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Abstract 

Sports club fees keep increasing among members and participants in Sweden, as an effect of 

proffesionalization and commersialization. When the Swedish National Sports Association abolished 

the amateur rules in 1967, the state and the market gained more possibilities to affect the Swedish 

sports movement. Sports should be a platform where children and young adults can spend time and 

grow as individuals as well as develop an interest for a healthy lifestyle. Nowadays, the proffesionalism 

and commercialism causes many young athletes to quit exercising sports. Multi-faceted sports are an 

essential part of keeping children in the sports movement, as well as creating a lifelong interest in 

sports. The purpose of this study was to investigate the club of Gimonäs Umeå IF in Sweden, to see 

what thoughts and experiences seemed frequent regarding club fees, also investigate if the parents are 

happy with the content how the fees were being used. To summarize, the parents were generally 

pleased with the fees being taken although some were miss content since they had preferred lower fees. 

The clubs, on the other hand, were disappointed with the contribution from the state and the county. 

Nyckelord: Idrottspedagogik, föreningar, avgifter, föräldrar, ideellt arbete, medlemmar 
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Inledning  

I storstäderna ökar kostnaderna markant för barnen att medverka i föreningar, där 

kostnaderna varierar beroende på antalet invånare som bor i tätorten. I städer runt 

10 000 invånare betalar en familj i regel föreningsavgifter på omkring 700 kr per 

barn, jämför med en familj som bor i en tätort med 50 000 eller fler invånare som 

betalar mellan 1500 – 2200 kr per barn (Norberg, 2015). De professionella kraven på 

idrottsverksamheter har med tiden generellt sett eskalerat, vilket i sin tur kräver 

bättre utbildade tränare, fler kanslipersonal och anställda sportchefer (Norberg, 

2015). Kostnaderna för att driva dessa utökade krav och arbetsuppgifter ökar och för 

att föreningen ska överleva måste priset på medlems- och deltagaravgifterna höjas 

(Wagnsson & Augustsson, 2015). Riksidrottsförbundet (2014) visar också att 

föreningarnas inkomst från medlemsavgifter har ökat markant från 16 till 35 procent 

av idrottsföreningars totala intäkter. Det innebär att medlemsavgifterna är 

föreningarnas största inkomstkälla samtidigt som det kommunala stödet minskat 

från 17- till 12 procent och statens procentuella bidrag till föreningarna har legat på 

samma nivå sedan 2009 (Riksidrottsförbundet, 2014).  

Wagnsson och Augustsson (2015) menar att kraven på professionalism och bättre 

villkor har fortsatt ner till barn- och ungdomsidrotten. Barn och ungdomar som ska 

spela övernattningscuper väljer ofta att övernatta på hotell snarare än i skolsalar 

(Wagnsson och Augustsson, 2015). Utöver cuper förekommer kostnader som kläder, 

utrustning och tid med ideellt arbete (Wagnsson & Augustsson, 2015). Samtidigt 

föredrar allt fler föräldrar att betala sig fria från idrotten för att slippa ideell 

arbetsinsats, då många menar att anspråken på ideellt arbete är för högt (Wagnsson 

& Augustsson, 2015).  

Socioekonomi är ett begrepp som innefattar utbildningsnivå, inkomst samt yrkesnivå 

och familjer med goda socioekonomiska förutsättningar har generellt bättre 

förutsättningar att uppnå framgång inom idrotten (Engström, 2010). Föräldrar med 

en god socioekonomi kan därför bidra mer till barnets idrottsutövande genom att 

betala föreningsavgifter, dolda avgifter, övriga kostnader blir de inte lika påverkade 

av höjda föreningsavgifter eller av övriga, ofta oförutsedda, kostnader, som familjer 

med låg socioekonomisk status kan ställas inför (Engström, 2010). Familjens 

socioekonomiska status påverkar barnets idrottsutövande i så motto att inte alla har 
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samma förutsättningar att utöva idrott, eller möjligheten att delta på cuper. Eliasson 

(2009) nämner att barn vars föräldrar sällan medverkar på deras aktiviteter trots allt 

behöver ekonomiskt och socialt stöd. Som förälder krävs ibland extraarbete för att 

kunna ha råd att täcka de avgifter som förekommer i barnens föreningsidrottande. 

Kan förädlarna inte leva upp till föreningens (ofta ekonomiska) krav, påverkar detta 

barnens möjlighet till idrottande med avhopp som en potentiell konsekvens 

(Eliasson, 2009). 

Idrottsföreningar kan anses vara en plattformsmiljö för barn och ungdomar där de 

ska fostras och utvecklas till självständiga medborgare. Idrottsföreningar ska få barn 

och ungdomar att känna trygghet och social gemenskap, vilket hjälper dem att hitta 

sin egen identitet och lär sig att respektera andra individer, oavsett bakgrund 

(Idrottsstödsutredningen, 2008; Redelius et al., 2015). Barn och ungdomar som 

anländer till Sverige har ofta svårt att integreras i samhället där idrotten bör vara en 

arena som underlättar denna integrering. Idrottsforskaren Eliasson (2009) menar att 

idrotten ska vara en plattform för barn, ungdomar där de kan tillgodose sina 

rörelsebehov, ha kul, träffa nya vänner och utvecklas. I Eliassons (2009) 

intervjustudie med fotbollsungdomar var det bästa med idrotten att träffa vänner och 

att få spela matcher.  

Utifrån att medlems- och deltagaravgifter har ökat kontinuerligt under de senaste 20 

åren och kommunens subvention till idrottsföreningar har minskat med oförändrat 

statligt stöd samt att städer mer än 100 000 invånare ofta har höga föreningsavgifter 

(Riksidrottsförbundet, 2014; Norberg, 2015). Så intresserar sig denna studie för att 

närmare studera hur föräldrar till barn i en slumpvis vald förening i en vanlig idrott 

upplever kostnaderna och värdet av medlemskapet och hur föreningen ser på 

medlemsavgifter i relation till föreningsdeltagande.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka tre högt uppsatta personer i Gimonäs Umeå IF 

samt vad föräldrar i föreningen har för uppfattningar gällande föreningsavgifter och 

om avgifterna påverkar en idrottslig fostran. Syftet undersöks genom följande 

frågeställningar:  

- Vilka avgifter begär Gimonäs Umeå IF av sina medlemmar? 
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- Vad får medlemmarna för de föreningsavgifter man betalar och är 

medlemmarna nöjda med vad de får i utbyte mot föreningsavgifterna.  

Tidigare forskning  

Detta kapitel är indelat i delarna vilka avgifter föreningar begär av sina medlemmar 

samt vad medlemmarna får för de föreningsavgifter de betalar.  

Vilka avgifter begär föreningen av sina medlemmar?  

Idrottsföreningar börjar allt mer likna företag, samtidigt som barn- och 

ungdomsidrotten blir allt dyrare (Hvenmark & Robertsson, 2015; Norberg, 2015). 

Hvenmark och Robertsson (2015) genomförde en intervjustudie med 16 olika 

företrädare i olika föreningar i Stockholmsområdet. Studien visade att kostnaderna för 

att bedriva en idrottsförening har ökat och det har blivit allt vanligare att ha anställd 

och yrkesskicklig personal i en idrottsförening. Utöver personalen finns andra utgifter 

som måste betalas, vilket belastar idrottsverksamheten ännu mer. Kostnaderna kan 

vara alltifrån lokaler, utrustning samt försäkrings- och medlemsavgifter till särskilda 

specialförbund (Hvenmark & Robertsson, 2015; Johansson, 2014).    

Det finns i huvudsak två kriterier som styr priset på föreningsavgifterna, dessa är 

föreningstradition och marknadstryck som kommer att beskrivas lite närmare. 

Föreningstraditionen  

Föreningstraditionen innebär att föreningsavgifterna baseras på att föreningen inte får 

gå med vinst, vilket även individerna som blev intervjuade i Hvenmark & Robertssons 

(2015) studie indikerade. I en traditionell förening förekommer ofta en medlemsavgift 

och deltagar/träningsavgift, som ska hjälpa till att bedriva föreningen ekonomiskt 

(Hvenmark & Robertsson, 2015).  

Inom föreningstraditionen utgör medlemmarna grunden, vilket hela idrottsrörelsen 

bygger på; utan medlemmarna skulle idrottsverksamheterna inte finnas, åtminstone 

inte ideella föreningar. Det finns fyra dimensioner bland medlemmarna, den första är 

att medlemmarna gemensamt äger föreningen. Den andra dimensionen är intäkter 

vilket betyder att alla medlemmar ska betala en medlemsavgift vilket inkluderar ideella 

arbetsinsatser, vilket är stor inkomstkälla samt betydande där föräldrar medverkar 

ideellt genom att göra fika, vara ledare, och diverse (Hvenmark & Robertsson, 2015).  
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Den tredje dimensionen innefattar demokratiska rättigheter som innebär 

medlemmarnas rätt att delta och att påverka idrottsverksamhetens riktning. Ett 

årsmöte är ett exempel på en demokratisk rättighet, då bland annat beslut ska tas kring 

exempelvis föreningens budget, medlems- och deltagaravgifter. Medlemmar har då 

möjlighet att påverka beslut kring föreningskostnader och lyfta egna förslag 

(Hvenmark & Robertsson, 2015). Den sista dimensionen är de sociala värden 

medlemskap ger utövare såsom identitet och tillhörighet. Hvenmark och Robertsson 

(2015) menar att individen ska känna en tillhörighet till idrottsverksamheten. 

Personen som medverkar i föreningen ska också kunna identifiera sig och vara sig själv 

när denne deltar i idrotten. Eliasson (2009) beskriver idrotten som en plattform där 

människor får vara sig själva och känna glädje genom deltagandet. Idrotten ska vara 

en plattform som fostrar och utvecklar barn, ungdomar och vuxna samt främja hälsa 

och välbefinnande genom fysisk aktivitet. (Eliasson, 2009; Lindwall, 2004).   

Marknadstrycket   

 Det andra essentiella kriteriet är marknadstrycket, som påverkar föreningarna 

(Hvenmark & Robertsson, 2015). När Riksidrottsförbundet avskaffade amatörreglerna 

1967, fick två aktörer större utrymme inom idrottsrörelsen, nämligen staten och 

marknaden (Hvenmark& Robertsson, 2015; Peterson, 2005). Innan dess var idrotten 

en plattform för enbart amatörer där kommersiellt bruk var förbjudet (Peterson, 

2005). Sedan amatörreglernas avskaffning har idrotten gått igenom en process mot en 

utvidgad kommersialisering och professionalisering av idrotten. Detta har främst skett 

inom elitidrotten, men har även påverkat breddidrotten (Hvenmark & Robertsson, 

2015; Peterson, 2005). Professionalisering innebär att en idrottsverksamhet består av 

yrkesroller med heltidstjänster, likt en formell utbildningsverksamhet och – att man 

ska arbeta rationellt oavsett om det är lek eller seriöst, vilket kräver rätt utbildning 

(Peterson, 2005). 

Innan amatörregelns avskaffande var idrotten inte formell, det fanns inga regler och 

det var en plattform som enbart skulle tillgodose människors behov av rörelse och 

välbefinnande (Peterson, 2005). När staten avskaffade amatörregeln beslutade 

riksdagen att vissa reformer skulle implementeras, samt att staten skulle börja bidra 

mer ekonomiskt till idrotten. Föreningarnas grund började förändras då staten 

subventionerade föreningarna allt mer samtidigt som kraven då blev allt högre kring 

hur en idrottsverksamhet skulle bedrivas. För att en idrottsverksamhet ska kunna 
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bedrivas krävs kompetenta personer, av vilka det ofta krävs ideellt arbete. Detta är inte 

sällan en problematik, då ideellt arbete är något många är ovilliga att utföra (Peterson, 

2005). Professionaliseringen har gjort att fler personer har heltidstjänster inom 

idrottsverksamheter, samtidigt som kostnaderna har stigit, medan statens och 

kommunernas bidrag till föreningarna varken ökat eller minskat 

(Riksidrottsförbundet, 2014). 

Kommersialisering är inte synonymt med professionalisering, men med 

professionalisering tillkommer stora kostnader kring framförallt betald personal, 

såsom administration, tränare och ledare. Därav blir även kommersialisering aktuellt 

för föreningarna. Under 1990-talet nådde kommersialismen ett nytt stadium, där 

idrotten alltmer berörde underhållningsindustrin, som innebar att idrotten kunde 

marknadsföras utanför idrottens traditionella plattform. Försäljning för föreningarnas 

förtjänst kunde bestå av matchtröjor, halsdukar, eller vardagliga plagg med 

föreningens emblem. Under den tiden växte massmedia och allt fler professionella 

idrottsmän började marknadsföras via bland annat tidningar och television. 

Publikvänliga idrotter såsom fotboll och ishockey erhöll stora summor pengar via 

försäljning av tv-rättigheter och dylikt (Peterson, 2005). 1999 beslutade det Svenska 

Fotbollsförbundet och Riksidrottsbundet att tävlingsinriktade elitidrottsverksamheter 

fick anta aktiebolagsform, men företagsdelen fick endast äga högst 49 procent av 

verksamheten- och medlemmar fick inget tak på ägarandel (Peterson, 2005).  

Kopplat till fostran är idrotten inte densamma nu som innan 1967. Det var tidigare en 

självklarhet att medlemsavgiften skulle betalas och att ideellt arbete skulle utföras av 

medlemmarna (Peterson, 2005). Idrotten var en plattform där man skulle röra på sig, 

ha kul och där barns, ungdomars och vuxnas fostrans, utveckling och hälsa skulle 

främjas (Peterson, 2005). Massmedia, kommersialisering och professionalisering har 

påverkat idrotten och höjt kraven på idrottande barn och ungdomar ofta med krav att 

deras föräldrar ska utföra ideellt arbete (Hvenmark & Robertsson, 2015; Peterson, 

2005). Både inom elitidrotten och breddidrotten slutar barn och ungdomar ofta i tidig 

ålder då de inte får möjlighet att utöva allsidig idrott och därmed tappar intresse 

(Costill et al., 2015). Wheeler (2011) menar att allsidig idrott och variationsrik i idrott 

är en essentiell faktor till att barn stannar kvar inom idrotten, då de får möjlighet att 

hitta den idrott som de kan få ett livslångt intresse för.  Idrotten ska vara tillgänglig för 

alla och ska stimulera ett livslångt intresse hos utövaren (Riksidrottsförbundet, 2014).  
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Vad får medlemmarna för de föreningsavgifter man betalar? 

För att medlemmarna ska få något för pengarna så måste de betala en medlemsavgift. 

Skulle det vara så att de vill utöva idrottsaktiviteter genom att spela seriespel, 

matcher och få möjligheten att delta i cuper måste en verksamhetsavgift också betalas 

(Malmsten & Pallin, 2005).  

Medlemsavgift 

För att en person ska bli medlem i en idrottsförening måste en medlemsavgift betalas. 

En medlemsavgift kan liknas vid en beskattning som föreningen tar hos 

medlemmarna, utan att medlemmarna får något tillbaka annat än medlemskapet. På 

samma sätt som Riksdagen beslutar kring vad skatteprocentenheten ska ligga på, gäller 

detsamma för en förening som beslutar kring hur mycket medlemsavgiften ska kosta 

(Malmsten & Pallin, 2005). När en medlemsavgift har betalats, har personen enligt 

likhetsprincipen rätt att bli behandlad på samma sätt som alla andra medlemmar, 

gällande rättigheter och skyldigheter (Malmsten & Pallin, 2005).  De som är myndiga, 

har enligt idrottsföreningens stadgar även rätt att medverka på årsmöten och har 

rösträtt (Malmsten och Pallin, 2005; Lindholm, 2014). Vidare har den enskilde 

personen genom sitt medlemskap yttranderätt, som innebär att individen har rätt att 

yttra och dela sina åsikter på årsmöten (Lindholm, 2014).   

En annan rätt för medlemmen, är informationsrätten. Denna innebär att personen har 

rätt att få sina frågor till föreningen besvarade och att bli informerad om 

idrottsverksamheten (Lindholm, 2014). När barn deltar i föreningsidrott får de 

möjligheter att fostras, utvecklas och träffa nya människor (Eliasson, 2009). Idrott är 

en central fritidsaktivitet i många människors liv och Engström och Redelius (2002) 

slår fast att föreningar erbjuder barn och ungdomar goda möjligheter att få uttrycka 

sig och hitta sin identitet. Det behöver dock inte betyda att utövaren måste hitta sin 

identitet via idrotten, men att idrotten bidrar med ökade möjligheter för individen att 

hitta sitt riktiga jag (Engström & Redelius, 2002).  

Verksamhetsavgift  

En verksamhetsavgift är en avgift som betalas för medverkan i en idrottsförening, och 

ger tillgång till seriespel, cuper, försäkringar och material (Malmsten & Pallin, 2005). 

När barn får möjlighet att utöva idrottsaktiviteter kan de få uttrycka smak, värderingar, 

kompetens och identitet. Vid tävlingsidrottande kan framgångar, såväl som det sociala 

sammanhanget kring idrottandet skapa stor meningsfullhet i barnens liv. Exempelvis 
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kan fotbollscuper såsom Gothia Cup ge erfarenheter för livet och en smak för idrotten 

(Engström & Redelius, 2002). Genom att spela matcher och cuper, är sannolikheten 

större att barnen träffar nya vänner genom utförandet av aktiviteter och genom att 

besöka nya platser. Barnen får uppleva positiva erfarenheter med laget och med 

familjen, som kan komma att påverka barnet under resten av livet (Wheeler, 2011). 

Metod 

Val av metod 

Denna studie har genomförts med hjälp av både ett kvalitativt och ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Den kvalitativa metoden har använts för att skapa en insyn i vad 

föreningar anser om föreningsavgifter, och fokuserar på den första frågeställningen, 

alltså vilka avgifter föreningarna ålägger sina medlemmar. Den kvantitativa metoden 

har använts för den andra frågeställningen – vad medlemmarna får för de 

föreningsavgifter man betalar.  

En kvalitativ forskningsintervju är en metod som nyttjas för att undersöka synpunkter 

och erfarenheter hos människor. Genom dialoger skapade i intervjuer bildas kunskap 

mellan respondenten och intervjuaren, vilket bygger en djupare förståelse för den 

verklighet människor lever i (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). En induktiv 

undersökningsprocess har i denna studie tillämpats, vilket betyder att insamlad data 

har använts för att förklara ett outforskat område (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

metoden har bestått av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en 

intervjuguide ursprungligen skapades utifrån fyra övergripande teman (se bilaga 1). 

Dessa teman avgifter, bidrag, ideellt arbete samt medlemmar. Under intervjun hade 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, vilket är utmärkande för en 

semistrukturerad intervju. Frågorna var öppna, vilket gav respondenterna goda 

möjligheter att utförligt att beskriva erfarenheter och tankar i enlighet med Brymans 

(2011) rekommendationer.  

Under studien har även en kvantitativ data inhämtats, i form av en webbaserad enkät, 

(se bilaga 3). Enligt Bryman (2011) är en webbaserad enkät ett bra sätt att snabbt nå 

många respondenter oberoende av geografiskt avstånd. Ett följebrev skapades till 

enkäten (se bilaga 2), för att informera respondenterna ad studien handlade om.  

Den ungefärliga tiden för att besvara enkäten samt att studien följde de 

forskningsetiska principerna. Enkäten byggde på frågor med enbart nominal- och 
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skalfrågenivå då det underlättade kodningen av svaren (Bryman, 2011). Nackdelen 

med enkätfrågor var att forskaren inte kunde assistera respondenten vid besvarandet, 

exempelvis om respondenten inte förstod en fråga. Därför var det viktigt att säkerställa 

att frågorna var tydligt skrivna och lätta att tolka (Bryman, 2011).  

Både kvalitativa och kvantitativa metoder appliceras inom pedagogik, där syftet är att 

studera människolivet, varför människor agerar på ett visst sätt, hur de gör det och hur 

vanligt beteendet är. Inom pedagogiken studeras kulturella fenomen, lärarande, 

agerande samt tänkande och inom idrottspedagogik är idrotten det kontext där detta 

studeras (Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 2018).  

Datainsamling 

Insamlandet av data skedde på två sätt till följd av de två forskningsmetoderna. Dels 

intervjuades tre anställda i Gimonäs Umeå IF, dels distribuerades en webenkät till 

föräldrar eller förmyndare med aktiva barn mellan 10-12 år i nämnd idrottsförening. 

Intervjuer är den kvalitativa metod som tillämpas oftast (Bryman, 2011), där de 

vanligaste kvalitativa metoderna är icke strukturerade, semistrukturerade samt 

strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa intervjumetoder ligger i hur 

strukturerade de är från planering till utförande. Inom icke strukturerade har inte 

intervjuaren något förbestämt frågeformulär, vilket en strukturerad intervju kräver. 

Intervjuerna i denna studie byggde på metoden mitt emellan, semistrukturerade 

intervjuer, detta genom att utveckla en tematiserad mall kring intervjuernas 

fokusområden. Denna metod gav samtidigt möjligheten att ställa följdfrågor samt gav 

respondenterna möjligheten att besvara frågorna fritt, genom att de i viss mån kunde 

tolka frågorna själva och lyfta fram vad de tyckte var väsentligt  

Frågorna kunde både vara i en förutbestämd ordning eller blandade, samt fyllas på 

med ledande frågor som underlättade svarssökandet i forskningen (Bryman, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer ansågs vara det mest givande sättet för att genomföra 

denna studie, främst tack vare nämnda möjligheter att ställa följdfrågor och att det gav 

respondenterna utrymme för tolkning. Enligt Bryman (2011) samt Kvale & Brinkmann 

(2014) ger semistrukturerade intervjuer möjligheten att gripa in och lyfta fram den 

information och de företeelser som eftersöks, vilket ökar studiens kvalitet. 
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Intervjuguiden bestod av blandade frågor som innehöll inledande, strukturerade samt 

tolkningsbara frågor som tillämpades i intervjun (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Kvantitativ forskning innefattar mestadels numeriska data, där man samlar 

information och sammanställer resultat via siffror eller i procentuella termer (Bryman, 

2011). Under denna studie valdes förutom semistrukturerade intervjuer, även enkät 

som metod för att samla data.  Detta då det var billigt att administrera och fördelaktigt 

då urvalet av respondenter var geografiskt spridda (Bryman, 2011). Det finns olika 

typer av enkät; postenkät som skickas via brevutskick, webbaserad enkät som 

vanligtvis distribueras via e-post, samt pappersenkät som delas ut personligen till 

respondenterna (Bryman, 2011). 

Under denna studie anordnades ett möte med en idrottskonsulent, som har den högsta 

positionen i Gimonäs Umeå IF. Konsulenten ansåg att en webbaserad enkät var den 

lämpligaste metoden för att nå de föräldrar som hade aktiva barn mellan åldrarna 10–

12 år. En av fördelarna med en webbaserad enkät, som nämnts tidigare av Bryman 

(2011); Gratton & Jones (2010), är möjligheten att nå många respondenter snabbt. Hur 

arbetet gick tillväga och skillnader mellan den kvalitativa delen kontra den 

kvantitativa, lyfts fram vidare under rubriken genomförande. 

Urval 

Under den kvalitativa delen av studien, genomfördes en gruppintervju med en 

verksamhetschef och en kassör, samt en enskild intervju med föreningens 

fotbollsordförande.  

Samtliga intervjuade respondenter var män mellan 28–55 år. Dessa tillfrågades då de 

hade en central position i Gimonäs Umeå IF och därmed fick antas ha god kompetens 

och erfarenheter kring de frågor som låg till grund för intervjuerna. Under den 

kvantitativa delen av studien, distribuerades som tidigare nämnt en webbaserad enkät, 

till föräldrar som hade aktiva barn mellan 10–12 år, utövandes fotboll i Gimonäs Umeå 

IF.  

Detta är att likna vid ett så kallat målstyrt urval eller strategiskt urval eller som 

Bryman (2011) beskriver. Det innebär att individer som har goda kunskaper inom ett 

område väljs ut för att de innehar en central position och kunskap i organisationen. 
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Genom att applicera denna urvalsmetod generades goda möjligheter att få syftet och 

frågeställningar besvarade 

I den kvantitativa delen av studien riktades fokus mot föräldrar eller förmyndare med 

aktiva barn mellan 10 – 12 år, som utövar fotboll inom Gimonäs Umeå IF. För att 

identifiera hur många föräldrar som fanns i föreningen, kontaktades 

verksamhetschefen, som delade deras e-postadresser, vilket var 420 stycken, men 

endast 28 personer svarade på enkäten. Samtliga av dessa e-postadresser blev 

tillskickade enkäten, där det för denna studie var irrelevant om förädlarnas aktiva barn 

var pojkar eller flickor  

Respondenter 

Denna studie inleddes genom identifierandet av de frågor och teman som var lämpliga 

för studiens syfte. En litterär fördjupning skedde sedan genom att undersöka litteratur 

kring hur forskning bedrivs 

En gruppintervju samt en enskild intervju genomfördes med individer som jobbar för 

idrottsföreningen Gimonäs Umeå IF och båda intervjuarna utfördes via personliga 

intervjuer.  

Intervjuerna bestod av: 

Respondent A) Verksamhetschef för Gimonäs Umeå IF. 

Respondent B) Ekonomiansvarig samt tränare i Gimonäs Umeå IF  

Respondent C) Fotbollsordförande i Gimonäs Umeå IF 

Genomförande 

Då intervjuerna planerades, hölls ett möte på plats hos föreningen, där de potentiella 

respondenterna tillfrågades om deltagande. Studiens syfte presenterades, såväl som 

att studien följde de forskningsetiska principerna. Intervjuerna genomfördes senare på 

plats hos föreningen. Bryman (2011) nämner både fördelar och nackdelar med fysiska 

träffar. Kroppsspråk och reaktioner hos intervjuaren kan påverka respondenten på 

olika sätt, att respondenten anpassar svaren efter vad intervjuaren verkar vilja höra, 

eller att ett avslappnat kroppsspråk hos intervjuaren skapar en trygghet hos 

respondenten. En fysisk intervju kan göra respondenter nervösa inledningsvis, vilket 

kan påverka deras svar samtidigt som det är bra för intervjuaren att genom en intervju 
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via en fysisk träff då det minskar risken för feltolkade frågor då respondentens 

kroppsspråk ofta visar om denne förstått frågan (Bryman, 2011). 

Under intervjuerna i denna studie beaktades fördelarna och nackdelarna med fysiska 

träffar på det sätt att jag som intervjuare försökte anpassa kroppsspråket under 

intervjuerna. Exempelvis om en fråga upplevdes känslig hos respondenten, bibehöll 

jag ett avslappnat kroppsspråk för att avdramatisera frågan. Vidare ansåg jag att en 

gruppintervju var ett bra sätt att få mycket information då de två respondenterna 

kunde hjälpa varandra att delge information, samt att om den ene upplevde en fråga 

obekväm, kunde den andra respondenten inleda och hjälpa till att svara på frågan. Den 

enskilda intervjun som gjordes med ordföranden, blev enskild av den anledningen att 

denna respondent arbetade heltid utanför denna tjänst, vilket försvårade möjligheten  

att få med även ordföranden i en och samma gruppintervju. 

Intervjuerna spelades in genom programmet Audacity och sparades till en dator. Detta 

är ett effektivt sätt att genomföra intervjuer då en inspelning av intervjuer gör att 

intervjuaren inte behöver fokusera på att anteckna svaren utan istället fokusera på 

respondentens svar, för att kunna ställa följdfrågor och knyta an till samtal (Bryman, 

2011). Frågorna i intervjuguiden var öppna, vilket möjliggjorde följdfrågor. 

Intervjuguiden var strukturerade utifrån teman, vilket underlättade en senare analys 

av intervjuerna. 

För att genomföra den kvantitativa datainsamlingen, utformades en enkät och ett 

följebrev. Följebrevet förklarade studiens syfte, forskningsetiska principer, kort fakta 

om enkäten samt hur lång ungefärlig tid den skulle ta att besvara. Sedan kontaktades 

idrottskonsulenten i Gimonäs Umeå IF, som hade en chefsposition för 

idrottsverksamheten, för att be denne om hjälp att distribuera enkäten. Detta för att 

stärka chansen att fler skulle svara då det var en för respondenterna välkänd person 

som bad dem svara på enkäten, snarare än att en utomstående och för dem okänd 

person skulle göra det. Enkäten distribuerades till föräldrar med barn mellan 10–12 år, 

som är aktiva inom föreningens fotbollssektion. En deadline för att besvara enkäten 

sattes på tre veckor samt en påminnelse gavs dessförinnan, vilket Gratton & Jones 

(2010) menar potentiellt ökar responsen. 

Forskningsprocessen 

I denna studie har sju stadier i forskningsprocessen tillämpats, vilka beskrivs som 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Det första stadiet handlar om att utforma frågeställning och 

syfte med studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett syfte utformades där två 

frågeställningar låg till grund för studien. Dessa frågeställningar undersöker vad 

föreningen tar betalt för, samt vad medlemmarna får för medlemsavgiften. 

Det andra stadiet definierar hur samtliga stadier ska planeras och utföras (Kvale & 

Brinkmann). För att skapa en grund för att undersöka den första frågeställningen, 

granskades tidigare forskning om vad föreningsavgifter innebär och vad syftet med 

dessa kan vara. Under denna litterära granskning framkom av Hvenmark & 

Robertsson (2015) att utan ideellt engagemang kan en ideell idrottsförening inte 

bedrivas. Vidare menar Peterson (2005) och Wheeler (2011) att staten och 

marknaden har skapat professionalisering och kommersialisering av idrotten, vilket 

höjt kraven avsevärt på ideellt engagemang samt ökat seriositeten hos många 

idrottsföreningar. Detta har skapat nya tjänster hos idrottsföreningar, i form av bland 

annat konsulenter, ekonomer och jurister. 

I det tredje stadiet, som berör intervjuer, skapades ett intervjuformulär som låg till 

grund för intervjuerna. Gruppintervjun tog 46 minuter, den enskilda intervjun tog 10 

minuter. Det fjärde stadiet som handlar om utskrift, vilket innebar transkribering av 

intervjuerna som grund för analysen som var det femte stadiet. I detta stadium 

kodades, koncentrerades samt tolkades de transkriberade intervjuerna, vilket skedde 

enligt Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av hur en analys av intervjuutskrifter 

kan utföras. En kodning innebär att nyckelord markeras, en koncentrering innebär att 

längre meningar kortas ner, avslutningsvis användes tolkning för att dra slutsatser av 

samlade meningar och nyckelord. Även om detta var tidskrävande, var det ett bra sätt 

att hitta kärnpunkterna i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det sjätte stadiet, verifiering, innebar att studiens resultat behandlas med 

utgångspunkter i validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet samt jämför med tidigare 

forskning. Är reliabiliteten hög ska forskningen med dess utformning och verktyg 

kunna upprepas med samma resultat. Med hög validitet ska de data denna studie 

samlat in vara giltiga och en generalisering av resultaten i denna studie ska kunna ligga 

till grund för vidare forskning inom samma område. Det sjunde stadiet, rapportering, 

innebär att denna studie förhoppningsvis ska publiceras för att nyttjas av andra 

intressenter eller för annan forskning (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer gällande 

forskningsetik. Grundkraven är forskningskravet och individskyddskravet där det 

första innebär att kunskap ska utvecklas och fördjupas  parallellt med metoden, i syfte 

att bedriva god forskning. Individskyddskravet består av fyra delar som ska skydda 

respondenternas integritet, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet följdes genom att respondenterna informerades muntligt och 

skriftligt om vem som utförde studien, dess syfte, inblandade intressenter samt 

involverad institution vid universitetet. Samtyckekravet respekterade då ett 

godkännande krävdes från deltagarna före medverkan i studien. Vidare poängterades 

att deras deltagande skedde på deras villkor och att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan  om de ville. Respondenterna informerades även om att all insamlad data i 

studien var avsedd enbart i forskningssyfte, i linje med nyttjandekravet. Deltagarna 

erbjöds att vara anonyma genom hela studien och blev informerade att ingen annan 

skulle få ta del av intervjun i sin helhet. Efter transkribering raderades sparade ljudfiler 

från intervjuerna, detta för att följa även konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som ofta nämns då forskning bedrivs, är reliabilitet och validitet. Dessa 

begrepp används som verktyg för att mäta forskningens kvalitet och tillförlitlighet 

(Bryman, 2011). 

Reliabilitet 

Innebär att ett forskningsresultat ska bli desamma om en ny forskning bedrivs på 

samma sätt och med samma frågeställning. Inom kvalitativ forskning kan detta vara 

svårt att uppnå då omvärlden ständigt förändras. En svårighet gällande reliabiliteten 

kring denna studies intervjuer, var att intervjuerna var semistrukturerade och vissa 

frågor var följdfrågor, som möjligtvis inte uppkommer vid en likadan undersökning, 

men vid ett annat tillfälle med en annan respondent, vilket försvårar för andra forskare 

att få samma resultat (Bryman, 2011). Innan intervjuerna genomfördes, testades 

inspelningsutrustningen vid en provintervju med en student. Detta visade att 

utrustningen fungerade felfritt vilket var positivt inför intervjuerna. 
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Gällande den kvantitativa delen av studien, kan forskare som vill repetera studien 

undersöka syfte, frågeställning, kopiera enkätens frågor samt se följebrevet. Därefter 

kan samma eller en liknande förening kontaktas, vilket kan ge likvärdiga resultat av 

denna studie. Dock kvarstår det faktum att en exakt likadan enkät kan besvaras på 

olika sätt av samma respondenter, beroende på aspekter som påverkar deras svar då 

enkäten besvaras (Bryman, 2011).  

Validitet 

Behandlar en studies giltighet, om en fråga i en intervju eller enkät verkligen 

undersöker och förklarar det den är avsedd för. Detta för att en slutsats ska kunna dras 

kring hur trovärdigt forskningsresultatet är (Bryman, 2011). Intervjufrågorna i denna 

studie förhåller sig väl till tidigare forskning, metod, urval samt med syfte att skapa ett 

relevant fokus mot studiens första frågeställning. Inom den kvantitativa delen har 

enkätfrågorna noga utformats för att besvara studiens syfte, likaså har valet av 

respondenter avvägts mot syfte och frågeställning. Enkäten utmynnade dock i en 

väldigt låg svarsfrekvens. Enligt Bryman (2011) ska en godkänd svarsfrekvens ligga på 

minst 50 procent, vilket denna studie inte nådde upp till, data som samlats in har dock 

tillsammans med den kvalitativa datainsamlingen möjliggjort en analys.  

Resultat 

I denna del presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna och de kvantitativa 

webenkäterna. Inom den kvalitativa delen presenteras resultatet i underrubrikerna 

avgifter, bidrag, ideellt arbete och medlemmar. Det kvantitativa resultatet 

presenteras under rubrikerna avgifter och ideellt arbete.  

Kvalitativt resultat 

Avgifter  

Gimonäs Umeå IF finansieras av medlemsavgifter, deltagaravgifter, lokalt 

aktivitetsstöd, sponsorer samt bidrag som är kopplade till projekt. Föreningen kräver 

en avgift utav medlemmarna om de vill vara delaktiga i föreningen för träning och 

utöver detta finns en avgift som krävs av individerna om de vill utöva tävlingsidrott 

inom verksamheten.  Den grundläggande medlemsavgiften är 150 kr och betalas gång 

per år, vilket ger tillgång till likhetsprincipen, som innebär att varje betalande medlem 

inom verksamheten ska behandlas på lika villkor samt ha rätten att delta på årsmöten. 
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Om utövaren även vill utöva tävlingsidrott där cuper inkluderas, tillkommer en 

deltagaravgift på 1400 kr per år.  

” 1400 kronor är dyrt för endast en idrott men vi erbjuder tre andra idrotter och det 

är futsal, handboll och innebandy. När personen har betalat deltagaravgiften på 

1400 kronor så får han samtidigt tillgång till de andra idrotterna som ingår i 

avgiften.  

Respondent B) Menar att de erbjuder fyra olika idrotter i utbyte mot en deltagaravgift 

på 1400 kronor. Personen anser själv att priset inte bör anses dyrt för att kunna utöva 

fyra idrotter i en och samma förening.  

” Vi tror på multiidrott och 1550 kronor för fyra idrotter är relativt billigt” 

Respondent A) Förklarar att verksamheten tror starkt på multiidrott, där barnen ska 

få en möjlighet att utöva flera idrotter samtidigt och hitta ett livslångt intresse för 

någon av idrotterna.  

Medlems- samt deltagaravgifterna är på sammanlagt 1550 kronor årligen och gäller för 

barn och ungdomar upp till representativa lag, alltså herr- och damlag. Herr- och 

damlagen betalar en avgift på 2000 kr där varje lag har en egen lagkassa. Det innebär 

att de representativa lagen inte får ta pengar från yngre åldrar. Föreningen är inte 

ansvarig för varje lags ekonomi och menar att om ett enskilt lag vill höja lagkassan 

måste de själva tjäna in dessa pengar genom bland annat inventering åt externa parter 

eller försäljning av kläder till privata personer.  

Föreningen har dock en fond som familjer med ekonomiska svårigheter kan ansöka 

till, om de behöver hjälp med att betala föreningens avgifter, vilket respondent B) 

förklarar i följande citat: 

” Vi har en fond som vi erbjuder våra medlemmar och det är för de som inte har råd 

med att betala medlems- eller deltagaravgift. Fonden startades 2016 och sedan dess 

har ungefär 50 personer sökt till fonden. Tror att det kommer bli mer då vi har höjt 

deltagaravgiften från 1200 – 1400 kronor i år, kanske runt 80 personer ” 

Bidrag 

Utöver att föreningen får bidrag såsom lokstödet och aktivitetsstöd, får de också 

driftbidrag som ska gå till fotbollsplanerna Gimomyren och Innertavle. Föreningen får 

30 200 kr i driftbidrag.  
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”Vi får 30 200 kronor i driftbidrag för att klippa fotbollsplanerna Gimomyren och 

Innertavle, men kostnaden är ligger på 60 000 kronor samt tiden jag spenderar på 

att genomföra arbetet. Sen finns det också lokalbidrag som vi får för ej kommunala 

anläggningar och det går till vårt kansli, Campusplan och Vårdskolan.  

Respondent B) Var inte nöjd med driftbidragen och lokalbidragen. Han menade att 

bidragen från kommunen och staten inte täcker deras utgifter gällande drift och lokal.  

” Vi får kommunalt stöd och det ger 13 kronor per skalle för de som medverkar på 

varje träningspass och det gäller för barn och ungdomar upp till 20 år. Det statliga 

stödet var nog 7 kronor och det gäller för barn och ungdomar samt vuxna upp till 25 

år ” 

Respondent A) menar att trots att föreningen får kommunalt och statligt bidrag, täcker 

det inte deras lokalhyra, vilken ligger på 100 000 kronor per månad. Han förklarar 

också att de betalar mer i lokalhyra till kommunen än vad de får i kommunalt bidrag. 

Projektbidrag erbjuds också, oftast till mångfaldsprojekt vilka är öronmärkta. 

Respondenten menade att målet med alla projekt egentligen är att det ska bli en del av 

ordinarie verksamheten vilket ibland inte blir utfallet. Men att de ständigt har 

projektarbeten som är ”plus-minus-noll” projekt, de får inte ut något av projekten trots 

att de ofta är tidskrävande.  

” Vi har haft projekt som är tillför äldre barn över 13 år, där de ska få chansen komma 

in i ordinarie laget och utöva fotboll med dessa individer. Men det är ganska svårt 

som nybörjare på 14 år att spela fotboll med andra fotbollsspelare som redan har 

spelat fotboll i flera år. Det skulle vara bättre om projektbidragen kunde gå till vår 

verksamhet direkt. Vi skulle ha mer pengar till att anställa och ha avlönade tränare. 

Genom att ha avlönade tränare så kan de vara på anläggningen varje kväll, stödja 

ledare eller hjälper äldre utövare som nyligen har börjat med fotbollen genom extra 

träning.  

Respondent A) menar att det är viktigt att ha kompetenta tränare som kan bli delaktiga 

i projekten, vilket skulle underlättas om de finansiella bidragen skulle gå direkt till 

verksamheten istället för att delvis satsas på projektpengar. Genom direkta bidrag till 

verksamheten skulle föreningen lättare, med hjälp av utbildad och betald personal, 

kunna utveckla de spelare som redan finns i föreningen, men även kunna träna upp 

nya spelare, vilket ofta är syftet med temporära projekt.  
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”Något som vi inte är nöjda med är de kommunala och statens bidrag. Det känns som 

att kommunen och staten inte har hängt med i utvecklingen när det gäller bidrag. 

Bidragen har varit på samma nivå under många år och under tiden så har planerna 

och hyrorna höjts fyra gånger”  

Respondent A) menar vidare att bidragen från kommun och stat och inte följer 

samhället utveckling vad gäller kostnader för bland annat hyra. 

Ideellt arbete  

” Den svenska idrottsrörelsen handlar om ideellt engagemang och utan det så skulle 

den ideella idrotten inte finnas idag. Om ett ska startas så krävs det föräldrar som 

vill vara tränare, lagledare och hjälpta till med alla möjliga sysslor. Det kan vara 

folk som hjälper till att skjutsa barnen till bortamatcher, fika till hemmamatcher eller 

ta hand om barnen i laget” 

Under frågan vad föreningen förväntar sig att involverade föräldrar ska bidra med 

genom ideellt arbete, menade respondent A) att ideellt engagemang är själva 

grundstommen inom den svenska idrottsrörelsen, och att det inte bara handlar om 

kompetens inom träning, utan att det är minst lika viktigt att bland annat ta hand om 

de idrottande barnen och ungdomarna och erbjuda skjuts. 

”Har du anmält dig till föreningen och betalat avgifter så måste du ställa upp 

solidariskt också”  

Respondent C) lyfte fram att varje medlem har en viss skyldighet att ställa upp, och 

tyckte själv att det var en självklarhet att man ska jobba ideellt och hjälpa den förening 

man är medlem i.  

Däremot ansåg respondent A) och B) att det är svårt att ställa krav på en individ att 

jobba ideellt, men att det i en förening som Gimonäs Umeå IF är nästintill omöjligt att 

bedriva verksamheten utan ideellt engagemang. Respondent B) nämnde följande: 

”Har vi femton barn från Carlshem som vill börja utöva fotboll och det finns inga 

föräldrar som vill engagera ideellt så är det jättesvårt. Då måste vi kolla med andra 

årskullar eller andra områdeslag i vår förening som kan ta emot barnen. Kanske kan 

de spela med Tomtebo-laget och då måste det finnas tillräckligt med tränare och 

ledare som är villiga att ta hand om barnen” 
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Respondenterna påpekade även att de nyligen anställt en person som ska underlätta 

för ledarna och tränarna genom att hjälpa till med träningsprogram, vad ledare bör 

tänka på och hur de kan lära upp barnen  idrottsligt. Genom detta kan föräldrarna såväl 

som ledarna utvecklas i att hantera barnen och främja deras fostran, utveckling och 

välbefinnande inom idrotten.   

Medlemmar  

Som medlem får man delta i föreningens aktiviteter, via deltagaravgiften betalar 

föreningen serieavgifter, försäkringar, resor, licenser, matchtröjor, samt plan- och 

hallhyra. Personer som inte är med i ett representativt lag betalar 1550 kr och då har 

utövaren rätt till medlemskap samt att få delta i tävlingsaktiviteter såsom matcher, 

cuper och serier inom alla idrotter som föreningen erbjuder.  

”Föreningen består av 1500 medlemmar och det är självklart att folk ringer och är 

missnöjda med saker och ting. Ibland kan det vara dyra avgifter och diverse ting, 

men det skulle vara underligt om ingen klagade” 

Enligt respondent B) är få medlemmar oense med föreningen, men det sker ibland att 

vissa ifrågasätter företeelser i föreningen. När en förälder är missnöjd brukar 

respondenterna förklara vad barnen får för avgifterna. Detta är för barn under 14 år en 

fotboll årligen vilket för föreningen kostar 150–250 kr/styck, utöver det tilldelas 

träningskläder, samt väl organiserade ledarledda pass och matcher. Vetskapen om att 

avgiften faktiskt ger mycket tillbaka för barnen, brukar leda till en ökad förståelse hos 

föräldrarna varför avgifterna måste tas ut. Medlemmarna blir även erbjudna gratis 

utbildningar, då föreningen samarbetar med SISU och Västerbottens idrottsförbund.  

”Vårt senaste årsmöte tog vi upp förslaget om att höja deltagaravgiften från 1200 – 

1400 kr. Dock var vi bara 12 personer utav 1700 medlemmar som deltog på årsmötet, 

vilket bestod av styrelse, revisorer och sektionsstyrelse”  

Enligt respondent A) diskuterades en eventuell höjning av deltagaravgiften under det 

senaste årsmötet, men inga medlemmar deltog under mötet vilket indikerar 

problematiken kring att få föräldrarna att förstå vad avgifterna går till och vad det ska 

kosta.   
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Kvantitativt resultat  

Avgifter 

Inom avgifter finns fem diagram presenterade, där det visas resultat gällande 

medlemsavgift, deltagaravgift, föräldrarnas synpunkter, vad en rimlig avgift anses vara 

samt om föräldrarna är nöjda med avgifterna. 

78 procent av föräldrarna svarade att de betalar 150 kronor i medlemsavgift, vilket 

stämmer med vad respondenterna under intervjuerna nämnde att medlemsavgiften 

ska ligga på. 

 

Figur 1. Vad förädlarna betalar i medlemsavgift 

Knappt 40 procent av föräldrarna svarade att de betalar 1201 – 1400 i deltagaravgift. 

Närmare en tredje påstår att de betalar mellan 1001–1200 kronor i deltagaravgift, 

vilket deltagaravgiften 2017 enligt Gimonäs Umeå IF skulle ligga på. Under 2018 har 

deltagaravgiften ökat till 1400 kronor för barn och ungdomar 
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Figur 2. Vad föräldrarna betalar i deltagaravgift 

39 procent av föräldrarna anser att medlems- och deltagaravgiften är ganska höga, 

men hälften tycker att avgiften varken är låg eller hög. 

 

Figur 3. Föräldrarnas synpunkter på medlems- och deltagaravgiften 

En fjärdedel av föräldrarna tycker att medlems- och deltagaravgiften ska vara mellan 

601 - 800 respektive 1201–1400 kronor. Majoriteten anser att avgifterna ska vara 

under 1200 kronor, under 2018 är avgifterna som nämnt 1550 kronor.  
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Figur 4. Vad föräldrarna anser är en rimlig kostnad gällande medlems- och deltagaravgift 

Föräldrarna har delade åsikter kring graden av nöjdhet med föreningens avgifter; 61 

procent befinner sig dock på den övre skalan och är antingen nöjda eller mycket nöjda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Om föräldrarna är nöjda med vad barnen får för medlems - och deltagaravgiften 

Ideellt arbete 

I denna kategori kommer åtta diagram som förhåller sig till ideellt arbete att 

presenteras, där föräldrarna fått delge egna åsikter och erfarenheter kring ideellt 
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engagemang, samt hur många timmar i veckan de spenderar inom olika ideella 

kategorier.  

Majoriteten av föräldrarna anser att kraven på ideellt arbete varken är låga eller höga. 

Vidare anser en fjärdedel att kraven är ganska låga.  

 

Figur 6. Vad föräldrarna anser kraven på ideellt arbete inom föreningen  

86 procent av föräldrarna spenderar upp till 60 minuter på ideellt arbete gällande 

korvförsäljning, lotterier samt fikaförsäljning under matcher och evenemang. Ett fåtal 

medverkar ej ideellt kring försäljning, medan 7 procent av föräldrarna lägger en till tre 

timmar på försäljning.  

 

Figur 7. Hur mycket tid föräldrarna lägger på ideellt arbete genom att sälja korv, lotterier, fikaförsäljning 

på matcher och aktiviteter 
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Omkring 13 procent av föräldrarna deltar inte i bakning för försäljning, resterande 87 

procent lägger upp till en timme / per vecka  

 

Figur 8. Hur mycket tid föräldrarna lägger på ideellt arbete, genom att baka till försäljning för 

föreningen 

55 procent av föräldrarna som svarade på enkäten lägger mellan en till tre timmar på 

ideellt arbete för resor kring cuper, matcher och träningar. Knappt 20 procent 

spenderar tre till sex timmar, 7 procent spenderar mellan sex till nio timmar på 

detsamma. 

 

Figur 9. Hur mycket tid föräldrarna lägger på ideellt arbete genom resor, där cuper, matcher och träning 

inkluderas 

Drygt 75 procent av föräldrarna deltar upp till 60 minuter på möten, medan 20%  deltar 

mellan en till tre timmar. Fem procent deltar mellan sex till nio timmar.  
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Figur 10. Hur mycket tid föräldrarna lägger på ideellt arbete genom att delta på möten 

Drygt 65 procent av föräldrarna spenderar upp till en timme på ideella ärenden och 20 

procent än en 1/3 spenderar en till tre timmar. Överraskande nog svarade 4 procent 

att de tillbringar mellan 9 – 14 timmar på ideella ärenden åt föreningen. 

 

Figur 11. Hur mycket tid föräldrarna lägger på ideellt arbete genom ärenden 

 

En klar majoritet anser att de är engagerade i föreningen. 43 procent engagerar sig 
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tre respektive 18 procent av respondenterna som svarade att de mycket sällan 

respektive ganska sällan engagerar sig i föreningen.  

 

Figur 12. Förklarar föräldrarnas engagemang i föreningen 

Frågan kring vad som motiverar föräldrarnas engagemang i föreningen, var den enda 

där samtliga respondenter svarade samma sak, vilket var att anledningen var att deras 

barn var aktiva i föreningen i fråga. 

 

Figur 13. Vad motiverar föräldrarna till att engagera sig i föreningen 
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Sammanfattning 

Gimonäs Umeå IF begär två avgifter av sina medlemmar, dessa är medlemsavgift 

respektive deltagaravgift. Medlemsavgiften är årligen 150 kronor och deltagaravgiften 

1400 kronor. Medlemmar som betalar båda avgifterna får tillgång till tävlingsidrott 

inom fyra idrotter - fotboll, futsal, handboll och innebandy. Familjer med svårigheter 

att ha råd med avgifterna, har möjlighet att söka ekonomiskt stöd hos Gimonäs 

stödfond, vilken har funnits sedan 2016. Ungefär 50 personer har redan sökt pengar i 

fonden, men enligt föreningens föraningar kommer fler medlemmar söka bidrag av då 

deltagaravgiften höjts 2018. Lite mer än en tredjedel av föräldrarna tycker att 

medlems- och deltagaravgiften är ganska dyra och majoriteten av föräldrarna anser att 

avgifterna tillsammans borde vara under 1200 kronor.  

Verksamhetens involverade personal var inte nöjda med de kommunala och statliga 

bidrag som föreningen erhåller, de intervjuade respondenterna menade att bidragen 

inte följer samhällets ekonomiska utveckling då material, träningsplaner och lokaler 

blir dyrare. De anser att kommun och stat bör bidra med ökade finansiella medel till 

driftkostnader, hyror och lokstödet.   

Enligt de intervjuade respondenterna är ideellt engagemang essentiell, eftersom att 

den svenska idrottsrörelsen i grunden byggs av ideellt engagemang och utan ideellt 

arbete skulle en ideell förening inte kunna bedrivas.  

Pengarna som medlemmarna betalar används, förutom till material och lokalhyror, 

bland annat till att möjliggöra tränar- och ledarutbildningar. Föreningen samarbetar 

med SISU och Västerbottens Idrottsförbund, där utbildningarna är gratis för de 

medlemmar som är ledare. De har även möjlighet att utöva fyra idrotter i en och 

samma förening, vilket möjliggör att framförallt barnen och ungdomarna kan utöva 

olika idrotter beroende på säsong utan ökad kostnad 

Detta kan vara väldigt positivt, då det ger barnen möjlighet till mångsidig träning och 

idrottande uppmuntrar dem att testa olika idrotter utan att tidigt bestämma vilken 

idrott de eventuellt vill specialisera sig på 
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Analys  

Analysen byggs upp i två delar, som behandlar ideellt engagemang och vad 

medlemmarna får för sina avgifter. 

Ideellt engagemang  

En av de grundläggande förutsättningarna för att en idrottsverksamhet ska kunna 

bedrivas, tycks vara engagemang och arbete från ideella krafter. Under resultatet 

framgick av en av respondenterna att ”den svenska idrottsrörelsen handlar om ideellt 

engagemang och utan det så skulle den ideella idrotten inte finnas idag”. Hvenmark 

och Robertson (2015) nämner i sin studie att medlemmarna är själva grunden till att 

kunna driva en ideell verksamhet. Därför tycks denna studie ha kommit till samma 

slutsats, nämligen att ideellt engagemang är drivkraften bakom föreningar såsom 

Gimonäs Umeå IF. 

Respondenterna i denna studie nämnde en djup uppskattning för de involverade 

föräldrarnas engagemang, men en av respondenterna menade även att föräldrarna mer 

eller mindre måste ställa upp som hjälpreda, ledare eller tränare, då verksamheten inte 

skulle fungera annars. I figur 12, framkommer det att en majoritet av föräldrarna anser 

sig vara antingen ganska eller mycket engagerade i föreningen, i figur sex anser 60 

procent av föräldrarna att kraven på ideellt arbete varken är låga eller höga. Ett av 

studiens antaganden var att kraven på ideellt arbete ökar kontinuerligt, där forskning 

av Wagnsson och Augustsson (2015) har visat att allt fler föräldrar hellre betalar 

pengar direkt till föreningen än att arbeta ideellt, då kraven upplevs för höga. Denna 

studie har inte stärkt denna typ av forskningsresultat, då föräldrarna i Gimonäs Umeå 

IF i regel inte upplever kraven på ideellt arbete som för höga. 

Vad medlemmarna får för sina avgifter 

Under intervjuerna i denna studie framgick att medlemsavgiften i Gimonäs Umeå IF 

ligger på 150 kr per år, och denna medlemsavgift ska ge rätt till likhetsprincipen. Enligt 

Lindholm (2014); Malmsten & Pallin (2005) ger detta alla medlemmar lika rättigheter 

och möjlighet att delta på föreningens årsmöten. Utöver medlemsavgiften tillkommer 

en deltagaravgift ifall de aktiva vill delta under matchspel och cuper, och denna avgift 

ligger på 1400 kr per år. Enligt Malmsten och Pallin (2005) är en verksamhetsavgift 

oftast något som ger utövaren möjlighet att utöva tävlingsmatcher, men att denne även 

får material och blir försäkrad. Detta stämmer väl överens med vad respondenterna i 

intervjuerna menade att avgiften används till, de nämnde förutom tävlingsmatcher att 



 

28 

 

barnen under 14 år i föreningen får varsin fotboll årligen, samt att pengarna används 

till resor, licenser, försäkringar, material samt plan- och hallhyror. 

I figur tre i resultatredovisningen framgår att 39 procent av föräldrarna i föreningen 

dock anser att medlems- och deltagaravgifterna är ganska höga, i figur fyra menar 

hälften av respondenterna att en rimlig årlig kostnad bör vara under 1000 kronor. 

Trots detta de resultaten visade resultaten i figur sex att 61 procent av föräldrarna ändå 

är nöjda med vad de och deras barn får tillbaka för avgifterna betalar. Gimonäs Umeå 

IF anser flera olika idrotter är positivt, och för de 1550 kronor som deltagarna betalar 

årligen ingår inte enbart fotboll – då ingår även futsal, handboll och innebandy. 

Wheeler (2011) menar att allsidig träning och idrottande är en nyckelfaktor till att barn 

stannar längre inom idrotten, då detta underlättar för barn och ungdomar att hitta en 

idrott de trivs inom. Riksidrottsförbundet (2014) menar att idrotten ska vara en 

plattform för alla, där ett livslångt intresse inom idrotten ska främjas hos utövare. Med 

denna forskning som bakgrund, är måhända 1550 kronor per år inte en alltför hög 

avgift, då deltagarna i Gimonäs Umeå IF får möjlighet att utöva fyra idrotter inom 

samma förening. 

Diskussion  

Diskussionen byggs i detta kapitel upp ifrån studien i sin helhet - vad 

föreningsavgifterna är till för, vad föräldrarna anser om dessa avgifter, hur det 

påverkar barnens idrottande, samt hur föreningen tänker om avgifter och de bidrag 

man själva får från kommun och stat. Resultaten av studien lyfts fram med egna  tankar 

och värderingar, sedan avslutas studien med förslag på vidare forskning inom området.  

Föreningsavgifter i större städer i Sverige brukar ligga på mellan 1500-2200 i årsavgift 

per barn och ungdom (Norberg, 2015). Detta stämmer med Gimonäs Umeå IF som har 

en årsavgift på 1550 kronor, där 150 kronor är en medlemsavgift och 1400 en 

deltagaravgift för att få spela tävlingsmatcher och cuper. Föreningsavgifter är ofta 

dyrare i större städer vilket beror på att det är dyrare att bo i större städer, samt att 

kraven på idrottsföreningar och idrottare i regel är högre (Wagnsson och Augustsson, 

2015) 

Föreningen som undersökts i denna studie, vill erbjuda allsidig träning och idrottande, 

de föreningsavgifter som tas ut ger medlemmarna tillgång till fyra idrotter i samma 

förening. Av de föräldrar som svarade på enkäten, ansåg lite mer än en tredjedel att 
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avgifterna var ganska dyra, och knappt två tredjedelar hade helst sett att de årliga 

avgifterna var under 1200 kronor. Samtidigt svarade 78 procent att de betalar 150 

kronor årligen i medlemsavgift, vilket borde haft en svarsfrekvens på 100 procent. Att 

inte samtliga föräldrar svarade samma sak, vilket ska vara 150 kronor per år enligt 

föreningen, kan tydas som att föräldrarna inte vet vad man betalar eller vad pengarna 

används till. Det kan även vara en otydlighet från föreningen att man inte informerar 

medlemmarna bättre, oavsett vilket bör tydliga riktlinjer och information vara 

grundläggande för att få nöjda medlemmar. 

En sak att beakta är att Gimonäs Umeå  IF är en relativt stor förening med medlemmar 

från flera stadsdelar i Umeå, såsom Sofiehem, Carlshöjd, Tomtebo och Ålidhem. 

Därför är det mycket möjligt att vissa eller många av föräldrarna i föreningen har flera 

aktiva barn eller ungdomar i samma förening, vilket gör att avgifterna stiger snabbt för 

dessa familjer. Det framgick aldrig om Gimonäs Umeå IF har rabatterat pris för de 

familjer som har flera aktiva, något som annars bör lyftas till diskussion i förening. Blir 

kostnaderna för stora, kan det leda till att barnen eller ungdomarna måste sluta med 

sitt idrottande i den föreningen 

Verksamheten har dock en fond dit familjer med sämre ekonomiska förutsättningar 

kan vända sig, problematiken kan mycket väl bli att allt fler söker medel i den fonden. 

Frågan är då hur föreningen löser det, ska vissa få bidrag men inte andra? Ska 

avgifterna istället sänkas för att få färre att söka bidrag. I slutändan är det 

medlemsfamiljer med sämre ekonomi som drabbas av höjda avgifter, och då 

föreningen vill erbjuda allsidig idrott för alla, är det viktigt att minnas att idrotten ska 

vara en plattform som inkluderar alla, inte inkluderar vissa. 

Föräldrarna var överlag nöjda med hur Gimonäs Umeå IF bedrivs och vad de som 

medlemmar får tillbaka för de avgifter de betalar. Då föreningen erbjuder flera idrotter 

finns goda möjligheter för barnen och ungdomarna att få testa många idrotter, och 

kanske hitta ett livsintresse för idrotten.   

Studien visade även med tydlighet att de intervjuade respondenterna var besvikna på 

det kommunala och det statliga bidraget till föreningen. En av respondenterna menade 

att det kommunala bidraget var 13 kronor för varje aktiv deltagare per träningspass 

upp till 20 års ålder, medan det statliga bidraget var sju kronor per träningspass för 

varje deltagare upp till 25 års ålder. Under senare år har kommunens hyror på 

fotbollsplaner och träningslokaler höjts fyra gånger, medan bidragen från kommun 
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och stat har legat kvar på samma nivå, vilket en av respondenterna nämnde som att 

kommunen och staten inte följer samhällets utveckling. Respondenterna menade även 

att föreningen får orimligt lite i bidrag till lokalhyra av kommunen, jämfört med vad 

de faktiskt betalar i hyra varje år.  

De intervjuade respondenterna i denna studie lyfte även fram de bidrag som ges av 

kommun och stat och som ska användas för projekt, för att främja idrottandet. 

Respondenterna uppskattade i grund och botten idén, men menade att då målen med 

projekten ofta är att locka fler utövare till föreningen, vore en bättre lösning att ge 

direkta finansiella bidrag till föreningen. Dessa bidrag skulle då kunna användas till att 

anställa kompetent personal såsom erfarna tränare, som kunde hjälpa till att 

individuellt utveckla spelare, framförallt ungdomar mellan 13–14 år som har svårt att 

bli en del av föreningen. Detta skulle i längden leda till att föreningen lättare kunde 

träna och utbilda fler spelare, både nya och erfarna, något som i längden skulle utöka 

föreningens storlek sett till antalet medlemmar.  

Respondenterna i denna studies intervjuer nämnde att det finns glapp mellan 

nybörjare och erfarna medlemmar i föreningen, vilket kan vara en påbörjan till att vissa 

barn och ungdomar exkluderas från föreningens aktiviteter 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka avgifter som tas ut samt vad föreningar och 

föräldrar hade för synpunkter på dessa. I den kvalitativa metoden gjordes 

semistrukturerade intervjuer, där urvalsmetoden av respondenter var målstyrt val. 

Detta innebar att urvalet var de personer som var centrala i föreningen, vilket lyckades 

finna de personer som hade centrala positioner i verksamheten, vilket ledde till att 

urvalet gav givande intervjuer. Dock var planen att göra en gruppintervju med samtliga 

tre respondenter, men det var problematiskt att hitta en tid som passade alla, 

framförallt då en av respondenterna arbetade heltid även utanför föreningen. I 

slutändan genomfördes en gruppintervju med två respondenter (Verksamhetschefen 

och kassören) som gav väldigt mycket information, samt en enskild intervju som tyvärr 

inte gav något resultat. Det kunde ha givit ett bättre resultat om personen hade 

medverkat i gruppintervjun.  

Litteraturgranskningen gjordes genom att söka information genom databaserna ERIC, 

Umeå Universitetsbiblioteks databas, International Review for the Sociology of Sport, 

Centrum för Idrottsforskning samt Diva Portal. Det var problematiskt att hitta 
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litteratur och vetenskapliga artiklar som belyste framförallt föreningsavgifter och hur 

föreningar oftast bedrivs, men jag hittade ändå en grund att stå på då studien 

utformades och datainsamlingen förbereddes. 

Enkäten som utformades och distribuerades hade dock med fördel testats i förhand på 

exempelvis en extern part, för feedback och att säkerställa att allt fungerade. Då 

enkäten redan distribuerats, upptäcktes att två av frågorna inte gick att kryssa i som 

tänkt, detta rättades dock till då en respondent kontaktade idrottskonsulenten och 

påpekade problemet. Även svarsfrekvensen på enkäten var inte alls som förväntad, 

endast 28 personer besvarade den. Enligt Gratton & Jones (2010) samt Bryman (2011) 

ska svarsfrekvensen vara minst 50 procent för att ha en giltig validitet – denna studies 

enkät gav en svarsfrekvens på knappt sju procent. Däremot framgick aldrig om enkäten 

som distribuerades, gavs till föräldrar i samma familj. Detta skulle kunna lett till att 

två föräldrar i samma familj tillsammans besvarade ett exemplar, vilket hade minskat 

responsen avsevärt. Avslutningsvis hade dock ett sätt att öka svarsfrekvensen varit att 

utarbeta enkäten tidigare, samt det faktum att mer tid hade högst troligt resulterat i 

fler svar. 

Vidare forskning   

Då föreningsavgifter och framförallt allmänna åsikter om dessa verkar vara ett 

relativt outforskat område, skulle det vara intressant att genomföra en liknande 

studie och jämföra denna studies resultat med andra idrottsföreningar, både större 

och mindre föreningar.  Vad barn- och tonåringars föräldrar har för synpunkter på 

ideellt arbete, eller om föreningar är nöjda med kommunen och statens bidrag samt 

om föräldrarna är nöjda eller mindre nöjda med föreningsavgifterna. Denna studie 

kan vara ett sätt för föreningarna att yttra deras åsikter, som eventuellt kan förmedlas 

vidare till de kommunala eller statliga och skapa påtryckningar.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

Bakgrund 

◼ Hur länge har ni varit fotbollsordförande? Kassör? Barn och ungdomsledare? 

◼ Vad har ni för utbildning?  

Verksamheten 

◼ Kan ni berätta lite kort om Gimonäs IF?  

Avgifter 

◼ Hur finansieras verksamheten?  

◼ Vad har ni för inkomstkällor? Eller fler? Vilken är den största inkomstkällan?  

◼ Vad är kostnaden för medlem och deltagaravgifter för yngre barn? 

◼ Ökar avgifterna med ålder?  

◼ Gäller dessa avgifter hela året?  

◼ Ni består av flera idrotter, gäller deltagaravgifterna för enbart den idrott man 

utövar? Eller kan man utöva flera sporter samtidigt inom Gimonäs IF genom 

att betala deltagaravgift? 

◼ Vad är det som gör så att ni måste ta avgifter från medlemmarna?  

◼ Berätta era utgifter? Eller mer utgifter?      

◼ Såg på eran hemsida att ni ska öka deltagaravgiften från 1200 – 1400 kr. 

Idrotten ska vara en plattform som fostrar, utvecklar barn, tror ni inte att era 

ökade avgifter begränsar vissa barns möjligheter att utöva idrott?  

◼ Om det skulle vara så att medlemmarna anser att medlem samt 

deltagavgifterna är dyra, finns det något sätt som gör så att ni kan sänka 

kostnaderna?   

◼ Har ni något rabatterat eller annat erbjudande för familjer med sämre 

ekonomi eller med många barn i verksamheten? 

Bidrag  

◼ Vad för typ av bidrag får ni från kommunen? LOK- stödet?   

◼ Vart går dessa bidragspengar till?   

◼ Är det något ni är nöjda med? Om inte, kan ni berätta?  

 



 

 

 

Ideellt arbete 

◼ Vad förväntas föräldrarna bidra med?  

◼ Vad händer om föräldrarna inte kan ställa upp på ideellt arbete? Vad kan det 

ge för konsekvenser?  

◼ Enligt forskningen så tycker majoriteten utav föräldrarna att kraven på ideella 

arbeten är höga idag, vad har ni för synpunkter på detta? 

Medlemmarna  

◼ Vad erbjuder ni medlemmarna i utbyte mot avgifterna?   

◼ Hur tror ni/vet att medlemmarna är nöjda? 

◼ Brukar ni ta upp detta i årsmötena eller en implementering av utvärdering?   

◼ Om inte hur kan ni åtgärda detta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Enkätstudie: Kostnader och ideellt arbete inom Gimonäs IF 

Hej! 

Tack för att ni har valt att hjälpa mig och Umeå kommun i detta forskningsarbete. 

Era synpunkter är viktiga för att vi ska få en bredare syn vad föräldrar betalar i tid, 

pengar samt vad Gimonäs Umeå IF erbjuder i utbyte mot föreningsavgifterna.   

Forskare påpekar att medlems- och deltagaravgifterna har ökat under de senaste två 

decennierna i tätorter och att familjer med barn förväntas engagera sig ideellt i allt är 

högre utsträckning. Vi vill nu undersöka hur det ser ut i Gimonäs IF. 

Enkäten är anonym och inga namn eller personuppgifter kommer att samlas in. Inga 

enskilda svar kommer att redovisas utan resultaten presenteras på gruppnivå. 

Enkäten avser barn i åldrarna 10–12 år. Har ni barn i andra åldrar ska ni svara på vad 

som gäller för ert barn mellan 10 och 12 år. 

I slutet av enkäten som kommer ni få en möjlighet att ange er e-postadress om ni vill 

ta del utav den slutgiltiga uppsatsen. 

Enkäten tar ungefär 5 - 10 minuter att besvara.  

Vänligen 

Ahmed Mohamed  

Idrottsvetenskapliga programmet, Umeå Universitet.  

Funderar ni över något kan ni kontakta mig på  

(kontaktuppgifter i den ursprungliga enkäten) 

SISTA SVARSDATUM ÄR 11 Maj kl. 23:59! 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Enkät  

Vilket lag spelar ert barn (10 – 12) i? 

- Carlshöjd 

- Carlshöjd/Ålidhem 

- Carlshöjd/Sofiehem/Innertavle 

- Innertavle/Sofiehem/Ålidhem 

- Sofiehem/Ålidhem 

- Tomtebo 

 

Hur många barn (10 – 12 år) har ni som är aktiva i något av föreningens lag 

◼ 1 

◼ 2 

◼ 3 

◼ 4 

◼ 5 eller fler 

 

Medlems och deltagaravgifter  

Hur mycket betalar ni i medlemsavgifter för varje barn (10 – 12 år)? 

◼ 50 kr 

◼ 100 kr 

◼ 150 kr 

◼ 200 kr 

◼ 250 kr  

◼ 300 kr 

◼ 350 kr 

◼ 400 kr 

Hur mycket betalar ni i deltagaravgifter för varje barn (10–12 år)? 

◼ 500 – 600 kr 

◼ 601 – 800 kr 

◼ 801 – 1000 kr  



 

 

 

◼ 1201 – 1400 kr 

◼ 1401–1700 kr 

◼ 1701 – 2000 kr  

◼ 2001 – eller mer.  

Vad anser ni om medlems och deltagaravgifterna som ni betalar 

- Mycket låga 

- Ganska låga 

- Varken låga eller höga 

- Ganska höga  

- Mycket höga 

 

Vad anser ni är en rimlig kostnad för vad ert barn får för medlems och 

deltagaravgiften? 

- 500 – 600 kr 

- 601 – 800 kr 

- 801 – 1000 kr 

- 1001 – 1200 kr 

- 1401 – 1700 kr 

- 1701 – 2000 kr 

- 2001 kr eller mer 

Vad för ert barn för den medlems och deltagaravgift som ni betalar? 

 

Är ni nöjda med vad er barn får för den medlems och deltagaravgift ni betalar? 

- Mycket missnöjd 

- Ganska missnöjd 

- Varken missnöjd eller nöjd 

- Ganska nöjd 

- Mycket nöjd  

Ideellt arbete 

Vad anser ni om kraven på ideellt arbete i er förening? 



 

 

 

- Mycket låga 

- Ganska låga 

- Varken låga eller höga 

- Ganska höga 

- Mycket höga 

Hur många timmar i veckan lägger ni på ideellt arbete (Under högsäsong)? 

 0–1 h,  1–3 h,  3–6 h,  6-9h,  9–14 h  

      Sälja korv, lotterier och bullar   

      Bakelser 

      Resor, cuper, matcher, träning 

      Möten 

      Andra ideella ärenden 

Hur engagerad är ni i föreningen?  

- Mycket sällan 

- Ganska sällan 

- Varken sällan eller ofta 

- Ganska ofta  

- Mycket ofta 

Vad är det som motiverar dig mest för att engagera dig i föreningen?  

- Mina barn är aktiva inom föreningen 

- Har själv medverkar i föreningen i yngre dagar 

- Brinner för föreningen 

 

Bakgrund 

Vad har ni för utbildning? 

[] Kandidatexamen) [] Magisterexamen  [] Masterexamen 

[] Grundskola [] Gymnasium [] Yrkeshögskola 



 

 

 

Förälder 1    -                   -                       -                       -                         - 

Förälder 2    -                   -                       -                       -                         -  

Bostadsområde och ekonomi 

I vilket område bor ni i? 

- Carlshem 

- Sofiehem 

- Tomtebo 

- Ålidhem 

- Annat område inom Umeå kommun 

- Utanför Umeå kommun 

Hur bor ni? Välj det stället som barnen oftast brukar bo på? 

- Bostadsrätt 

- Hyresrätt 

- Radhus/Kedjehus/parhus 

- Villa 

- Hyr i andrahand/inneboende 

Vad är er huvudsakliga sysselsättning 

                 Heltid   Deltid   Föräldraledig Studerar Arbetslös Sjukskriven Vill inte ange  

Pappa             -           -                 -                     -                -                  -                       - 

Mamma         -           -                 -                     -                -                  -                        - 

Förmyndare -           -                 -                     -                -                  -                        -  

Om ni arbetar, ange gärna yrke 

 

 

Hur stor är hushållets uppskattade årsinkomst?  (Innan skatt) 

[] Mindre än 299 999 



 

 

 

[] 300 000 – 450 000 

[] 450 001 – 600 000 

[] 600 001 – 750 000 

[] 750 001 – 900 000 

[] 900 001 – 1 100 000 

[] Mer än 1 100 000 
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