yrkeskåren. Även synen på utbildning har förändrats. 

En högskoleutbildning medför således inte en automatisk professionell status.
10

 Enligt 

Macdonald är yrken baserade på framsteg, komplex eller hemligt kunnande som en 

formell rationell och abstrakt nyttoinriktad kunskap
11

.  

 

En mer idrottsrelevant definition gör Peterson som behandlar begreppet profession inom 

ramen för svensk fotboll. Enligt honom utgör en profession en företeelse som uppstår, 

formas och etablerar sig i den samhälleliga arbetsdelningen
12

. Peterson hänvisar till en 

                                                 
9
 Petersson, T., i Broberg, m fl. Perspektiv på Sport Management, 2004   

10
 Selander. S., i I Selander (red): Kampen om yrkesutövning, status och kunskap, 1989 

11
 Macdonald, K., The sociology of the professions, 1995 

12
 Peterson, T., Den svengelska modellen, 1993 
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vanligt citerad definition av begreppet profession i form av ” ett yrke, (kall) i vilket en 

föregiven kunskap från lärosäten eller vetenskapliga institutioner används i dess möte 

med andra eller i praktiserandet av en konstart som är grundad på sådan kunskap”. 

Denna definition har vi valt att sortera och bryta ner till de tre komponenterna: 

 

 Ett yrke 

 En formaliserad kunskap 

 En tillämpning av kunskap 

En professionell tränare skall således utifrån denna definition vara yrkesverksam, ha en 

dokumenterad formell utbildning och praktiskt tillämpa denna utbildning i sitt tränarskap. 

 

4.2.2 Anställningsformer 

Det ligger ett värde i att sortera och definiera de former av anställningar, uppdrag och 

insatser som föreligger och utförs inom idrottsföreningar.  Gränsdragningen mellan 

arbetstagare och uppdragstagare sker genom en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter i det enskilda fallet. Omständigheter som tyder på att den 

arbetspresterande parten är att anses som arbetstagare kontra uppdragstagare är:
13

 

 

Arbetstagare Uppdragstagare 

 Den arbetspresterande parten har ingått 

avtal om personlig arbetsskyldighet mot 

ersättning. 

 Arbetet utförs för annans räkning och 

under dennes ledning och kontroll. 

 Det rör sig om ett varaktigt samarbete där 

den arbetspresterande parten står till 

förfogande för uppgifter som uppkommer 

efterhand. 

 Den arbetspresterande är förhindrad att 

utföra liknande arbetsuppgifter åt annan, 

vare sig detta beror på ett direkt förbud 

eller på arbetsförhållandena. 

 Råvaror, maskiner och redskap 

tillhandahålls av beställaren. 

 Den arbetspresterande ersätts för utlägg, 

t.ex. tjänsteresor. 

 Den arbetspresterande får åtminstone 

delvis sin ersättning i form av garanterad 

lön. 

 Den arbetspresterande är i ekonomiskt 

och socialt hänseende att jämställa med 

en arbetstagare. 

 

 Den arbetspresterande parten har ingen 

personlig arbetsskyldighet utan kan på 

eget ansvar överlåta arbetet helt eller 

delvis åt annan. 

 Arbetsåtagandet är begränsat till viss eller 

möjligen vissa bestämda uppgifter. 

 Förhållandet mellan den arbetspresterande 

parten och beställaren är av tillfällig natur. 

 Varken avtalet eller arbetsförhållandena 

hindrar den arbetspresterande från att 

samtidigt utföra liknande arbete åt någon 

annan. 

 Den arbetspresterande bestämmer - 

frånsett inskränkningar som påkallas av 

arbetets natur - själv sättet för arbetets 

utförande samt arbetstid och arbetsplats. 

 Den arbetspresterande använder egna 

maskiner, redskap eller råvaror i arbetet. 

 Den arbetspresterande står själv för 

utgifterna vid arbetets utförande. 

 Ersättningen för arbetsprestationen är helt 

beroende av verksamhetens ekonomiska 

resultat. 

 Den arbetspresterande är i ekonomiskt och 

socialt hänseende jämställd med en 

företagare inom verksamhetsgrenen. 

 Den arbetspresterande har för 

                                                 
13

 www.lagen.nu, access 2010-05-20 

http://www.lagen.nu/
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verksamheten erhållit personligt tillstånd 

av myndighet eller fått egen firma 

registrerad.  

 

 

Denna definition är ur ett juridiskt perspektiv värdefull för den enskilde individen. Den 

arbetspresterande parten som i juridisk mening inte kan ses som arbetstagare faller i princip 

helt utanför de skyddsregler som svensk arbetsrätt stiftar, bland annat lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). Detta betyder i praktiken exempelvis att den arbetspresterande 

parten inte omfattas av turordningsregler i LAS eller kan sägas upp utan saklig grund. 

 

En tränare som tjänar mer än ett halvt basbelopp d.v.s. 21200 kr under ett år räknas som 

arbetstagare och en förening måste betala arbetsgivaravgifter. Om tränaren erhåller en 

ersättning som är mindre än detta belopp är föreningen befriad från arbetsgivaravgifter, 

dock måste givetvis skatt betalas.
14

 

 

Uttrycket ideell insats, eller som det ibland också kallas ideellt arbete, knyter an till ett 

folkrörelseförankrat svenskt språkbruk och avser arbetsuppgifter som utförs obetalt och 

inom ramen för en organisation eller förening.
15

 Med ideellt arbete avses arbetsinsatser 

som vanligtvis inte grundar sig på avtal utan sker på frivillig intressegrund och där det 

personliga ekonomiska utfallet inte är huvudorsaken till arbetsinsatsen och där arbetet 

dessutom sker inom ideell verksamhet. De allra flesta som gör en ideell insats gör den 

utan någon ersättning alls men ibland erhålls ersättningar för direkta kostnader/utlägg for 

insatsen och ibland utgår även ett arvode. Man kan ställa sig frågan om följande har 

betydelse för utgången av bedömningen om det är fråga om ideellt arbete eller 

lönearbete: 

 

• Arvode eller ej 

• Storleken på arvodet 

• Omfattningen av verksamheten 

• Antal säsonger, antal gånger per säsong som man utför arbetsinsatsen 

• Avtalsinnehåll/-formulering. 

 

I denna studie väljer vi att definiera ideellt arbete inom ramen för volontärarbete. Enligt 

centret för frivilligarbete i Europa, CEV, är volontärarbete en handling som utförs:
16

  

 

 Av egen fri vilja, val och motivation 

 Utan tanke på finansiell ersättning 

 Under organiserade former  

 Med målsättningen att gagna annan person än volontären  

Johan von Essen har i en än så länge opublicerad rapport på uppdrag av Volontärbyrån 

definierat volontärskapet:  

                                                 
14

 Skatteverket, www.skatteverket.se , Access 2010-05-20 
15

 SOU 2001:52, Svedberg L., Spelar ideella och informella insatser någon roll för svensk välfärd? 
16

 European Volunteer Centre, Manifest för frivilligheten i Europa, 2006 

http://www.skatteverket.se/
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"In Sweden, the term “volunteer” has a somewhat different meaning than in the Anglo-American 

context. Since unpaid work until recently was understood as an active dimension of organizational 

membership, all forms of unpaid work are treated in the same way. The terminological division 

between volunteering and political activism is therefore not as meaningful in Sweden as in the 

U.S. or in the U.K. The common Swedish understanding of the term “volunteer” is a person who 

is working or is active of his or her own free will during leisure-time. A volunteer is unpaid (or 

receiving a symbolic remuneration). The Swedish term for this phenomenon is frivilligt arbete or 

ideellt arbete (Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman, 2005, p.6)." 

 

4.3 Associationsform 

4.3.1 Ideella föreningar 

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet 

är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha 

ett ideellt ändamål. För att en sådan förening, t.ex. en fackförening, ska vara en ideell 

förening i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte 

vara av affärsmässig karaktär. En ideell förening blir en juridisk person i och med att den 

har bildats. Som juridisk person har föreningen rättskapacitet, vilket innebär att den kan 

ha tillgångar och skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och myndigheter. För 

att en ideell förening ska anses ha bildats krävs att medlemmarna har fattat beslut om 

bildande, antagit stadgar av viss fullständighet och valt en styrelse som kan företräda 

föreningen mot tredje man.
17

 

En ideell förening skall beskattas som en vanlig juridisk person, med ett undantag, då 

föreningen anses vara allmännyttig. För att undantas och därmed skattebefrias från 

avkastning på kapital måste föreningen uppfylla fyra kriterier, ändamål, verksamhet, 

öppenhet samt fullföljd. Kravet på ändamål påverkas av verksamhetens karaktär. Här 

ingår idrottsföreningar. För att vara en fullgod allmännyttig förening ska minst 90 procent 

av verksamheten bedrivas under den allmännyttiga kategorin. Det ska råda full öppenhet 

för allmänheten att ta del av föreningen. För att uppfylla kravet på fullföljd skall 

föreningen använda sin kapitalavkastning till den kärnverksamhet som bedrivs.
18

 

Den ideella sektorn inom idrotten har under lång tid brottats med samma problematik 

som gäller hela den ideella sfären. En av de mest mödosamma svårigheterna är den 

konstant minskande andelen frivilligarbetare som utgör ryggraden i den ideella 

verksamheten.  Beroende av ideella insatser påverkar inte endast storleken på 

personalsidan, utan även kvaliteten. Den hårdnande konkurrensen ställer också större 

krav på marknadsföringsinsatser vilket påverkar idrottsföreningarnas budgetering av den 

sportsliga verksamheten. Utöver detta utmärks den ideella idrottsrörelsen av ett 

centraliserat beslutsfattande som kan leda till ineffektivitet. Den invecklade och 

tidsödande beslutsprocessen påverkar de ideella idrottsföreningarnas möjlighet att reagera 

på omvärldsförändringar. Lyons visar i sin forskning att ideella föreningar har svårare att 
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 Skatteverket, Ideella föreningar – civilrättsliga regler, 2009 
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 Skatteverket, Ideella föreningar – civilrättsliga regler, 2009 
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mäta prestationer i jämförelse med kommersiella motsvarigheter samt att det ofta uppstår 

konflikter mellan avlönad och oavlönad arbetskraft
19

.   

RF ställer i sina stadgar krav på att idrottsrörelsens organisationer skall vara ideella 

föreningar. Detta är väsentligt ur fyra aspekter. 
20

 

 En organisation som inte visar sig vara en ideell förening skulle ha små 

möjligheter att fortsätta sin verksamhet. 

 Den positiva särbehandlingen vad gäller skatteskyldighet anknyts till att 

organisationen är en ideell förening. 

 De personer som agerar för en organisation, som visar sig vara något annat än en 

ideell förening kan komma att vara personligt ansvariga för de avtal de ingått med 

utomstående för organisationens räkning.  

 Vissa bidrag såsom aktivitetsstöd utgår endast till ideella föreningar.  

4.3.2. Bolagisering av idrottsföreningar 

På Riksidrottsförbundets stämma i Malmö år 1999 togs ett historiskt beslut att tillåta 

bolagisering inom den idrottsliga verksamheten. Däremot infördes en spärrmekanism 

som har haft en hämmande påverkan på denna utveckling. Det utmärkande draget för 

svensk idrott kring frågan om bildande av idrottsaktiebolag jämfört med övriga Europa, 

är den så kallade 51- 49-spärren. Riksidrottsförbundets stadgar slår fast att den ideella 

föreningen måste kontrollera minst 51 procent av aktierna och därmed ha röstmajoritet i 

bolaget om en idrottsförening bolagiseras. Den nuvarande begränsningen är elva år 

gammal. Dessförinnan tilläts inte bolag i någon form i samband med idrottsföreningar. 

Regeln tillkom då, genom ett nattligt samtal mellan SvFF:s ordförande Lars-Åke Lagrell 

och IFK Göteborgs dåvarande ordförande Gunnar Larsson. 

En viktig utgångspunkt för frågan om alternativ associationsform var analysen av den 

ideella föreningen, och då särskilt var gränsen går för att fortsatt betraktas som en 

rättskapabel ideell förening, dvs en juridisk person. Att idrottsorganisationernas juridiska 

status kan komma att äventyras i takt med att idrottens ekonomiska förutsättningar 

förändras har sedan lång tid förutspåtts och har på senare tid också besannats. 

Osäkerheten om det rättsliga läget medför många gånger svårigheter att rekrytera 

ledamöter till föreningsstyrelser. Den innebär också att kommersiella intressenter kan 

tveka inför att ingå förbindelser med en part som man inte är riktigt säker på vad den är 

för rättsfigur.
21

 

 

En fråga som aktualiserats under senare år och drivits av såväl Svenska Fotbollförbundet 

som Svenska Ishockeyförbundet är huruvida denna spärr försvårar för svenska klubbar att 

attrahera externa intressenter. Kapitalbristen skulle därigenom kunna försätta svenska 

klubbar i en sämre ekonomisk och sportslig konkurrenssituation internationellt sett. Detta 

                                                 
19

 Lyons, M., Third Sector : the Contribution of nonprofit and cooperative enterprises in Australia, 2001 
20

 Lindquist, B, Pallin, C., Ideella föreningar – problem och alternativ 
21

 Lindquist, B, Pallin, C., Ideella föreningar – problem och alternativ 

 



13 

 

föranledde förbunden att under RF:s stämma under maj 2009 motionera för att 

borttagande av 51 procentregeln för att ”öppna för en vidgad extern finansiering av i 

första hand elitverksamheten”. RF röstade dock emot motionen med motiveringen att få 

klubbar utnyttjat möjligheten att bolagisera sedan 1999. Vid den aktuella tidpunkten hade 

14 idrottsaktiebolag registrerats. I motionen framgår att fler förbund diskuterar frågan och 

en utbrytning i frågan är långt från omöjlig bland de stora förbunden såsom fotboll, 

ishockey, basket, handboll, innebandy samt bandy. Nästa tillfälle frågan kan behandlas är 

under RF:s stämma 2011 i Uppsala. Till dess ska Riksidrottsförbundet ha presenterat en 

utredning. Enligt RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber ska utredningen främst titta på 

för- och nackdelar med dagens rösträttsregel, som är tvingande och återfinns i RF:s 

stadgar, eller om det istället ska vara respektive specialidrottsförbund som bestämmer 

vilka krav, exempelvis när det gäller röstmajoriteten, som ska ställas på IdrottsAB. 

 

Mattson är inte förvånad över att frågan kring bolagisering berör, då den enligt henne 

handlar om grunden och strukturen för svensk idrott som folkrörelse. Mattson 

utvecklar
22

: 

 
”Sedan måste vi skilja mellan bolag som är skapade för att driva kringverksamheter som 

exempelvis arenor, souvenirförsäljning och enskilda evenemang, och bolag som bedriver själva 

idrottsverksamheten. Idag finns en mängd av det förstnämnda slaget men fortfarande bara ett fåtal 

av det vi kallar Idrotts-AB och som väcker känslor. Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är 

idrottsföreningen som är medlem i sitt specialidrottsförbund, och det i sin tur medlem i 

Riksidrottsförbundet, och därmed också innehar platsen i sin idrotts seriesystem. Serieplatsen kan 

genom avtal upplåtas till ett Idrotts-AB, men det avtalet kan sägas upp om bolaget inte följer 

regelverket och/eller kraven i upplåtelseavtalet. I realiteten har alltså den upplåtande föreningen 

även i framtiden viss makt även om kravet på röstmajoritet skulle tas bort, men den kommer 

troligtvis att vara mindre.” 

Sedan år 1999 har det alltså varit fritt fram för svenska fotbollsföreningar att till ett 

aktiebolag upplåta rätten att delta i Svenska Fotbollsförbundets tävlingsverksamhet. 

Bildandet av idrottsaktiebolag har dock inte skett i någon större omfattning och endast 

fem av sexton klubbar i 2009 års Allsvenska hade bolagiserat sin elitverksamhet. I en 

studie från Malmö Högskola med syfte att undersöka åsikterna i denna fråga bland 

representanter för svensk elitfotboll under 2009 ställdes dessa frågor
23

: 

1. Drivs verksamheten som IdrottsAB? 

2. Främsta skälet till att klubben bildat IdrottsAB eller stannat kvar som ideell förening. 

3. Ska frågan om 51- 49-spärren flyttas från RF till SF? 

4. Fördelar vid slopande av 51- 49-spärren? 

5. Nackdelar vid slopande av 51- 49-spärren? 

                                                 
22

 http://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/02/16/intervju-karin-mattsson-weijber-rf, access 2010-

05-08 
23

 Dahlgren, J., Engström, V., Svensk elitfotboll – hur ser framtiden ut? 2009   

http://foreningsdemokrati.wordpress.com/2010/02/16/intervju-karin-mattsson-weijber-rf
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Nedan sammanfattas svaren. 

 
 

4.3.3 Idrottsaktiebolag 

Ett idrottsaktiebolag bildas oftast av föreningens styrelse och föreningen blir även ägare 

till aktierna. Det kan dock finnas andra aktieägare som äger upp till 49 procent av 

aktiekapitalet. De lagar och regler som gäller för ett sådant bolag är Aktiebolagslagen 

men även Riksidrottsförbundets, specialidrottsförbundets samt internationella förbundets 

stadgar. Detta regelverk försätter organisationen i en tydligare juridisk kontext i 

jämförelse med de ideella föreningarna. I exempelvis Svenska Fotbollförbundets stadgar 

kring upplåtande finns det krav på att föreningen efter bolagiseringen måste bibehålla sin 

faktiska verksamhet. Detta brukar i normala fall ske inom föreningens 

ungdomsverksamhet.  

 

Oavsett hur stor volym som externa investerare placerar i ett idrottsaktiebolag, innebär 

den ovan nämnda 51-49 spärren att föreningens medlemmar i slutändan har 

beslutanderätt. Risken kan vara att externa placerare intar en mer restriktiv hållning till 
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investeringar på grund av att kontrollen av hur kapitalet används inte ligger i deras 

händer.  

 

51-49 spärrens betydelse bör inte underskattas. En förutsättning för att många föreningar 

har valt att frångå möjligheten till bolagisering kan ligga i de skattemässiga lättnader som 

talar för en föreningsassociation. Å andra sidan finns det tendenser på att dessa lättnader 

kan komma att skruvas åt, bland annat genom att UEFA bedriver en kampanj för 

utjämning av de europeiska fotbollsföreningarnas ekonomiska villkor. Detta skulle 

rendera i att svenska idrottsföreningar hamnar i ett ekonomiskt tvåfrontskrig där 

utrymmet för att generera kapital drastiskt minskas genom att de ekonomiska fördelarna 

minskar om associationen bedrivs som förening samtidigt som RF:s spärr blockerar 

eventuella storinvesterare vid en bolagisering. Frågan är komplex och underlättas 

knappast av att samtliga representanter i RF har lika stor rösträtt oavsett specialidrottens 

ekonomiska utveckling. Det går även att spekulera i huruvida ägarstrukturen kan komma 

att förändras vid byta av associationsform. Ett borttagande av spärren kan mycket väl 

förändra styrningen där utvecklingen kan gå mot en eller få starka ägaren. Dock finns det 

internationella exempel på klubbar som mer eller mindre ägs av medlemmarna trots en 

oreglerad aktiebolagsform. 

 

4.4 Finansiering  

Det finns två sätt att finansiera verksamheten för en förening, antingen genom 

självfinansiering via egna intäkter eller genom extern finansiering via lån. 

Självfinansiering för en idrottsförening kan göras genom medlemsavgifter, 

lotteriförsäljning, reklam och sponsring, kommunala bidrag, statliga bidrag, entréavgifter 

med mera. En idrottsförening består av medlemmar, vilka i sig är den största intressenten 

i en ideell förening. Utöver att värna om medlemmarnas intresse för att öka sin intäktsbas 

i form av medlemsintäkter leder ett högt medlemsstal även stora fördelar vid 

ansökningsförfarandet för bidrag hos stat och kommun.  

 

Den senaste statliga idrottsutredningen uppskattar det samlade stödet till idrotten till 

omkring 35 miljarder kronor om året. Den största delen, cirka 23 miljarder, kommer från 

idrottsrörelsen själv i form av självfinansiering genom ideellt arbete, försäljning, 

medlems- och brukaravgifter etc. Ungefär nio miljarder kronor står det offentliga för, 

varav kommunerna bidrar med merparten, cirka sex (inklusive dolda subventioner), 

medan tre miljarder utgörs av näringslivssponsring, spel och försäljning av TV-

rättigheter. Idrottens ekonomi är med andra ord alltjämt till största delen beroende av 

föreningsmedlemmarnas egeninsatser och kommunal välvilja.
24

 

 

Statens stöd till lokala idrottsföreningar utgår i form av ett lokalt aktivitetsstöd som 

kanaliseras via RF . Riksidrottsförbundet har således en myndighetsuppgift och fördelar 

bidrag enligt statlig förordning. Bidraget går ut till verksamhet för barn och ungdomar i 

åldrarna 7–20 år. I de totala belopp som staten ger till Riksidrottsförbundet finns alltså en 

särskild del avsedd för aktiviteter i de lokala föreningarna. Detta system har funnits i 
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 Fahlén, J., Sjöblom, P., Idrottens anläggningar: Ägande,driftsförhållanden och desseffekter, 2008 
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närmare 50 år och kallades från början ”fritidsgruppsbidrag”. Under åren 1995 till 2000 

var det belopp som tillfördes den lokala nivån ca 200 miljoner kronor per år. Därefter har 

summan ökat varje år och är år 2003 ca 600 miljoner kronor. Skälet till ökningen är att 

riksdagen beslutat att överskottet från Svenska spels värdeautomatspel skall tillfalla den 

lokala barn- och ungdomsverksamheten i föreningslivet. Det utökade aktivitetsstödet är 

en kompensation för det inkomstbortfall som föreningslivet fått när statliga spel mer eller 

mindre har slagit ut föreningarnas möjligheter att jobba med spel och lotterier.
25

 Figuren 

nedan illustrerar den monetära utvecklingen av såväl RF:s omsättning samt utdelningen 

av aktivitetsstödet.  

 

 

 
 

Utöver det ordinarie statsanslaget och LOK-stödet visar RF:s verksamhetsberättelse att 

föreningarna kan erhålla bidrag genom specifika periodiserade satsningar såsom 

Handslaget och Idrottslyftet. Figuren nedan illustrerar statsanslaget utveckling och 

fördelning emellan dessa bidragsformer.  

                                                 
25

 Svenska kommunförbundet. Föreningspolitik och föreningsstöd. 2004 
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I RF:s utredning av det lokala aktivitetsstödet Streck för miljoner menar utredarna att de 

tidigare studier där LOK-stödet har behandlats är samstämmiga i att stödet står för 

mindre än en tiondel av föreningens intäkter. Men föreningarna upplever stödet mycket 

betydelsefullt, även om graden varierar något mellan olika idrotter. Nästan fyra av fem 

föreningar är nöjda med stödets utformning. Den kritik som förs fram är att stödets 

utformning premierar etablerade idrotter samt män och elitidrott. Figuren nedan 

illustrerar föreningarnas syn på det statliga lokala aktivitetsstödet. 
26

 

 

 
Källa: RF 
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 Riksidrottsförbundet. Streck för miljoner – en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet, 2006 
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Utredningen visar att det statliga lokala aktivitetsstödet har störst betydelse för 

lagidrottsföreningar, fotbollsföreningar, föreningar med en omsättning överstigande 1 

miljon kronor, stora föreningar, samt föreningar där stödet utgör störst andel av 

intäkterna. I dessa grupper anser ungefär nio av tio föreningar att det statliga lokala 

aktivitetsstödet betyder ganska eller väldigt mycket för föreningen. 44 procent av 

föreningar tillhörande lagidrotter jämfört med 34 procent tillhörande föreningar i 

individuella idrotter anser att det lokala statliga aktivitetsstödet betyder väldigt mycket 

och att de inte skulle klara sig utan detta stöd. Motsvarande siffra för stora respektive små 

föreningar är 46 jämfört med 28 procent.
27

 

 

I en enkätundersökning vid GIH där 2000 slumpvis utvalda idrottsföreningar utgjorde 

urvalet visas att föreningarnas största inkomstkälla kommer från medlems och 

träningsavgifter. Det statliga LOK-stödet genererar mer inkomster till föreningen än den 

kommunala motsvarigheten.
28

 

  
 

Figur 5. En uppskattning var föreningens intäkter kommer ifrån.  

 

Vidare visar undersökningen att pengarna går till samtliga medlemmar, det vill säga även 

de som inte är berättigade genom att uppfylla ålderskriterierna. Detta kan ge en indikation 

om att de yngre medlemmarna i viss grad används för att finansiera elitsatsningar som 

innefattar äldre medlemmar.
29

 Det finns stora svårigheter i att utvärdera statens elitidrottsstöd 

på grund av avsaknaden av preciserade och mätbara elitidrotts mål. I statens egen utredning 

framkommer att staten aldrig preciserat vad man vill uppnå med sitt elitidrottsstöd.
30

 

 

Figuren på nästa sida ger en samlad bild över bidragsfördelning och självfinansiering 

bland de olika föreningarna i Sverige utifrån specialidrottsförbund. 
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I den omfattande statliga utredningen Föreningsfostran och tävlingsfostran - En 

utvärdering av statens stöd till idrotten från 2008 dras tre slutsatser kring det statliga 

LOK-bidraget. För det  första är att LOK-stödet är en uppskattad bidragsform. Även om 

det ofta utgör en förhållandevis liten del av de lokala idrottsföreningarnas samlade 

intäkter, är det ur ett statligt idrottspolitiskt perspektiv att betrakta som att stödet ”smakar 

mer än det kostar”. För det andra är bidraget oneutralt i fördelningsfrågor. Det är 

konstruerat på ett sätt som gör att det i praktiken gynnar lagidrotter före individuella 

idrotter samt pojkars idrottande före flickors. Dessutom gynnas idrotter med låga 

omkostnader och föreningar med stora intäkter från annat håll, eftersom bidraget förbiser 

sådana faktorer. Avslutningsvis konstateras att den kraftiga höjningen av LOKstödet 

senare år inte satt märkbara spår i idrottsrörelsens aktivitetsnivå. Staten har därmed inte 

fått mer aktiviteter för sina pengar – men att idrottsföreningarna däremot har fått mer 

pengar för sina aktiviteter.
31

 

 

4.4.1 Det implicita kontraktet 

Rågången mellan den svenska statens och den svenska idrottsrörelsens olika funktioner 

och ansvarsområden är en oupphörligt närvarande konfliktdimension i den 

idrottspolitiska debatten. Den mest påfallande slitningen har inte varit ideologisk utan 

snarare rört sig om idrottsrörelsens ständiga intresse av höjda anslag mot riksdagens och 

regeringens värnande om statens finanser. Det är dock av vikt att påpeka att faktorer som 

traditioner i det svenska politiska systemet i form av en kompromisskultur, 

idrottsrörelsens strategiska val att undvika konfrontationer samt en partipolitisk 

konsensus inom idrottens fält har inneburit en relativ låg grad av konflikt i svensk 

idrottspolitik. Det implicita kontraktet har betytt ett övergripande statligt ansvar för 

idrottsrörelsens utveckling och villkor som likväl medfört en statlig slutgiltig 

beslutanderätt i frågor som rör det offentliga stödet samt full insyn i idrottsrörelsens 

hantering av anslag. Idrottsrörelsen har på detta sätt säkerställt statsunderstöd. Denna rätt 

har i sin tur balanserats med en skyldighet för idrottsrörelsen att självmant fortsatt sträva 

efter samhällsnyttig utveckling inom den ideella samhällssektorn. Här är poängen att 

idrottsrörelsens rätt till statsbidrag och bibehållen självständighet alltid förutsatt att 

rörelsen självmant värnat om och upprätthållit den frivilliga idrottens samhällsnyttiga 

karaktär.
32

 

  

4.5 Infrastruktur 

Självfinansieringsgraden för de olika idrotterna har ett starkt samband med i vilken 

utsträckning idrotterna bedriver sin verksamhet i kommunens/stadens lokaler eller i egna 

alternativt i övriga anläggningar. Enligt de flesta förbunden och föreningarna själva är 0-

taxan det viktigaste bidraget till deras verksamheter. En stor ungdomsverksamhet inom en 

idrott betyder att självfinansieringsgraden ligger lägre än för idrotter med en mindre 

omfattande verksamhet bland barn och ungdomar utifrån att subventioneringens storlek 

varierar.33 
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Kommersialiseringen har satt djupa spår även i arenafrågan. Multifunktionella 

evenemangsarenor byggs upp, där den idrottsliga verksamheten endast är en, och numera 

sällan den mest inkomstbringande delen av utbudet. I den här utvecklingen blir idrott på 

elitnivå alltmer en fråga om underhållning. Försäljningen ligger inte längre i endast själva 

tävlingen eller matchen, utan väl så mycket i dess publika inramning.   
 

I RF:s rapport om idrottens idrottsanläggningar från 2008 hävdas att föreningsdrift av 

anläggningar markant ökar. Främst är detta aktuellt för traditionella 

bollsportsanläggningar, utförsåkningsanläggningar samt badminton- och squashhallar. 

Idag drivs över hälften av alla idrottsanläggningar av föreningar. Det finns dock 

avvikelser mellan stad och landsbygd samt större och mindre kommuner där fler 

anläggningar drivs av föreningar på glesbygden i mindre kommuner. Tätorterna brottas 

med låg anläggningskoncentration, det vill säga få anläggningar per kommuninvånare, 

och en stor spridning mellan olika stads- och kommundelar, trots ett omfattande 

anläggningsutbud. Det blir också allt vanligare med olika typer av samverkanslösningar, där 

kommuner, företag och föreningar samverkar i partnerskap vid byggande och drift. När det gäller 

själva anläggningsutvecklingen generellt kan sägas att det finns omkring 30 000 

idrottsanläggningar i landet. Investeringarna, som stagnerade under 1980-talet och som bidrog till 

att anläggningsutbudet förblev relativt intakt (med undantag för ishallarna), har återigen ökat. 
34

 

 

Stockholm stads förvaltning uppmuntrar enligt egen utsago föreningar som är intresserade av att 

ta över driften av stadens anläggningar. Syftet med en sådan överenskommelse är att 

föreningen självständigt ska ansvara för drift, skötsel, tillsyn och löpande underhåll av 

anläggningen i utbyte mot extra nyttjandetid, alltifrån serveringsupplåtelse eller 

ekonomisk ersättning, till lån av skåp och andra förvaringsutrymmen. 
35

 

 

Den ökade professionaliseringen inom idrotten ställer allt högre kvar på medarbetarna 

inom föreningen. Flera allsvenska fotbollslag har exempelvis en omsättning som kan 

betraktas likvärdig ett medelstort företag. Detta ställer krav på personalen som arbetar 

med administration, sponsring/samarbetssavtal, ekonomi och marknadsföring för 

föreningarna när det handlar om att förnya, förvalta och förvärva miljonbelopp i 

verksamheten. Föreningsdrift av anläggningar och den expansiva arenautvecklingen 

förstärker denna syn och inriktning mot specialistkompetens och arbetsdelning inom 

idrottsföreningarna.  
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4.6 Idrott och kunskap 

Det finns en uppfattning om att vårt samhälle befinner sig i en övergångsfas som innebär 

att kunskap och kompetens utgör grundstenar istället för industrisamhällets kapital och 

arbete. Om så är fallet råder det ingen tvekan om att idrotten och dess aktörer kommer att 

beröras. Wigerfelt skriver: 
 

 

”Beskrivningen av kunskapssamhället är naturligtvis en ideell bild. En förutsättning för att en 

liknande utveckling ska kunna ske, är att demokratin fördjupas. Kärnan i industrisamhället är 

kontrollen av kvantiteten pengar eller kapital. Kärnan i kunskapssamhället är kvaliteten kunskap. 

Men inte kontroll. De som idag sitter på maktpositioner relaterade till pengar kan bli 

kunskapssamhällets stora fiender och bromskloss. Ungefär som aristokraterna före dem försökte 

hindra industrisamhällets genombrott.”
36

 

 

Under 1969, var huvudparten av den svenska befolkningens sysselsättning kopplad till 

tillverkningsindustrin. Det fanns varken idrottsprofessorer eller akademiska 

idrottsutbildningar utöver lärarutbildningar. Inga arbetsgivare eftersökte idrottsspecifik 

akademisk kompetens överhuvudtaget. Idag ser bilden annorlunda ut. Merparten av 

Sveriges befolkning är sysselsatta inom tjänsteproduktion. Produktionen av underhållning 

är en avsevärd del av denna tjänsteproduktion. Forskningen inom idrott har utvecklats 

markant där ett stort steg togs under 1970-talet då Idrottens forskningsråd initierades och 

professurer tillsattes. Fram till 2009 har närmare 100 avhandlingar producerats med fokus 

på idrott. Bortsett från idrottslärarutbildningarna ökade antalet akademiska 

idrottsspecifika utbildningar från två till femton stycken under perioden mellan 1998 till 

2009. Ett tydligare intresse riktas mot kunskap inom idrotten.
37

 

 

4.7 Det svenska föreningslivet 

Det svenska föreningslivet har en utdragen och alldeles särskild framgångshistoria, med 

högre medlemstal och aktivt deltagande än de flesta länder. Internationellt talas det ofta 

om den svenska folkrörelsedemokratin: föreningslivet som en demokratins plantskola. 

Föreningarna utgör en central del av den svenska samhällsmodellen.  Föreningarna 

producerar tjänster utan vinstintresse under demokratisk kontroll av medlemmarna. I den 

rådande demokratidebatten lyfts ofta den svenska folkrörelsedemokratin som ett 

föredöme. Statsvetaren Robert Putnam på Harvarduniversitetet pekar på att föreningarna 

producerar ett socialt kapital som en biprodukt till samarbetet kring gemensamma mål. 

Föreningarna ger inblick i andras livserfarenheter och värderingar, när medlemmarna 

samlas kring sina intressen och gemensamt bereder och fattar beslut. Där utvecklas den 

kompetens och de dygder som behövs i den representativa demokratin: nämligen 

erfarenhet av självstyrelse, ömsesidigt förtroende, respekt och tolerans.
38

 

 

 

                                                 
36

 www.alba.nu , Wigerfelt, C., Kunskapssamhället – en kulturrevolution, Access 2010-05-14 
37

 Svensk idrottsforskning, (3- 2009), Åkesson, J., Idrottens akademisering - Hur akademisk kunskap 

produceras, förmedlasoch efterfrågas på idrottens fält 
38

 Pressinformation från SCB, 2003-03-27 Nr 2003:089, Föreningslivet i Sverige under 1990-talet 

– välfärd, socialt kapital och demokratiskola 

http://www.alba.nu/


23 

 

I Statistiska centralbyråns rapport om svenska folkets föreningsdeltagande utgår 

utredarna i sin beskrivning av det svenska föreningslivet från tre perspektiv på 

föreningslivets mervärde som är värda att uppmärksammas: föreningarna som 

producenter av socialt kapital, föreningarna som plantskola för den representativa 

demokratin samt föreningarnas bidrag till medlemmarnas välfärdsförsörjning. Utredarna 

menar att föreningslivet skapar välfärd för sina medlemmar genom att: 

 

1. det erbjuder och underlättar aktiviteter 

2. det erbjuder sociala kontakter 

3. det ger tillgång till unik information och kunskap 

4. det skapar identitet/självbild bland medlemmarna 

5. det möjliggör samhörighet med en viss grupp, en viss värdering eller verksamhet 

6. det ger en arena för egen kreativitet/egenorganiserad verksamhet 

7. det ger stöd till den enskildes egna intressen och stärker medlemmarnas politiska 

resurser. 

 

Därmed tar SCB fasta på föreningslivet som såväl producent och förmedlare av direkt 

service, men också av immateriella nyttigheter för medborgarna. Ingen skillnad råder i 

denna aspekt mellan olika typer av föreningar enligt utredarna.
39

 

 

I idrottsrörelsens gemensamma visionsdokument, Idrotten vill, finns två oersättliga inslag 

i all föreningsidrott, föreningsfostran och tävlingsfostran. Dessa två aspekter kan även 

betraktas som två parallella uppdrag vilka ska vägleda idrottens ledare och tränare i 

umgänget med de aktiva. Samtidigt som föreningsfostran står för den medborgarfostran 

som deltagande i föreningslivet antas leda till, avser tävlingsfostran de steg som antas 

skapa de bästa idrottsutövarna. Dessa två inslag utgör visserligen inte ett 

motsatsförhållande, men riskerar trots allt att hamna i en konfliktfylld relation till 

varandra. Kärnan i problemet ligger i att föreningsfostran har som mål att främja bredd 

och jämbördighet medan tävlingsfostran avser att skapa åtskillnad mellan individer. 

Svårigheter riskerar att uppstå när tävlingsfostran får en allt för framträdande roll – 

särskilt i den verksamhet som riktas till yngre åldersgrupper. Det råder en tydlig brist på 

överensstämmelse mellan idrottsrörelsens vision om den goda barn- och ungdomsidrotten 

och forskarsamfundets bild av idrottens praktik. Det är enligt utredarna helt enkelt en 

skillnad mellan vad ”idrotten vill” – och vad den faktiskt gör.
40

 

 

                                                 
39

 SCB, Vogel, J., Rapport 98 i serien Levnadsförhållanden, Föreningslivet i Sverige under 1990-talet – 

välfärd, socialt kapital och demokratiskola, 2003 
40

 SOU 2008:59, Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten 

 



24 

 

4.8 Sammanfattande kommentar  

 

Nedan görs ett försök att sammanfatta svaren på frågeställningen;  

 

 Vilken inriktning avseende verksamhet och syfte har framtidens svenska 

idrottsföreningar? 

 

Det råder inget tvivel om att rådande och blivande samhällsomvälvningar kommer att 

förändra idrottsföreningarnas inre verksamhet. De nya behoven kommer att innebära krav 

på att verksamheten professionaliseras, hierarkiseras, och specialiseras. Trots denna 

förändringsprocess som innefattar en tydligare arbetsdelning kommer grunden för den 

svenska idrottsrörelsens och därmed föreningarnas verksamhet att fortsatt bestå i det 

frivilliga oavlönade arbetet. En folkrörelse där huvuddelen inte är kapitaliserad och som 

till så stor del är egenfinansierad kommer förmodligen inte att förändras märkbart över en 

10-årsperiod. Häri bidrar traditioner och politiska viljor till en trögrörlighet.  

 

Kärnan i verksamhetens fortlevnad ligger således fortfarande i händerna på en stor skara 

ideellt arbetande medborgare. Det är dock av stor vikt för idrottsföreningarna att följa upp 

volontärernas incitamentsstrukturer och utveckla sin verksamhet för att bibehålla 

kompetens inom organisationen. Kravbilden kommer att höjas på såväl arbetstagare inom 

rörelsen som volontärer. Denna professionaliseringsprocess kan på sikt kunna leda till en 

segregation där den ideella sektorns efterfrågan styrs av utbildningsgrad och behovet av 

professionell assistans. Folkrörelsemodellen förlorar alltmer mark och nya former av 

engagemang bryter fram. Föreningarna måste i sin verksamhetsutveckling skapa ett 

klimat för självförverkligande och möjligheter till kortfristiga frivilliga arbetsinsatser 

utan varken krav på medlemskap eller större ansvar i en organisation. 

 
I fråga om associationsform kommer RF:s stämma 2011 att vara vägledande. I dagsläget är 

det en ytterst litet, dock medialt exponerat, fragment av rörelsen som strävar efter friare 

tyglar för bolagisering. Ett tänkbart scenario är ett dispensförfarande med avseende att 

underlätta för de internationellt hårt konkurrensutsatta elitföreningarna i kommersialiserade 

förbund att generera kapital. Ett omfattande skifte av associationsform är därmed inte att 

vänta. En stor anledning ligger i föreningars centrala roll i den svenska samhällsmodellen och 

deras bidrag till välfärdssamhället. 

 

Vårt svar på ovanstående frågeställning är att inriktningen på den framtida 

idrottsföreningen fortsättningsvis kommer vara av ideell karaktär och i stort bygga på 

ideella krafter, om än mer av professionell och specialiserad natur. Avseende syfte 

kommer föreningarna att fortsätta vara starka krafter i förstärkandet av socialt kapital i 

det samhället.  
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5. Föreningarnas framtida kravbild på tränare 
Det råder en viss distinktion mellan vad de olika idrotterna verkar prioritera inför 

framtida val av tränare. Även om vissa likheter finns inom idrotterna är det för vagt för 

att påstå att något är på ett speciellt sätt. Vi har dock kunnat skönja några 

huvudinriktningar som nämns över idrottsgränserna och som kan ha betydelse för 

framtidens kravbild på tränare i föreningarna. Följande kategorier vill vi belysa: 

 

 Utbildning (idrottsakademisk, övrig akademisk och idrottsspecifik) 

 Meriter som tränare 

 Arbetslivserfarenhet (både som tränare och i övrigt)  

 Egen idrottserfarenhet 

 Personlighet 

 

Ett område som dock nämns i många av svaren är det ekonomiska. Flera pekar på att 

finns det ingen ekonomi blir det också svårt att ha anställda tränare och såldes svårare att 

ställa höga krav på dem. Med stark ekonomi går det att få en högre kompetens och 

föreningarna blir mer konkurrenskraftiga.  

”Att bedöma det framtida behovet med ett 10-års perspektiv är ytterst svårt. För mig är 

detta väldigt mycket kopplat till ekonomi, detta kommer vara avgörande. Under senaste 

åren har vi fått en minskad intäktssida från sponsorer och publik. Fortsätter minskningen 

är jag rädd för att vi kan få svårt att upprätta hålla dagens anställningsnivå, men det 

kommer att vara målet.”(fotbollsledare) 

Några menar också att graden av krav på utbildning och arbetslivserfarenhet kommer 

variera beroende av föreningsstorlek och ambition. Större förening och en högre ambition 

ökar möjligheterna till att ha anställda tränare.  

”Beroende på föreningens storlek och ambition kommer grad av utbildning samt 

tillhörande arbetslivserfarenhet högst troligt att variera från förening till 

förening.”(simledare) 

5.1 Utbildning 

När det gäller utbildning går åsikterna något isär vad gäller betydelsen av vilken typ av 

utbildning som avses. Generellt sett verkar det råda konsensus avseende vikten av 

adekvat utbildning. Däremot lyfts olika utbildningstyper fram som mer eller mindre 

betydelsefulla. Inom fotbollen verkar det framförallt ligga en tyngd i att tränaren 

genomfört utbildningar enligt det internationella och Svenska fotbollsförbundets krav.  

”Utbildningsnivån kommer på fotbollstränare att styras utav FIFA mer o mer, 

grundkraven som kommer därifrån kommer att styra SVFF i deras tänk för framtida 

fotbollskurser.” (fotbollsledare) 
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”När det gäller tränare på ungdomssidan gjorde vi ett strategiskt val för ett antal år 

sedan att utbilda mest möjliga av våra tränare efter UEFA och SvFF:s krav. Det innebär 

att vi idag har 9st tränare i åldern 12-19 år som har Advanced utbildning, dvs. den näst 

högsta utbildningen. Av dessa arbetar 3st heltid, en 75 % och övriga är arvoderade.” 

(fotbollsledare) 

Vilken nivå på utbildningsstegen som tränaren bör ha genomfört kommer förmodligen att 

styras av vilken nivå föreningen som helhet befinner sig på, d.v.s. allsvenskan eller någon 

lägre division.  

”För anställda tränare i Superettan kommer säkerligen kraven på utbildningsnivå att skärpas.” 

(fotbollsledare) 

Nedan citat pekar på att någon mer specifik utbildning än rent idrottsspecifik inte är 

nödvändig.  

”Vad gäller utbildning som Gymnasium eller Universitet samt arbetslivserfarenhet ser 

jag inte att det kommer att ställas särskilda krav. Det handlar mycket om personlig 

lämplighet, engagemang och den idrottsliga kompetensen. Förståelsen för vikten 

av mental träning och förberedelse kommer det troligen att ställas mer krav på. 

Däremot kan det vara andra personer som hanterar de frågorna rent praktiskt med 

spelare.” (fotbollsledare) 

 

Andra menar dock att tränarna måste ha fler utbildningar än enbart specifika 

idrottsutbildningar. Sådana skulle t.ex. kunna vara akademiska eller icke-akademiska 

postgymnasiala utbildningar. Det kommer också att krävas djupare kunskaper inom 

områden som pedagogik, psykologi, coachning och mentorskap.  

”Jag tror att det akademiska tankesättet blir allt viktigare inom idrotten. Precis som 

inom resten av arbetsmarknaden tror jag att det är mindre viktigt vad man har studerat 

på högskolan, tankesättet och kunskapen att ta till sig information är det viktigaste då 

utvecklingen går så otroligt snabbt framåt.” (basketledare) 

 

Det går inte att urskönja något direkt behov av idrottsligt akademiska utbildningar. 

Många pekar på just betydelsen av akademisk kunskap, men pratar om det mer generellt. 

Det betydelsefulla är att kunna söka information, ta till sig kunskap och värdera den. Just 

en postgymnasial utbildning, gärna någon akademisk, tillsammans med högsta 

stegutbildning kan vara framtida krav för att arbeta som tränare i en idrottsförening. 

Nedan citat pekar också på att utbildning skulle kunna vara en möjlighet att stimulera 

elittränare till kompetenshöjning och på så sätt öka deras kvalitet.   

”Jag tror att det är en utmaning för oss som förening och för simningen är att hitta vägar 

för att uppmuntra elittränare till kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning. En bra 

akademisk utbildning skulle kunna vara en väg till att höja nivån. Relevant utbildning, 

som faktiskt ökar tränarnas förmåga att leda, utbilda och utveckla de aktiva är 

naturligtvis intressant. Någon form av examen kan ju ses som en kvalitetsstämpel och 

referens för tränaren då denne ska anställas.”  (simledare) 
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5.2 Meriter som tränare  

”Om jag ska anställa en tränare i ledande ställning vill jag ha dokumenterad utbildning 

och bevisligen uppnådda resultat.” (simledare) 

Citat ovan visar att tränarnas tidigare meriter inte är att förringa. Att det just kanske är 

tidigare meriter som kan komma vara avgörande vid framtida anställning pekar nedan 

citat på.  

”… har en tränare någonstans lyckats visa på kontinuerliga resultat tappar tidigare 

bakgrund nästan helt betydelse (gäller även utbildning).” (simledare) 

Att påvisa en dokumentation där resultat levererats över tid är kanske mer intressant för 

en arbetsgivare än ett fåtal toppar. Citatet ovan tyder uteslutande på att det är tidigare 

resultat som är avgörande och att annan bakgrund saknar betydelse. Nedan citat är något 

mer nyanserat och visar mer på att tidigare resultat kan vara av avgörande vikt och stärka 

tränarens attraktionskraft men även att den totala kompetensen är det som är av intresse, 

oavsett var den förskaffats.  

”Från ett föreningsperspektiv så vill vi rekrytera tränare med högsta möjliga kompetens 

oavsett var den har förvärvats. Om en akademisk utbildning leder till högre kompetens 

och kan betraktas som säkrare än annan ”on the job training” så är det positivt. Men till 

slut är det ändå som för andra jobb. Det är tidigare referenser och goda resultat som gör 

tränaren mer attraktiv.” (simledare) 

5.3 Arbetslivserfarenhet 

Något som nämns av de flesta är vikten av arbetslivserfarenhet. Det verkar vara ett 

genomgående krav på den framtida tränaren.  

”Jag tror att förväntningarna komma vara som nu, det är viktigare med stort 

engagemang och arbetslivserfarenhet än utbildning.” (simledare) 

Nedan citat pekar också på att även annan arbetslivserfarenhet än just specifik träning 

kommer ha betydelse.  

”Kravet på arbetslivserfarenhet kommer att vara meriterande och då inte bara inom sitt tränar- 

ledarområde utan andra områden som ingår i föreningsverksamhet. Det kan vara ekonomi, 

marknadsförning, arrangemang, hälso- sjukvård ...” (simledare) 

Kravbilden på den framtida tränaren verkar vara att ett tidigare arbete är meriterande. 

Utbildning behöver alla gånger inte vara det avgörande. Istället kan det som nedan citat 

belyser handla om kombinationen av en rad faktorer som avgör intresset för tränaren eller 

inte och där möjligen just arbetslivserfarenhet är ett extra plus.  

”Utbildningsnivå på tränare är för oss inte den viktigaste faktorn. Men naturligtvis är 

tränar- och ledarutbildningar i allmänhet meriterande. Andra delar är att vara en god 

administratör och ekonomiskt sinnad. De här kombinationerna av kompetens verkar av 
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någon anledning inte vara lätta att hitta och balansen av dom är alltid ojämn. 

Arbetslivserfarenhet är något som ligger på plussidan och då gärna inom någon som är 

förknippat med simidrott eller direkt tränar- och ledaruppgifter.” (simledare) 

Att de som skall arbeta som tränare har en adekvat utbildning har redovisats tidigare. 

Men vikten av att kunna omsätta teoretisk utbildning i det praktiska betonas i nedan citat. 

I det sammanhanget framstår antigen praktik eller tidigare arbetslivserfarenhet som en 

betydelsefull faktor.  

”Personligen tror jag att man måste i utbildningen/utbildningsplanen koppla mer praktik 

och genomförande av olika projekt mm då det är ute på fältet man sedan lär sig genom 

att omsätta teorier och bygger på sina kunskaper mm, alltså arbetslivserfarenheten 

kommer att vara mycket viktigt framöver.”  (simledare) 

Ett citat menar dock att arbetslivserfarenhet inte enbart är av godo utan en ”ny” tränare 

kan vara mer gynnsamt både ur ett engagemangs som ekonomiskt perspektiv.  

”Vi vill naturligtvis att tränarna skall ha så bra utbildning som möjligt och att dom har 

varit med ett tag. Får vi välja mellan två tränare som har lika bra utbildning skulle vi 

nog välja den yngre för den är förhoppningsvis hungrigare och 

billigare.” (fotbollsledare) 

5.4 Egen idrottserfarenhet 

”Den optimala tränaren för våran del är den som själv tränat friidrott i runt 20 år med 

elitsatsning i flera av de åren och som därefter utbildat sig samtliga de steg som Svenska 

Friidrottsförbundet tillhandahåller med fortbildningar varje år.” (friidrottsledare) 

 

En egen idrottslig erfarenhet är kanske det viktigaste kravet på en tränare. Att själv ha 

tävlat på elitnivå och därigenom förskaffat sig den praktiska kunskapen och därefter 

förskaffat teoretisk kunskap via stegutbildningar skulle enligt ovan citat utgöra den 

optimala tränaren.  

5.5 Personlighet 

Tränarens personlighet, engagemang och lämplighet är kanske dock det som många 

gånger i slutändan styr valet av tränare. Framförallt om allt annat är lika. En faktor som 

ofta framhävs är det engagemang tränaren innehar. Nedan citat pekar på personlighetens 

betydelse.  

 

”… personligheten är viktigare än både utbildningsnivån och arbetslivserfarenheten” 

(simledare) 
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5.6 Sammanfattande kommentar 

 

I nedan tabell har vi försökt göra en sammanfattning av de svar vi fått in och som 

redovisats under tidigare avsnitt i kapitlet och som skall ge svar på frågeställningen;  

 

 Vilken kravbild kommer svenska idrottsföreningar i framtiden att ha på anställda 

tränare avseende utbildningsnivå och professionsgrad? 

 
Figur 6. En schematisk polär över föreningarnas kravbild på  

framtidens anställda tränare. 

 

Den fråga som gick ut till idrottsföreningarna (personalansvarig) var följande:  

 

 Hur tror Du/Ni förväntningarna kommer att se ut de närmsta 10 åren på anställda 

tränare, avseende utbildningsnivå respektive arbetslivserfarenhet?  

 

Frågan var således relativt öppen för att ge möjlighet till fria svar och för att undvika att 

styra in de som svarade på något specifikt spår. Vi valde sedan att belysa de 

svarskategorier som framkommit, med kommentarer och exemplifiera med citat. 

Redovisningen, såväl under varje kategori som i detta avsnitt, bygger på våra subjektiva 

tolkningar av svaren. I tabellen ovan har vi utifrån vår tolkning valt att redovisa om 

huruvida stort det framtida kravet inom varje kategori anses vara.  

 

Det verkar inte generellt som det kommer vara ett framtidskrav om utbildningen är 

idrottsakademisk eller inte. Däremot kan det anses som önskvärt om tränare har en 

akademisk utbildning. En specifik ickeakademisk idrottsutbildning verkar dock generellt 

vara ett framtidskrav.  
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Avseende meriter så är det önskvärt, men inte definitivt. Däremot verkar 

arbetslivserfarenhet vara ett framtida krav. Eller som någon uttrycker det, att tränaren 

åtminstone har praktisk erfarenhet och kunskap, antingen via utbildning eller via tidigare 

arbeten.  

 

Vår slutsats utifrån ovan tyder på att kravbilden på den framtida tränaren kommer vara en 

postgymnasial utbildning, gärna akademisk men nödvändigtvis inte idrottsakademisk, att 

tränaren gått förbundets specialutbildningar, har arbetslivserfarenhet samt gärna 

”levererat” resultat över tid.   
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6. Diskussion 
 

Det huvudsakliga syftet med föreliggande rapport var att undersöka vilken bakgrund 

tränare i svenska idrottsföreningar förväntas ha i framtiden. En utgångspunkt för arbetet 

var att utbudet av idrottsutbildningar och framförallt akademiska ökat de sista 10-15 åren. 

Vår nulägesbeskrivning av idrottsliga utbildningar visade att 15 universitet/högskolor 

erbjuder någon form av idrottsakademisk utbildning som är minst ett år eller längre. 

Totalt finns det i landet 57 akademiska utbildningar av idrottslig karaktär. En 

uppskattning att varje utbildning skulle rymma ca 20 studenter gör att runt 1140 studenter 

varje år går på idrottsakademiska utbildningar. Till det tillkommer alla de icke-

akademiska idrottsutbildningar som finns i landet. 11 folkhögskolor erbjuder 23 

utbildningar som är 1 år eller längre. Utöver detta finns alla idrottsutbildningar som är 

mindre än 1 år.  

 

Utifrån en ökad tillgång på idrottsutbildade personer är frågan dels om efterfrågan ökar, 

men även vilken typ av krav och förväntningar som kommer att finnas på framtida 

anställda tränare inom svenska idrottsföreningar.  

 

För att kunna ge ett adekvat svar på ovan blev en av frågeställningarna att utreda vilken 

inriktning avseende verksamhet och syfte framtidens svenska idrottsföreningar kommer 

att ha. I kapitel 4 görs en gedigen analys av den svenska idrottsföreningen, såväl dess roll 

i samhället som dess utveckling. Analysen innefattade en djupdykning framförallt kring 

framtida föreningars associationsformer och finansiering. En viktig begreppsanalys görs 

också av vad som är profession eller inte samt vad som skiljer en anställd och en ideell.  

 

Den definition vi valde för en profession innehåller följande tre komponenter, ett yrke, en 

formaliserad kunskap och en tillämpning av kunskap. Utifrån denna definition skall en 

professionell tränare vara yrkesverksam, ha en dokumenterad formell utbildning och 

praktiskt tillämpa denna utbildning i sitt tränarskap.  

 

Vad gäller skillnaden mellan anställd och ideell utgick vi från den ekonomiska aspekten. 

En person som tjänar mer än ett halvt basbelopp under ett år skall ses som en arbetstagare 

och är således anställd. I nedan matris tydliggörs de fyra formerna för arbetstagare och 

ideell respektive professionell och icke professionell.  

 

 Profession Icke-

profession 

Arbetstagare/ 

Uppdragstagare 

A B 

Volontär/Ideell C D 

Figur 7. Matrisen åskådliggör relationen mellan de olika  

Arbetsrelaterade rollerna och graden av profession. 
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I ruta A har såväl kraven på profession som arbetstagare uppnåtts. Det kan inom idrotten 

vara en utbildad tränare som har en anställning där han eller hon tjänar mer än ett halvt 

basbelopp och i sin tjänst övervägande arbetar med tränarskap. I ruta B kan samma 

anställning råda som i föregående exempel men profession, enligt ovan definition saknas. 

Får en tränare med profession å andrasidan en ersättning som understiger ett halvt 

basbelopp hamnar denna i kategori C och slutligen en tränare som saknar profession och 

dessutom understiger gränsen för att vara arbetstagare hamnar i kategori D.  

 

Utifrån den analys som görs i kapitel 4 tyder mycket på att framtida idrottsföreningen 

kommer fortsätta vara av ideell karaktär och bygga på ideella krafter. Visserligen 

kommer rådanden och framtida samhällsförändringar spegla sig i idrottsföreningarnas 

inre verksamhet. Nya behov kommer att innebära ökade krav på professionalisering och 

specialisering. Men att tro att en folkrörelse som vuxit fram och byggt på idealitet skall 

förändras nämnvärt under den närmsta tioårsperioden är inte rimligt.  

 

I kapitel 5 redovisas resultaten av den öppna frågan som via e-post skickades ut till 

föreningar inom de fyra idrotterna, fotboll, basket, friidrott och simning. Frågan som 

ställdes till personalansvarig eller motsvarande var hur de tror förväntningarna kommer 

att se ut de närmsta tio åren på anställda tränare, avseende utbildningsnivå respektive 

arbetslivserfarenhet. Det som generellt ansågs betydelsefullt var att tränarna innehar 

arbetslivserfarenhet eller någon form av praktisk kunskap via utbildningar, förslagsvis 

förbundets specialutbildningar. I samband med tidigare erfarenhet var det också ett klart 

plus om tränaren tidigare uppnått resultat, gärna över tid. Möjligheterna för det 

sistnämnda ökar förstås med mer arbetslivserfarenhet. Då det gäller utbildning verkar det 

framtida kravet vara en postgymnasial utbildning, gärna akademisk men nödvändigtvis 

inte idrottsakademisk. Det senare är ju särskilt intressant med tanke på det utbud av 

idrottsakademiska utbildningar som vi tidigare redogjort för. Är det i föreningarna okänt 

att det finns en stor möjlighet att utbilda sig idrottsakademiskt?  

 

I nedan matris görs ett försök utifrån syftet med detta arbete och svaren på 

frågeställningarna att peka på hur det kan komma se ut i svenska idrottsföreningar inom 

en tioårsperiod.  

 

 Profession Icke-

profession 

Arbetstagare/ 

Uppdragstagare 

A+ B- 

Volontär/Ideell C+        D? 

                               
Figur 8. +/- anger en hypotiserad ökning  

respektive minskning inom respektive ruta.  

 

A: Även om få verkar tro att det framtida kravet på tränare i idrottsföreningar kommer att 

innefatta en idrottsakademisk utbildning verkar det finnas en tro på att någon form av 

postgymnasial utbildning tillsammans med förbundens specialutbildningar kommer att 

utgöra ett krav. Därför kommer denna kategori med stor sannolikhet att öka. Vidare är det 
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också troligt att genom fler examinerade idrottsakademiker kommer tränare med den 

bakgrunden förmodligen också att öka.  

 

B: Med tanke på den beskrivning som gjorts dels av den framtida idrottsföreningen som 

de krav som förmodligen kommer ställas på framtida tränare är det inte rimligt att tro att 

arbetstagare utan profession kommer att öka.  

 

C: Eftersom en tendens verkar vara ett behov av mer kompetens, ökat djup och 

specialisering kommer det inom svenska idrottsföreningar krävas att denna kategori ökar. 

Det kommer vara fler med högre specialistkompetens som kommer arbeta som volontärer 

utan eller med ringa ersättning (d.v.s. under halva basbelopp). Ett specifikt exempel kan 

vara idrottsläraren med en specialutbildning inom förbundet som leder ett ungdomslag 

mer eller mindre ideellt. Eller ett exempel som har mindre med tränarskapet att göra, 

kassören som är utbildad ekonom.  

 

D: Frågan är huruvida frivilliga utan profession kommer att öka, minska eller vara 

oförändrat. Visserligen kommer säkerligen utbudet av frivilliga för olika uppdrag finnas, 

men frågan är hur efterfrågan kommer att vara. Att det kommer att finnas ett behov av 

frivilliga till ospecificerade/okvalificerade uppdrag råder det nog ingen tvekan om, men 

frågan är om kategorin kommer att öka.  

 

Slutligen, pilarna i matrisen ovan pekar på att det kommer krävas fler personer med 

profession i idrottsföreningarna, oavsett om de är arbetstagare eller volontärer.  
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Bilaga 1 E-post till föreningsrepresentanter 
 

Ämne: Till ansvarig för utbildning och/eller personalfrågor 

 

Hej, 

Vill Du som mottager detta mail vänligen vidarebefordra det till ansvarig för personal, 

såväl anställda som ideella i Er organisation. T.ex. utbildningsansvarig, 

personalansvarig, sportchef eller motsvarande.   

Vi är en projektgrupp vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm med uppgift att 

prognostisera den framtida arbetsmarknaden för idrottsligt utbildade akademiker. Du/Ni 

ingår i ett urval av föreningar, förbund och skolor vars bidrag anses vara av stort värde 

för vårt projekt.  

 

Denna fråga ställs till ett antal strategiskt utvalda föreningar inom fyra idrotter, friidrott, 

fotboll, simning och basket. Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Hur tror Du/Ni förväntningarna kommer att se ut de närmsta 10 åren på anställda tränare, 

avseende utbildningsnivå respektive arbetslivserfarenhet?  

 

Vi ber er svara så fort som möjligt men senast 14 maj med vändande mail.  

 

Stort tack för Er medverkan.  

 

Bästa hälsningar, 

 

Henrik Forsberg 

Projektledare  



35 

 

Bilaga 2 Uppföljande e-post till föreningsrepresentanter 
 

Ämne: Påminnelse - Till ansvarig för utbildning och/eller personalfrågor 

 

Hej, 

Vill Du som mottager detta mail vänligen vidarebefordra det till ansvarig för personal, 

såväl anställda som ideella i Er organisation. T.ex. utbildningsansvarig, 

personalansvarig, sportchef eller motsvarande.   

För lite mer än en vecka sedan skickades detta mail till ett antal strategiskt utvalda 

föreningar inom fyra idrotter, friidrott, fotboll, simning och basket.  

Vi är en projektgrupp vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm med uppgift att 

prognostisera den framtida arbetsmarknaden för idrottsligt utbildade akademiker. Du/Ni 

ingår i ett urval av föreningar, förbund och skolor vars bidrag anses vara av stort värde 

för vårt projekt.  

 

Era uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Hur tror Du/Ni förväntningarna kommer att se ut de närmsta 10 åren på anställda 

tränare, avseende utbildningsnivå respektive arbetslivserfarenhet?  

 

Vi ber er svara så fort som möjligt men senast fredag 14 maj med vändande mail.  

 

Stort tack för Er medverkan.  

 

Bästa hälsningar, 

 

Henrik Forsberg Simon Rasmussen Jonny Ishak   Ali Amini 

Simning  Friidrott  Basket   Fotboll 

Projektledare  

 


