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Forord
Denne bacheloroppgaven skrives som en avsluttende oppgave etter tre læringsrike år ved
Høgskolen i Molde. Jeg har i løpet av mine tre år på studiet Sport Management opplevd en
kunnskapsberikelse uten sidestykke, samtidig som jeg har møtt dyktige, inspirerende
mennesker med mye kunnskap og fått venner for livet.
Skriveprosessen hva gjelder denne bacheloroppgaven har vært omfattende og krevende, men
har samtidig vært spennende, morsom og gjort meg noen erfaringer rikere som kan komme
godt med ved fremtidige utfordringer.
Denne våren har jeg i tillegg til bacheloroppgaveskriving, vært i praksis hos Møre og
Romsdal Idrettskrets. Det har vært en kunnskapsrik og spennende tid jeg ikke ville vært
foruten. Jeg vil takke min veileder ved MRIK, Siri Ask Fredriksen, for nyttige og gode råd til
bacheloroppgaven min – uten deg ville ikke resultatet av denne oppgaven blitt som det nå er.
Videre ønsker jeg å rette en stor takk til hver og én som har kontor på Idrettssenteret, og en
spesiell takk til ansatte i Møre og Romsdal Idrettskrets, som stilte opp og støttet meg under
perioder der jeg møtte stor motgang i skriveprosessen av bacheloroppgaven.
Takk til veileder Geir Oterhals, for inspirerende idéer til oppgaven min. Jeg setter pris på all
hjelp og spesielt til god veiledning da jeg møtte motgang i arbeidsprosessen. En stor takk gir
jeg også de intervjuobjekter som gledelig stilte til svært nyttige intervju, og til
Svømmeforbundet for gode innspill som viste seg å være meget relevant for min oppgave.
En stor takk Espen og Jan Sindre for at dere tok dere tid til å lese over, og kommentere
oppgaven min. Dernest må jeg få takke min snille, omsorgsfulle og støttende kjæreste, Ola
Elias, for en oppmuntrende holdning til enhver tid.
Til slutt vil jeg takke verdens beste mamma - for at hun alltid har støttet meg, og fordi jeg vet
hvor stolt hun ville vært nå.
Jeg håper at studiet kan bidra til interessant lesning, og fører til videre forskning på feltet.
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Sammendrag
Bakgrunn for studiet: I denne studien har jeg ønsket å belyse svømmeidretten i Molde
kommune, så vel som de utfordringer den lokale svømmeklubben Molde Svømme- og
Livredningsklubb står overfor. I oppgaven er en sentral del hvordan Moldebadet samarbeider
med MSLK. Temaet for studien er spennende da den tar opp en problemstilling som ikke har
vært forsket på før.

Problemstilling: Har utviklingen i medlemstall i MSLK blitt påvirket av overgangen fra
vanlig svømmeanlegg til badeland i 2010?

Metode: Jeg har benyttet en kvalitativ forskningsmetode, der jeg har foretatt semi-strukturerte
intervju. I min studie har jeg foretatt intervju av to personer, der det ene intervjuobjektet er en
sentral person i et tidligere styre i Molde Svømme- og Livredningsklubb. Den andre personen
jeg intervjuet er en sentral person i eksisterende styre i Kristiansund Svømmeklubb.

Resultat: Studien viste til en nedgang i medlemstall for Molde Svømme- og
Livredningsklubb, og svømmeklubben viser avvik i utvikling til sammenlikning med
naboklubben Kristiansund Svømmeklubb og Norges Svømmeforbund. Hovedårsaken til
nedgangen skyldtes flyttingen av den organiserte svømmeidretten fra Idrettens Hus til
Moldebadet. Kostnadene ble betydelig høyere, og har resultert i lave medlemstall fra 2010.

Nøkkelord: Molde Svømme- og Livredningsklubb, Moldebadet, medlemstall, frafall
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Svømme i motstrøm?
Har utviklingen i medlemstall i MSLK blitt påvirket
av overgangen fra vanlig svømmeanlegg til
badeland i 2010?
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1.0 Innledning/Bakgrunn
«Svømmeferdighetene blant norske skolebarn synker, og svømmeklubbene har store
problemer med å få tilstrekkelig tid i svømmehallene til de aktiviteter de kan tilby
befolkningen» (Knudsen, Arthur S., 2002). I en artikkel i Norsk Svømming nr.3 fra 2002
beskrev Arthur Knudsen, tidligere formann i Norges Svømmeforbund, det som deprimerende
å erfare at politikernes intensjoner om å skape bedre tilrettelegging for svømmeidretten, slet
med å få «gjenklang i kommunene». Videre forklarte han at det på den tiden var stor variasjon
i praksis fra kommune til kommune når det gjaldt å tildele svømmeklubbene nok treningstid i
svømmehallene. Sammenliknet med de fleste andre typer idrettsanlegg, der den organiserte
idretten hadde førsteretten, opplevde svømmeidretten i stor grad at det i svømmehallene var
den egenorganiserte aktiviteten, det badende publikum, som ble satt først.
Årene har gått, og mye har skjedd innen bade- og svømmemiljøet siden Knudsen uttrykte sin
misnøye for svømmeklubbenes tilgang og prioritet i svømmehallene. Utviklingen av badeland
som konsept har skjøt fart omring 2010-2012, men har i noen kommuner ført til et enda
bredere tilbud for den egenorganiserte aktiviteten og ikke minst kommersiell drift? I hvilken
grad har de lokale svømmeklubbene førsteprioritet ved anleggene, og kanskje enda viktigere –
har «badelandmodellen» vært med på å skape begrensinger for svømmeidretten?
I en kystby der gode svømmeferdigheter er viktig, skulle man kunne tenke seg at
svømmeidretten i Molde blir nøye prioritert og at den lokale svømmeklubben har gode
muligheter for stabile eller vekst i medlemstall. I dette studiet kommer det frem at Molde
Svømme- og livredningsklubbs utvikling i medlemstall har vært preget av svingninger i
perioden 2008-2016. Tallene som presenteres taler også for at klubben i 2011, et år etter at
Moldebadet åpnet for publikum, opplevde en kraftig nedgang i antall medlemmer. Kan dette
sees i sammenheng med kommunens «nye» svømmeanlegg?
Forskningen viser i dag dessverre til en høy frafallsprosent i idretten. I rapporten «Orker ikke,
gidder ikke, passer ikke? Om frafallet i norsk idrett» fra 2005, viser Seippel til at norsk idrett
sliter med det han beskriver som en omfattende og alvorlig frafallpolitikk. Jeg synes at et
økende frafall blant ungdom er trist og skremmende, og er derfor interessert i å finne ut om
årsakene til frafallet i medlemsantall i Molde Svømme- og Livredningsklubb kan knyttes opp
mot forskningens svar på frafall i norsk idrett.
Selv om oppgaven i hovedsak vil omhandle svømmeidrettens utvikling i Molde kommune, vil
det være viktig for oppgavens helhet at andre sentrale aspekt, som svømmeidretten i Norge
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generelt, frafall i idretten og hvordan badelandsmodellen som svømmeanlegg påvirker
svømmeklubbene, legges til grunn for en god analyse.
Problemstillingen jeg har valgt har som mål å gjøre rede for utviklingen i medlemstall i Molde
Svømme- og livredningsklubb. Til sammenlikning vil jeg også se på likheter og forskjeller i
svømmeidretten mellom Molde kommune og Kristiansund kommune. I dette studiet vil jeg
besvare følgende problemstilling:

Har utviklingen i medlemstall i MSLK blitt påvirket av overgangen fra vanlig
svømmeanlegg til badeland i 2010?

2.0 Teori
I dette kapittelet vil jeg utforme et teoretisk rammeverk som vil være relevant for å belyse
problemstillingen min. Herunder vil jeg gjøre rede for viktige aspekt ved studiets tema, som
senere vil bli diskutert i eventuelle funn.

2.1 Svømmeidretten i Norge:

«Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder»
Den organiserte svømmeidretten i Norge er underlagt Norges Svømmeforbund (NSF).
Organisasjonen ble stiftet i 1910 og består i dag av 280 medlemsklubber med om lag 65.000
medlemmer. Svømmeidretten kvalifiseres som en enkel og bred idrett, da «alle» kan være
med og utøve idrett i vann. Norges Svømmeforbund jobber aktivt for at mennesker i alle aldre
skal oppleve trygghet i vann, og tilrettelegger for at flest mulig skal oppleve idrettsglede i det
våte element lengst mulig. I følge Ingebrigtsen (2012) kategoriseres svømming som den
tiende største idretten i Norge.
Norge er et land i stor grad bestående av fjord og fjell. I et land der sjøen er nærmeste nabo, er
svømmedyktighet viktig for største del av befolkningen. Gode svømmeferdigheter er
avgjørende i en nasjon der ulykker i vann fort kan oppstå. Norges Svømmeforbunds
minstekrav for å være svømmedyktig er å kunne svømme 200 meter, og ifølge
Kunnskapsløftet skal alle barn være svømmedyktige etter fjerde årstrinn (Elnan, 2013). I følge
svømmedyktig.no, betegnes den svømmedyktige som han eller hun som behersker
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grunnleggende ferdigheter som har betydning i forhold til trygghet i vann og selvberging
(Norges Svømmeforbund, 2018).
På oppdrag fra Gjensidigestiftelsen og Norges Svømmeforbund gjorde Ipsos (2013) en
undersøkelse av svømmeferdighetene til tiåringer. Resultatet viste at kun halvparten av
landets tiåringer klarte å svømme 200 meter. Tilsvarende undersøkelser gjort i Island og
Sverige viser til sammenlikning at 96 prosent av islandske, og 92 prosent av svenske tiåringer
er såkalte sikre svømmere (Gjølme, 2017). Dermed ligger Norge langt etter de andre nordiske
landende hva gjelder svømmedyktighet. Mye tyder på at Norges Svømmeforbunds
(livs)viktige motto “Hver nordmann en svømmer, hver svømmer en livredder” ikke har nådd
frem til den norske svømmepolitikken og nordmenns svømmeferdigheter.

2.2 Svømmdglede for alle?
NIF har som visjon «idrettsglede for alle», der fokuset er at alle skal få utøve idrett ut fra sine
ønsker og behov (Idrettspolitisk dokument, 2015). I Idrettspolitisk dokument 2015-2019
beskriver NIF visjonen om «idrettsglede for alle» som en krevende ambisjon, hvilket
gjenspeiles på flere områder i norsk idrett ved blant annet økonomiske forhold, krav til fysikk
og inkludering av nye landsmenn.
Norges Svømmeforbunds hovedmål er at alle skal gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut
fra sine ønsker og behov (Norges Svømmeforbund, 2016). I et innlegg på NSF sin
hjemmeside gjør styremedlem i Norges Svømmeforbund, Linda Myrseth, rede for
problematikken rundt svømmeidretten sett fra et økonomisk perspektiv. I innlegget forklarer
hun at kostnaden for å drive idrett har vært et tema som har blitt mye diskutert de siste årene,
og stiller spørsmål til hvorvidt svømmeidrettens kostnad noen steder har blitt så stor at NSF
ikke klarer å nå hovedmålet (Myrseth, 2018). I innlegget refererer Myrseth til en undersøkelse
gjennomført av Norges Svømmeforbund i 2015, der forbundet ønsket å kartlegge
medlemsklubbenes kostnader knyttet til svømmeaktivitet. Jeg har under skriveprosessen fått
tilgang på resultater fra undersøkelsen, og henviser i min studie til en presentasjon som ble
laget av NSF etter gjennomføring av kostnadsundersøkelsen.
Undersøkelsen: For å få et oversiktsbilde av kostnader for deltakere i treningsgrupper for
barn og unge (ca. 8-10 år til 19 år), sendte NIF ut e-post til klubb og leder i alle NSFs
medlemsklubber. Norges Svømmeforbund mottok svar fra 56 respondenter, noe som gir en
svarprosent på ca. 25%.
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Undersøkelsen viste store forskjeller i kostnader fra kommune til kommune. En årsak til dette
er at svømmeklubbene i Norge har ulike utgangspunkt i forhold til hvor svømmeaktiviteten
skal foregå og en varierende størrelse på utgifter klubbene har.

Figur 1: Ulike faktorer som påvirker kostnadene ved å holde på med svømming (Norges
Svømmeforbund, 2015).
Et interessant funn ved Norges Svømmeforbunds kostnadsundersøkelse, er at anleggsleie
utgjør 19% av kostnadene ved å holde på med svømming. Tidligere, da den organiserte
svømmeidretten hadde sitt svømmeanlegg i Idrettens Hus, betalte ikke Molde Svømme- og
Livredningsklubb for baneleie. I dag må svømmeklubben ut med i overkant av 2400 kroner i
uken for baneleie, en sum som tilsvarer kostnader i anleggsleie på 96 320 som årlig går til
Moldebadet (Kostnadsrapport for MSLK, 2018)

2.3 Badeland som svømmeanlegg
Norges svømmeforbund definerer et svømmeanlegg som «Et hus eller anlegg som inneholder
ett eller flere svømmebasseng og stupeanlegg (i forbindelse med svømmebassenget eller i eget
stupebasseng). Anlegget er beregnet til trening og konkurranser for svømmeidrettene,
egenorganisert fysisk aktivitet og opplæring». (Norges Svømmeforbund, 2010). Utover dette
definerer NSF et badeland som et «badeanlegg med rutsjebaner, bølgebasseng, lekeapparater
basert på vann».
Hvordan befolkningen skal få tilrettelagt for svømmeaktivitet, handler i mange kommuner om
politiske beslutninger, om rehabilitering av eksisterende svømmebasseng, eller bygging av
nye bad (Rafoss & Breivik, 2012., s.137). Inntil 2010 var Molde Svømme- og
livredningsklubb sitt svømmeanlegg stasjonert i Idrettens Hus. Idrettens Hus med beliggenhet
ved Molde idrettspark, bestod den gang av en idrettshall og en svømmehall. Diskusjonen om å
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skulle renovere den utslitte svømmehallen eller alternativt bygge et nytt badeland mer sentralt,
resulterte i splittede meninger hos befolkningen. Til tross for at kommunen var klar over at
bygging av det fremtidige Moldebadet ville koste kommunen om lag det dobbelte av hva det
ville koste å renovere den allerede eksisterende svømmehallen i Idrettens Hus, vedtok
kommunen at det ville gi positive ringvirkninger for byens fremtid ved bygging Moldebadet.
Argumenter for dette, utover at et badeland ville gi helsepolitisk effekt, var blant annet at et
slikt anlegg ville gi god innvirkning i lokalt reiseliv, og for utviklingen av Molde og Romsdal
som reiselivsdestinasjon (

2.4 Moldebadet og kostnaden for badets brukere
Dersom et badeland er kommunens løsning til idrettsanlegg for svømmeidretten, skal et slikt
tilbud spesielt dekke den organiserte idrettens behov. Rafoss og Breivik (2012) skriver at
badelandene fanger opp et endrende behov for fysisk aktivitet i befolkningen og legger til at
fokuset nå er utvidet fra undervisning og trening, til lek og mosjon. Her kan det oppstå
«konflikt» dersom prioriteringen av den kommersielle driften i et badeland går på bekostning
av samarbeid med svømmeklubbene.
Moldebadet stod klart i 2010 og er i dag et kommunalt foretak eid av Molde kommune. Et
kommunalt foretak er en relativt ny måte å organisere kommunal virksomhet på, og etableres i
de tilfeller kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som
gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen (Kommunesektorens organisasjon, 2015). Et sentralt
aspekt ved det kommunale foretaket er å tjene penger til et overskudd eller nok til at
virksomheten unngår tap i omsetning. Dette gjør at Moldebadet KF eksempelvis skiller seg ut
fra Atlanterhavsbadet i Kristiansund og flere andre badeanlegg i Norge, der kommunen eier,
styrer og har ansvar for drift av svømmeanlegget.
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Figur 2: Fordeling av billettinntekter for Moldebadet 2016 (Årsrapport for Moldebadet, 2016).

Ovenfor presenteres Moldebadets fordeling av billettinntekter 2016 i et sektordiagram.
Diagrammet er hentet fra Moldebadets årsrapport for 2016, og er en indikator på hvilke
billettinntekter Moldebadet opplever høy avkastning på. Som et kommunalt foretak, slik det
nåværende svømmeanlegget jo er, har Moldebadet i tillegg til å være arena for den lokale
svømmeklubben, som hensikt å være en lønnsom virksomhet. På grunnlag av dette gjør
Moldebadet grep som å prioritere den eller de inntektskilden(e) som gir høyest fortjeneste,
nemlig den kommersielle delen av driften og det badende publikum. Dette kan igjen medføre
at den organiserte aktiviteten opplever begrensinger knyttet til deres aktivitetsplan.
For et kommunalt foretak med en driftsfilosofi som i stor grad går ut på å få «penger i kassa»,
er det naturlig for Moldebadet å satse på den inntektskilden som vil gi best mulig avkastning –
derav høy pris på dagsbilletter. I resultater fra tidligere undersøkelser kommer det frem at de
med lav inntekt gjerne scorer dårlig på tema om folkehelse. Dermed er det viktig at et
idrettsanlegg som skal fremme folkehelse, fokuserer på tiltak som kan gi muligheter til en
bedret folkehelse for denne gruppen. For at et anlegg skal gi et reelt bidrag til folkehelse må
prisnivået for publikum være på et slikt nivå at de med lavest inntekt også har råd til å besøke
anlegget (Jan Kjensli, personlig kommunikasjon i e-post, 20.05.2018).
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Prisen for dagsbillett i Moldebadet skiller mellom tre hovedgrupper; barn, ungdom og voksne.
Som eksempel tar jeg utgangspunkt i at en familie på fire (eksempelvis; mamma, pappa, barn
1, barn 2) ønsker å besøke Moldebadet på en lørdag. Lørdag og søndag er gjerne er den/de
dagen(e) i uken alle fire har mulighet til å delta på en felles helgeaktivitet. I tillegg, er det
dyrere å besøke Moldebadet i helgen enn på en hverdag. Kostnaden for familien vil bli (175kr
x 2 + 145kr x 2) på 640 kr. For svært mange familier vil det oppleves som en dyr utflukt, og
det kan diskuteres hvorvidt prisene er på et slikt nivå som
gjør at familier med «normal» inntekt har mulighet til å
besøke anlegget ofte.
I Norges Svømmeforbunds kostnadsundersøkelse fra
2015, ble svømmeklubbene spurt om de har ordninger
eller tiltak som sikrer at barn og unge fra familier med lav
inntekt har mulighet til å delta i klubbens aktiviteter.
Eksempelvis at klubben finner praktiske løsninger
gjennom dialog/søknad, holder lave kostnader generelt,
ordning med kommunen osv. Resultatet viste at

Figur 3: Prosentandel klubber som har tiltak som
sikrer at barn og unge fra familier med lav
inntekt kan delta (Norges Svømmeforbund, 2015).

halvparten av klubbene ikke har slike ordninger.
Som medlem av Molde Svømme- og Livredningsklubb må man i tillegg til å betale
medlemskontingent og teningsavgift, betale for et årskort på 2850 kroner. Til sammenlikning
består den faste kostnaden til et medlemskap i Kristiansund Svømmeklubb av en
medlemskontingent, treningsavgift og et treningsbånd (70 kr) som gir fri tilgang til trening. At
man som medlem av den lokale svømmeklubben blir pålagt av Moldebadet å betale årskort
for å kunne drive svømmetrening, viser at det er dyrt å drive svømmeidrett i Molde.
Til tross for at man kan argumentere for at badelandsmodellen ikke åpner for ideelle løsninger
for svømmeklubben, er det imidlertid viktig å huske på at barnefamilier regnes som den
generelle hovedmålgruppen for badeland. Deres oppgave er derfor å bygge ut og ha et
tilstrekkelig tilbud for nettopp disse, samtidig som statistikk viser at denne målgruppen også
står for store deler av billettinntektene til et badeland (Årsrapport for Moldebadet, 2016). I en
artikkel for Dagsavisen, anslår Unni Mesel, styreleder i interesseorganisasjonen for
badelandene i Norge, at det er nødvendig å tenke kommersielt for å lykkes (Lånkan, 2016).
Som et resultat av dyre billettinntekter for det badende publikum og dyre medlemskap i
svømmeklubben, vil det kunne diskuteres om Moldebadet er «for alle» og om
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svømmeanlegget hverken har et godt nok tilbud til deres badende gjester eller for
svømmeklubben.

2.5 Kostnader ved å drive svømmeidrett i Molde Svømme- og Livredningsklubb
Molde er en by på Vestlandet, omringet av fjord og fjell, der mulighetene for fysisk aktivitet
er mange. I en kystby der gode svømmeferdigheter er viktig, skulle man kunne tenke seg at
den lokale svømmeklubben har gode muligheter for stabile- eller vekst i medlemstall.
I en artikkel publisert i Romsdals Budstikke 31.01.2015 presenterte lokalavisen kostnadene
ved å delta på ulike idretter i Møre og Romsdal. Kostnader rundt reiser og utstyr var ikke
representert da dette generelt varierer mye fra idrett til idrett, men også kan være ulikt innad
hver enkelt idrett. Prisoversikten viste stor variasjon fra idrett til idrett, men blant de dyreste
idrettene å drive viste seg å være svømming (Romsdals Budstikke, 2015). Kennet Bratteberg,
daværende leder for Molde Svømme- og livredningsklubb, fortalte den gang at det å drive
svømmeidretten i Moldebadet er mer kostbart nå, enn hva det hadde vært tidligere i Idrettens
Hus. Videre forklarte Bratteberg at Moldebadet tilbyr fasiliteter som ikke fantes i Idrettens
Hus. Til tross for at Bratteberg viste forståelse for at det koster å drive badeanlegg av den
kvalitet Moldebadet tilbyr, hadde han likevel ønsket at det kunne vært noe rimeligere.
Høye kostnader kan føre til at unge velger bort svømmeklubben, og heller ønsker å prioritere
noe mindre kostbart. I siste delkapittel i det teoretiske rammeverket, har jeg skrevet litt om
frafallsproblematikken blant unge i idretten, årsaker til frafall og litt om NIF og NSFs arbeid
konkrete tiltak for å beholde unge i den organiserte idretten.

2.6 Kristiansund Svømmeklubb
Moldes nabokommune, Kristiansund beregnes stor svømmekommune. Kristiansund
Svømmeklubb er bygget opp av mange år med historie innen organiseringen av
svømmeidretten i kommunen. I 2010 var det på et tidspunkt tre ulike svømmeklubber i en
liten by med bare et idrettsanlegg. I 2014 ble antallet svømmeklubber redusert til to, og etter
det som beskrives som en støyfull prosess kom de to gjenværende klubbene i 2017 til enighet
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om at en sammenslåing ville være det beste for den organiserte svømmeidretten i kommunen.
Kristiansund Svømmeklubb hadde sin offisielle oppstart 01.07.2017.Kristiansund
Svømmeklubb driver all sin organiserte idrett i Atlanterhavsbadet. Atlanterhavsbadet åpnet
for publikum 13.juni.2005.

2.7 Frafallsproblematikk i ungdomsidretten
Selv om NIF har en klar visjon om «idrettsglede for alle», opplever den frivillige
organisasjonen at flere faller ifra den organiserte idretten i løpet av ungdomsårene.

Figur 4: Prosentandel som trener eller konkurrerer ukentlig i et idrettslag (Ungdata 2017,
Nasjonale resultater. S.47, Bakken, 2017)
Ungdata er en undersøkelse som gjennomføres årlig med den hensikt å kartlegge ungdommers
fritidsaktiviteter og hvordan de har det på ulike områder. Undersøkelsen baseres på svar fra
nærmere 250.000 elever på ungdomsskolen og i videregående opplæring (Bakken, 2017).
Rapporten fra 2017 viste tydelige tegn til frafall i idrettslagene i løpet av ungdomstiden. Det
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kommer også frem at flere av de som tar et valg om å slutte, begynner å trene på
treningssenter eller på egen hånd.

Figur 5: Prosentandel som trener ukentlig i et
treningsstudio (Ungdata 2017, Nasjonale resultater. Side

Figur 6: Prosentandel som trener ukentlig på egen hånd
(Ungdata 2017, Nasjonale resultater, Bakken, 2017)

48. Bakken, 2017)

Basert på egne erfaringer vil det å trene i et
treningsstudio, eller på egen hånd, bety mer enn styrkeapparater i en svett gym eller en
yogamatte i stua. Statistikken som blir ført i Ungdatas rapport baseres derfor på hvordan den
enkelte selv definerer et «treningsstudio» eller det å «trene på egen hånd». Tilfellet kan være
at den enkelte definerer et badeland som et treningsstudio, der den aktive kan drive fysisk
aktivitet på egen hånd.
Ut ifra Ungdatas rapport for 2017 er det også interessant å se på sammenhengen mellom
idrettsdeltakelse gjennom oppvekst og familiens sosioøkonomiske status (SØS). Tallene viser
at elever som kommer fra familier med lav SØS faller fra den organiserte idretten lenge før de
elevene som er fra en familie med høy sosioøkonomisk status. Det store skillet viser altså til
klare forskjeller i deltakelse hos de ulike sosiale gruppene.

18

Figur 7: Idrettsdeltakelse gjennom oppveksten blant elever på videregående – etter familiens
SØS (Ungdata 2017, Nasjonale resultater. Side 49, Bakken, 2017).

I følge Ungdatas rapport og statistikken som føres i Figur 7, fremkommer det at 15 elever fra
familier med lav sosioøkonomisk status aldri har deltatt i organisert idrett og at kun 20 er med
i et idrettslag i dag. Parallelt ser vi at kun fire elever fra familier med høy SØS aldri har drevet
idrett, og 39 stykker svarer at de fremdeles er medlem av et idrettslag. Som nevnt tidligere i
studiet, beregnes svømming i mange kommuner som en dyr idrett å drive. Derfor er det også
nærliggende å tro at elevene fra familier med lav SØS aldri har hatt mulighet til å delta i
organisert svømmeidrett, i mens elevene som stammer fra familier med høy SØS har denne
muligheten.

I Norges Svømmeforbunds undersøkelse om medlemsklubber og deres kostnader, undersøkte
svømmeforbundet også kostnader tilknyttet ulike de aldersgruppene innen barne- og
ungdomsidrett. Kostnadene viste seg å øke mer og mer for hver aldersgruppe.
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Figur 8: Kostnad tilknyttet ulike aldersgrupper (Norges Svømmeforbund, 2015).
I innlegget «svømmeidrett for alle?» påpeker Linda Myrseth at de høyeste kostnadene ligger
hos aldersgruppene 13-16 år og 17-19 år. Hun forklarer at statistikken er som forventet
ettersom disse aldersgruppene normalt har et høyt aktivitetsnivå når det gjelder trenings- og
konkurransetilbud. I neste avsnitt poengterer Myrseth at selv om tallene er som forventet, er
dette skremmende statistikk da forskning viser at høye kostnader er en sentral faktor for
frafall i norsk idrett. Det er i aldersgruppen 13-19 mange unge tar et valg om å fortsette med
idretten eller ikke (Myrseth, 2018), og Linda Myrseth viser til viktigheten av at økonomi ikke
skal være en avgjørende faktor for frafall i svømmeidretten. Molde Svømme- og
Livredningsklubb nevner i en kostnadsrapport av utfordringene i klubben er å holde på aktive
utøvere i tenårene.
Myrseth (2018) oppsummerer sitt innlegg for NSF med at «høye kostnader kan være en
barriere for at flest mulig får delta». Vider konkluderer hun med at lavere kostnader vil være
en avgjørende faktor for at flere vil delta, samtidig som det vil øke sjansen for at flere ønsker
å opprettholde sin karriere lengre. Myrseth avslutter med at Norges Svømmeforbund lettere
vil kunne oppnå deres hovedmål dersom svømmeidretten krever lavere kostnader enn nå.

2.7.1 Årsaker til frafall i ungdomsidrett i Møre og Romsdal
Tidligere forskning viser til at ungdomsdeltakelse i idrett både er påvirket av faktorer som
ligger utenfor idretten (eksterne faktorer) og faktorer knyttet til idrettens innhold (interne
faktorer) (Reitlo, 2012). De eksterne faktorene kan kategoriseres som utenforliggende forhold
som eksempelvis betydningen av skole, skader, foreldre og andre interesser. Videre handler
de interne faktorene mye om utøveren selv og utøveren i idretten. Dette kan være frafall
knyttet til utøvers ferdighetsnivå, og dens relasjon til trener og venner i treningsgruppen
(Reitlo, 2012)
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I forbindelse med idrettskretstinget, arrangerte Møre og
Romsdal idrettskrets i 2016 «Idrettens møteplass».
Hensikten var at MRIK ønsket å samle idrettsengasjerte
mennesker i fylket og ta for seg tema ungdomsidrett. I
den anledning tok postdoktor ved NTNU, Vegar Rangul
turen, som la frem årsaker til frafall i ungdomsidrett i
Møre og Romsdal. I tekstboksen til høyre er de hyppigst
forekomne årsakene fremhevet med fet skrift. Tabellen
under viser de samme begrunnelsene for å slutte med
idrett, prosentvis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Det var kjedelig
Min venn/ mine venner sluttet
Jeg fikk ikke spille
Jeg følte at jeg ikke var god nok
Jeg ble ertet/mobbet
Jeg ble skadet
Det gikk utover skolearbeidet
Det tok for mye tid
Det kostet for mye penger
Foreldrene mine var ikke interessert
For stort press fra foreldre
Jeg var misfornøyd med treneren
Jeg måtte flytte
Andre årsaker

Figur 9: Årsakene til frafall og fremkomsten av dem i prosent (Rangul, 2016)
Rangul forklarte at en del av frafallet i idretten skyldes naturlige årsaker, som et resultat av
eksterne faktorer som eksempelvis at «det tok for mye tid» eller at vennene sluttet.
Postdoktor Rangul påpekte at Møre og Romsdals største utfordring, likevel omhandlet tidlig
spesialisering. I statistikken kommer det frem at to av de hyppigst forekomne begrunnelse for
å gi seg med idrett var interne faktorer som «det var kjedelig» og «jeg følte at jeg ikke var god
nok». Anne Tjønndal, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Nordland har også forsket på
frafallet i ungdomsidrett. I en artikkel fra 2015 om frafall forklarer hun at Norsk idrett
opplever det hun beskriver som et «omfattende frafallsproblem», og sier at man ser klare
skifter år man beveger seg fra barneidrett til ungdomsidrett. «Mye av det handler om økt
treningsmengde, økt fokus på konkurranse og prestasjon, mangel på motivasjon og
spesialisering» sier Tjønndal (Strand, Sørgård & Lysvold, 2015).
Vegard Rangsæter, idrettsfaglig konsulent ved Møre og Romsdal idrettskrets uttalte seg i en
pressemelding etter presentasjon om frafallsårsaker for fylket; «Kan vi virkelig ha det sånn at
Norges største barne- og ungdomsorganisasjon ikke skal passe til målgruppen sin? Vi mener
nei».
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2.7.2 Ungdomsløftet
Norges Idrettsforbund retter stort fokus mot frafallsproblematikken i ungdomsidretten. Med et
ønske om å skape livsvarig idrettsglede, har idretten iverksatt ordninger for å beholde så
mange som mulig, så lenge som mulig (Norges Idrettsforbund). Et av disse tiltakene ble
introdusert av Norges Idrettsforbund i 2012, og er et prosjekt som kalles Ungdomsløftet. I
tillegg til et mål om å redusere frafallet i ungdomsårene, blir prosjektet sett på som en tiårig
strategi med den hensikt å tilrettelegge for at flere ungdommer skal ta på seg verv etter endt
karriere. Dette være roller som for eksempel ledere og trenere, men også som frivillige i
idrettslaget. Ungdomsløftet kan deles inn i tre likeverdige søyler (Norges Idrettsforbund);
idrett for alle, ungt lederskap og fremtidens utøvere.
I søylen som beskriver «idrett for alle», blir det lagt vekt på at ungdom skal oppleve et variert
og inkluderende aktivitetstilbud knyttet opp mot egnes ønsker og behov. Videre heter det at
idrettslagene må få muligheten til å minimere faktorer som resulterer i at frafallet øker, det
være kostnader til medlemskap og aktivitet samt. krav til utstyr (Norges Idrettsside, 2018). I
Molde Svømme- og Livredningsklubb vil det en vanskelig jobb å redusere kostnadene til
medlemskap. Dette fordi det er Moldebadet som stiller krav til årskortet for medlemmer på
nærmere 3000 kroner, hvilket gjør at den store ekstrakostnaden for medlemskap ikke er i
MSLKs hender.

Norges Idrettsforbund har opprettet en egen nettside for Ungdomsløftet
(www.ungdomsløftet.no), der hensikten er å inspirere idrettslag til god ungdomsidrett ved å
vise til suksesshistorier fra virkeligheten. Nettsiden består av tekst, bilder og videoer fra
nøkkelpersoner i et idrettslag som forteller hvordan de har løst utfordringene rundt
ungdomsidrett (Dalen, 2017). Svømmeidrettens bidrag til nettsiden er en video fra trener i
Trondhjems Svømme- og Livredningsklubb. Han forteller at svømmeklubben har
konkurransegrupper og treningsgrupper, slik at alle som ønsker å drive svømmeidrett i
klubben skal ha mulighet til det, uavhengig av ambisjonsnivå (Dalen, 2017). Trondhjems
Svømme- og Livredningsklubb sine tiltak er i tråd med Norges Svømmeforbunds
virksomhetsplan 2016-2019, der det står skrevet at «klubber skal utvikle allsidige
aktivitetstilbud for å redusere frafall i ungdomsalder (13-19 år)» og at «Klubbene tilbyr et
bredt aktivitetstilbud, spesielt for ungdom» (Norges Svømmeforbund, 2016).
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2.7.3 «Livet som aktiv» eller «Aktiv for livet»?
For om lag fire år siden presenterte Norges Svømmeforbund «Sportslig plan for svømming
2014-2020». En plan utviklet med hensikt om å skape en felles forståelse av de sportslige
målene og hvordan klubbene og NSF sentralt jobber for å skape mest mulig aktivitet for flest
mulig (Norges Svømmeforbund, 2014). Medlemsklubbene i Norges Svømmeforbund har
ulike utgangspunkt og mål seg imellom og i NSF sportslige plan skilles det mellom fire
mulige klubbtyper (Norges Svømmeforbund, 2014);
-

Opplæringsklubber

Skal utvikle grunnleggende svømmeferdigheter hos barn, ungdom og voksne, gjennom et godt
svømmeopplæringstilbud.
-

Konkurranseklubber

Skal utvikle og ivareta utøvere som konkurrerer aktivt på regionalt og nasjonalt nivå.
Eksempelvis gjennom regionale konkurranser, deltakelse LÅMØ og deltakelse jr.NM).
-

NM-klubber

Skal utvikle og ivareta utøvere opp til et høyt nasjonalt nivå som i finaler jr.NM og Sr.NM og
utøvere på jr.landslag).
-

Eliteklubber

Skal utvikle og ivareta utøvere på et høyt internasjonalt nivå (utøvere på Sr.landslag, som
sikter mot finaler og medaljer i EM, VM og OL).
Molde Svømme- og Livredningsklubb har som mål om å være et idrettslag som tilbyr
grunnleggende svømmeopplæring, livredning og et godt treningstilbud for de som satser på
svømmesporten (Molde Svømme- og Livredningsklubb, 2018).
Da vi fra tidligere forskning er klar over at frafallet i ungdomsidrett ofte er motivasjonsbasert
og skyldes et konkurransepreget treningsmiljø, er det viktig at den organiserte idretten har
ordninger som skal tilrettelegge for de unge som ønsker å drive idrett, men ikke konkurrere. I
den sportslige planen skiller NSF mellom to ulike løp; «Livet som aktiv» og «Aktiv for livet».
Begrepet «Livet som aktiv» brukes om svømmeaktivitet knyttet opp mot trenings- og
konkurranseaktivitet, imens «Aktiv for livet» skal representere den livslange aktiviteten uten
konkurransepreget svømmeaktivitet. NSF peker også viktigheten av at en svømmer når som
helst skal ha muligheten til å gå fra konkurranseaktivitet i «Livet som aktiv» til et av tilbudene
i «Aktiv for livet». På samme måte kan en utøver som har drevet svømmeaktivitet i «Aktiv for
livet», gå til et mer trenings- og konkurransebasert nivå i «Livet som aktiv».
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Norges Svømmeforbund tar den store frafallsprosenten på alvor, og har gjennom «Aktiv for
livet» utviklet tilbud for alle aldergrupper og nivåer for de som ønsker å utføre aktivitet i det
våte element, uten å nødvendigvis konkurrere. «Vill i vann» er et av NSFs aktivitetstilbud for
barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter (Norges
Svømmeforbund, 2017). Molde Svømme- og Livredningsklubb har ikke ordninger som er satt
tydelig og klart i system slik som Norges Svømmeforbund foreslår.

3.0 Metode
I dette kapittelet vil jeg legge frem de metodiske valgene jeg har gjort og forklare hvordan jeg
har gått frem i prosessen med å samle inn ulike data som bygger opp under problemstillingen
min. Herunder begrunner jeg mine valg av respondenter og argumenterer for hvorfor jeg
mener at akkurat disse primærkildene vil kunne gi tilstrekkelig og nyttig informasjon om
temaet for bacheloroppgaven. Etter dette vil jeg vurdere dataens validitet og reliabilitet, og
som en avsluttende del vil jeg vise til de etiske vurderinger jeg har måttet gjøre ved
gjennomføring av det kvalitative intervju og ved fremstilling av funnene.
I Jacobsens hvordan gjennomføre undersøkelser (2015) beskriver han metode som «måten en
går fram på for å samle inn data om virkeligheten, også kalt empiri». Dernest forklarer
Jacobsen at hensikten med forskning er at den skal komme frem til gyldig og troverdig
kunnskap om virkeligheten, og at forskerens strategi for å komme frem til denne kunnskapen
kalles metode (Jacobsen, 2015). Den samfunnsvitenskapelige metodelæren presenterer flere
forskningsmetoder, men deles i hovedsak opp i to faste tilnærminger: kvalitativ og kvantitativ
metode.

3.1. Valg av metodisk tilnærming
I dette studiet ønsker jeg å gjøre rede for årsakene til utviklingen i medlemstallene hos Molde
Svømme- og Livredningsklubb og sammenlikne funnene med Kristiansund Svømmeklubb. Et
annet sentralt aspekt ved studiet, er å kartlegge den økonomiske utfordringen Molde Svømmeog Livredningsklubb har stått overfor etter at svømmeanlegget ble flyttet til Moldebadet og
hvordan dette har påvirket medlemstallene. Jeg ønsker med andre ord å samle inn mye
informasjon om MSLK og KSK, og få en helhetlig forståelse av situasjonen i
svømmeklubbene. Utover dette har jeg et ønske om å få frem en nyansert empiri som skal
danne grunnlag for studiets resultat. På bakgrunn av dette foreslår Jacobsen (2015) en
kvalitativ tilnærming som strategi for innsamling av data. Jacobsen (2015) forklarer videre at
kvalitative tilnærminger gjerne får frem den «riktige» forståelsen av et fenomen eller en
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situasjon. I dette studiet benyttes altså en kvalitativ tilnærming, med den hensikt å fange opp
empiri med høy relevans.
Min oppgave handler i stor grad om medlemstallene i Molde Svømme- og Livredningsklubb,
og hvordan utviklingen har vært de siste årene. Da det er gjort lite forskning på tema tidligere,
har jeg i min studie valgt å benytte semi-strukturerte intervju som forskningsmetode, hvilket
er den metoden som vil kunne bidra til bredere forståelse gjennom samtale med
informasjonskilder.
3.1.1 Intervjuobjekter
Etter å ha definert problemstillingen, og kartleggingen av sentrale aspekter som jeg ønsket å
ha med i studiet var påbegynt, ble det etter hvert viktig å få oversikt over potensielle
intervjuobjekter som ville gi tilstrekkelig informasjon. På bakgrunn av at intervjuobjektene
anses å være oppgavens førstehåndskilder, er det avgjørende at respondentene velges med
omhu.
Ettersom jeg trengte å få god innsikt i den organiserte svømmeidretten og de lokale
svømmeklubbenes situasjon, har jeg vært opptatt av å komme i kontakt med personer knyttet
direkte til svømmeklubbene. I Molde Svømme- og Livredningsklubb har jeg intervjuet en
sentral person i et tidligere styre. Som en viktig del av studiets helhet, er det naturlig at
oppgavens andre intervjuobjekt har god kjennskap til KSK. Fra Kristiansund Svømmeklubb
foretok jeg intervju av en sentral person i eksisterende styre.
Jacobsen (2015) nevner at nærhet til intervjuobjekt i enkelte tilfeller kan blir for tett. I og med
at man gjennom nærhet til respondenten ofte opplever større grad av åpenhet, er dette noe
mange forskere i utgangspunktet ønsker. Til tross for at nærhet gir åpenhet, er det viktig at
forsker ikke blir «en del av gjengen», men beholder evnen til kritisk refleksjon gjennom hele
undersøkelsesprosessen.
3.1.2 Semi-strukturerte intervju
Når det gjelder strukturen i et intervju, kan kvalitative intervju ha ulike grader av åpenhet
(Jacobsen, 2015). Normalt er det åpne intervjuet til en viss grad strukturert, der forsker har
temaer som skal tas opp. Som regel kan man si at det åpne intervjuet ikke burde låses fast i
form av en struktur der intervjuet består av en forhåndsbestemt rekke spørsmål med faste
svaralternativer. Samtidig vil det kunne oppleves som rotete dersom det kvalitative intervjuet
ikke har noen form for struktur. Ut i fra dette har jeg valgt en semi-strukturert tilnærming,
som tillater fleksibilitet i å ta tak i interessante temaer som dukker opp under intervjuet
25

(Sparkes & Smith, 2013). Fleksibilitet er positivt i den forstand at viktige elementer som man
i utgangspunktet ikke hadde tenkt å ta opp, blir diskutert likevel. På den annen side kan
fleksibiliteten oppleves som en ulempe, i form av at det stadig kan dukke opp ny informasjon
som i verste fall kan bidra til at problemstillingen endres så dramatisk at man ender opp med
en helt annen undersøkelse enn hva man først hadde tenkt (Jacobsen, 2015).
Det å foreta personlige, individuelle intervjuer er ofte tidskrevende og denne
forskningsmetoden krever planlegging som i mange tilfeller tar lengre tid enn selve
gjennomførelsen av intervjuet (Jacobsen, 2015). Til tross for at intervjuprosessen er lang, har
det vært viktig for meg å gjennomføre de semi-strukturerte intervjuene likevel da dataen jeg
samler inn er detaljert, nøyaktig og anses som den rette forskningsmetode for min studie.
Jeg utarbeidet en intervjuguide (se vedlegg 1) ut ifra betingelsene til Jacobsen (2015) i forkant
av intervjuene. Intervjuguiden gir oversikt over temaer jeg vil innom i løpet av intervjuet, og
baseres i stor grad på åpne spørsmål. Begge de semi-strukturerte intervjuene ble holdt på
respondentens arbeidsplass, hvilket regnes som et sted der intervjuobjektet «føler seg
hjemme». Intervjuobjektet i Molde Svømme- og Livredningsklubb ble intervjuet på hans
kontor i Molde, i mens intervjuet med respondenten fra Kristiansund Svømmeklubb foregikk
på et lyst møterom i Kristiansund. Dette beskriver Jacobsen (2015) som en naturlig kontekst
og gir gjerne positive innvirkninger for det kommende intervjuet.
3.1.3 Sekundærdata
I etterkant av intervjuene, har jeg også innhentet relevant sekundærdata som eksempelvis
ulike dokumenter fra respondentene, statistikk fra SportsAdmin og artikler fra den lokale
avisen Romsdals Budstikke. Dokumentene som jeg har fått innsyn i inkluderer en
kostnadsrapport for Molde Svømme- og Livredningsklubb, i tillegg til en presentasjon av
kostnadsundersøkelsen Norges Svømmeforbund gjennomførte i 2015.

3.2 Analyse av data
Etter endt intervju satt jeg igjen med en del notater og 1 times lange lydopptak fra hvert av
intervjuene. Selv om jeg kun har utført to intervjuer, er analyseringen av data en omfattende
prosess. I den kvalitative analysen er hovedhensikten å få tak i hva respondentens egentlige
budskap er.
For å strukturere og forenkle den enorme mengden informasjon, satte jeg meg ned for å
renskrive lydopptakene. Etter hvert tok jeg meg også tid til å kategorisere de ulike delene av
intervjuet, ettersom man i en naturlig samtale ofte hopper frem og tilbake om samme tema.
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Under transkriberingen benyttet jeg ulike teknikker for å koble svarene fra MSLK sammen
med KSK. Der respondentene var inne på samme tema, og reflekterte rundt de samme
spørsmålene, knyttet jeg disse opp mot hverandre. Senere fortolket jeg respondentenes sitater,
og koblet disse opp mot teorien som var utarbeidet i forkant av intervjuene. Avslutningsvis
har jeg tatt nytte av de relevante sitatene fra hver respondent og brukt disse som grunnlag for
resultatet.

3.3 Validitet og reliabilitet
Felles for all forskning, er at uansett hva slags empiri det dreier seg om, er at den bør den
tilfredsstille kravene om validitet og reliabilitet (Jacobsen, 2015). Disse to sentrale elementene
ved forskningsmetoden viser til forskerens evne til kritisk refleksjon over valg i innsamling av
data. Validiteten sier noe om hvorvidt resultatene jeg finner er gyldige og relevante, eller med
andre ord – at funnene anses som riktig (Jacobsen, 2015). Jeg vil argumentere for at min
forskning er valid, ettersom intervjuobjektene jeg har intervjuet har god kjennskap til
oppgavens tema, og sitter på informasjon som i stor grad vil kunne styrke oppgavens
resultater.
Reliabiliteten gir sikte for hvor pålitelig og troverdig den innsamlede empirien er. Spørsmålet
man kan stille seg underveis og i etterkant av undersøkelsesprosessen er om det er trekk ved
selve undersøkelsen som har skapt de resultatene vi har kommet frem til (Jacobsen, 2015).
Faktorer som kan ha påvirket resultatet kan eksempelvis være hvilke omgivelser intervjuene
ble holdt, hvor kjent intervjuobjekt er med undersøkelsen fra før og hvor sensitivt temaet for
intervjuet er. Som nevnt tidligere i kapittelet, ble begge intervjuene holdt i naturlige
omgivelser for respondentene. I samtlige tilfeller ble det foreslått av intervjuobjektene selv, å
holde intervjuet på deres kontor. Dette satte jeg pris på da jeg visste at dette ville skape en
form for trygghet hos respondentene. I forkant av intervjuene sendte jeg e-post til begge
respondenter, der jeg presenterte meg selv, hva jeg ønsket og gav en detaljert beskrivelse av
tema for studiet. Begge respondenter var åpne, ærlige og var tydelige på at tema for oppgaven
var spennende. Dette tolker jeg dit hen at intervjuobjektene opplevde det som et ufarlig tema.

3.4 Etiske vurderinger
I en forskningsprosess som denne, har det vært viktig for meg å hele tiden være bevisst på de
etiske vurderingene jeg må gjøre i forskningsmetoden. Det finnes tre grunnleggende krav til
forholdet mellom forsker og de det forskes på (Jacobsen, 2015): informert samtykke, krav til
privatliv og krav til riktig presentasjon av data. Jeg har, etter beste evne, forsøkt å oppfylle de
etiske kravene i intervjuprosessen.
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I forkant av intervjuene, tok jeg kontakt med de personene jeg ønsket å gjennomføre intervju
av. Herunder presenterte jeg meg selv, hva hensikten med intervjuet var og hvordan den
innsamlede dataen ville benyttes. Dette for å sikre at de potensielle intervjuobjektene skulle få
tid til å forberede seg til intervjuet, samt. at det etiske kravet om informasjon ble oppfylt.
Som en strategi for å sikre at jeg fikk med meg informasjonen jeg fikk i samtalene, helt
ordrett, valgte jeg å gjøre lydopptak av intervjuene ved hjelp av smarttelefon. Før opptaket ble
intervjuobjektene selvsagt informert om dette, og jeg opptakene ble ikke startet før jeg fikk
samtykke fra intervjuobjekt.
Et annet etisk krav som er viktig å ivareta, er intervjuobjektenes forsikring om anonymitet. I
min oppgave refererer jeg kun til disse som «sentral person i t tidligere styre» og «sentral
person i sittende styre». Dette gjør at det i liten grad er mulighet for å identifisere
enkeltpersoner ut ifra den innsamlede dataen.
Til sist har respondenten krav på fullstendig gjengivelse. Dette betyr at jeg i tråd med
Jacobsen (2015) forsøker å gjengi resultatene på en fullstendig og i riktig sammenheng.

4.0 Resultat og diskusjon
I resultat- og diskusjonsdelen av oppgaven vil jeg presentere dataene jeg har samlet inn og
knytte funnene til problemstillingen og det teoretiske rammeverket som ble lagt frem i
studiets andre kapittel.

4.1 Negativ utvikling i medlemstall for Molde Svømme- og Livredningsklubb
Figur 10 viser en sammenlikning av utviklingen i medlemstall i Kristiansund Svømmeklubb
og Molde Svømme- og Livredningsklubb i perioden 2008-2016. Statistikken er basert på funn
av medlemstall hentet ut fra SportsAdmin.
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Sammenlikning av utvikling i medlemstall i Kristiansund Svømmeklubb og
Molde Svømme- og livredningsklubb
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Figur 10: En sammenlikning av utviklingen i medlemstall I KSK og MSLK i perioden 20082016.
I april 2010 åpner Moldebadet dørene og i artikler fra Romsdals Budstikke som postes i dette
tidsrommet, er Molde kommune stolte av å kunne presentere det nye badelandet i byen.
Samtidig flyttes all organisert svømmeaktivitet fra Idrettens Hus, ned til det nyåpnede
svømmeanlegget. Den sentrale personen i et tidligere styre i MSLK peker på tallene fra 2010.
Her åpner Moldebadet i 2010 og da var Molde Svømme- og Livredningsklubb en
relativt stor og god klubb. Etter dette har det kun gått nedover (Informant fra MSLK)

I statistikken som blir presentert i figur 10, skiller MSLK seg ut fra naboklubben i nord som
viser positiv utvikling i medlemstall. Informant fra Kristiansund Svømmeklubb ønsker å
påpeke at medlemstallene for svømmeklubben fra tidligere år er rapportert for høyt, derav den
store nedgangen i 2014. Han legger til at styret i klubben nå har gått i gang med renvasking av
tallene, men at tallene fra og med 2014 skal være i samsvar med realitetens medlemstall. «Det
er ikke så dramatisk som det ser ut som», forklarer informanten fra KSK.
For å få en dypere forståelse av MSLKs reduksjon i medlemstall, er det interessant å se på
utviklingen i medlemstall for Norges Svømmeforbund.
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Utvikling i medlemstall/aktivititetstall i Norges Svømmeforbund
2008-2016
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Figur 11: Utvikling i medlemstall og aktivitetstall i Norges Svømmeforbund 2008-2016.

Statistikken viser en gradvis stigning i medlemstall. Med andre ord har den organiserte
svømmeidretten i Norge blitt større, og indikerer en positiv økning i idrettens popularitet.
Hvis vi sammenlikner medlemstallene fra Norges Svømmeforbund, og i utviklingen i
medlemstall i Molde Svømme- og Livredningsklubb fremstår svømmeklubben som avvikende
fra øvrig utvikling av svømmeidrett i Norge.
Årsaken til at utviklingen i medlemstall for MSLK i perioden 2008-2016, kontra den
NSF viser til, har noe med at når Molde Svømme- og Livredningsklubb var på gamle
Idrettens Hus så hadde man ikke de utgiftene i baneleie og inngang slik man er pålagt
å ha i dag av Moldebadet (Informant for MSLK)

4.1.1 Økte kostnader som hovedårsak til nedgang i medlemstall for MSLK
Tidligere var all organisert svømmeidrett i Molde kommune tillagt Idrettens Hus.
Intervjuobjektet, som lenge hadde en sentral rolle i et tidligere styre, ser på årsaker til
nedgangen Molde Svømme- og Livredningsklubb har opplevd i sammenheng med tidligere år
der svømmeklubben ble driftet på Idrettens Hus.
Man gikk fra å være en ganske stor klubb, til en svært liten når man startet opp på
Moldebadet. Historien viser at vi hevda oss i toppen i de årene vi holdt til i Idrettens
Hus. I dag er vi rundt 80 medlemmer, der ca. 60 er aktive svømmere. Det er ganske
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lite en så stor by som Molde, og i en by som burde være en god svømme-by. Nå er vi
en relativt liten klubb sammenliknet med naboklubbene våre (Informant for MSLK)
Før påske i år ble det holdt et orienteringsmøte i MSLK for Moldebadet KF der
svømmeklubben presenterte de økonomiske utfordringene de stod overfor og situasjonen per
dags dato med alle kostnader som går til Moldebadet. I kostnadsrapporten fremkommer det at
Molde Svømme- og Livredningsklubb betaler 132 995 kr for idrettsaktivitet i Moldebadet i
2018. Dette inkluderer den faste baneleien, bassengleie til to ulike stevner og leie av
bemanning ved stevner.
På stevner må vi kjøpe livredningstjenester som vi betaler 600 kr for å ha gående.
Våre instruktører har vært pålagt livredningskurs gjennom Moldebadet, og blir etter
endt kurs livredningsgodkjente av Moldebadet. Jeg tenker at dersom badet har
godkjent våre livreddere, så har vi ikke behov for å kjøpe livredningstjenester
(Informant for MSLK)
Dersom vi har stevner får vi utlånt badevakter og livredningstjenester gjennom leien
av anlegget (Informant for KSK)
Herunder ser vi åpenbare forskjeller hos de to naboklubbene. Moldebadet stiller kostnadskrav
til Molde Svømme- og Livredningsklubb som Atlanterhavsbadet legger innunder de faste
kostnadene. Dette kan igjen knyttes opp mot det faktum at Moldebadet er et kommunalt
foretak, med den hensikt om å tiltrå som en lønnsom bedrift.
I tillegg til de faste kostnadene for klubben, har Moldebadet også bestemt at hver enkelt
utøver må ha årskort hver enkelt utøver må ha for å få tilgang til idrettsanlegget. Dette må
betales av utøver;
Som medlem av svømmeklubben skal du betale medlemskontingent som går til
klubben. Utøver er også pålagt å betale treningsavgift som skal dekke
trenerlønningene våre og baneleien vi får fakturert av Moldebadet. Det barometeret,
som kanskje er klubbens største hinder i forhold til å kunne vokse, er at utøverne må
betale inngang til anlegget. Ingen av utøverne får komme gratis inn til trening. Dette
skal løses ved at medlemmet enten må løse inn enkeltbillett, hvilket er svært dyrt i
lengden, eller at utøver kjøper årskort. Badelandet har gitt medlemmer av klubben
1000 kr rabatt fra den originale prisen på årskort, men det er fremdeles en dyr
tilleggssum å betale (Informant fra MSLK)
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I kostnadspresentasjonen for 2018, sammenlikner Molde Svømme- og Livredningsklubb seg
selv med Kristiansund Svømmeklubb. Informanten fra Kristiansund Svømmeklubb bygger
opp under det overnevnte teoretiske rammeverket, som viser til at svømmeklubbers kostnader
varierer mye fra kommune til kommune. I intervjuet forklarer han hvordan de «mange steder i
Norge har gratis halleie eller halleie til en helt sjablongmessig pris».
Både Moldebadet og Atlanterhavsbadet har en egen sats for svømmeklubbene som er
lavere enn hva eksempelvis en bedrift ville fått for å leie hallen. Med dette mener
badelandene at de «subsidierer», men vi betaler likevel mye for leie av
Atlanterhavsbadet. Jeg har også oppfattet Moldebadet som enda strengere og
vanskeligere enn Atlanterhavsbadet. En detalj er jo dette årskortet i tillegg til alle
øvrige kostnader - det virker urimelig! Hos oss betaler man 70 kr for et kort som
tilgang til treningshallen (Informant for KSK)
Informanten for MSLK legger ikke skjul på det vil være en stor fordel for Molde Svømme- og
Livredningsklubb dersom klubben hadde fått til en avtale med Moldebadet som gjør at
utøverne slipper gratis inn til treningene sine.
4.1.2 Utfordringer ved dyre kostnader for å være medlem i MSLK
I teorikapittelet viste Linda Myrseth (NSF, 2018) til fremkomsten av økonomiske frafall blant
13-19 åringer i svømmeidretten, og at Norges Svømmeforbund samt. deres medlemsklubber
skal jobbe for at frafallet i minst mulig grad skyldes kostnadene ved å drive svømmeidrett.
Samtidig sier intervjuobjektet for MSLK at kostnadene er hovedårsak til nedgangen i
medlemstallene deres,
Færre og færre inn i klubben blir det så lenge kostnadene ved å være med i klubben er
så høye. Kravet om årskort i tillegg til alle andre kostnader, gjør at svømmeidretten i
Molde kommune blir så dyr at vi står i fare for å ekskludere noen (Informant for
MSLK)
Fra det teoretiske rammeverket ble det forklart hvordan familiens sosioøkonomiske status har
stor innvirkning på idrettsdeltakelsen blant unge. Dersom det er for dyrt å være medlem i
Molde Svømme- og Livredningsklubb vil dette kunne sees i sammenheng med at enkelte ikke
har mulighet til å delta i idretten.
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4.1.3 Løsninger for å minimere den kostnadsbaserte nedgangen
I Kristiansund er det svømmeklubben som har ansvar for kursholding.
Her i byen er det klubben som holder kurs i babysvømming, foreldre/barn, klubben
driver svømmeskolen og driver masterparti. Småting som kursholding gjør at klubben
kan tjene litt penger (Informant for KSK)
MSLK har opplevd det som et krevende prosjekt å få gehør for viktigheten av klubbens
økonomi å kunne holde kurs i Moldebadet.
Klubben ønsker å holde kurs. Vi har også snakket med NSF om dette, og hvordan vi
kan komme i dialog. Forbundet har vært villig til å være med oss og ta den dialogen
med Moldebadet, men jeg vet at det er en dødfødt diskusjon per dags dato (Informant
for MSLK)
Molde Svømme- og Livredningsklubb har et stort ønske om å ha egen svømmeskole. MSLK
ønsker at man gjennom dialog i beste fall kan samarbeide om svømmeskole. En av
utfordringene ved at Molde Svømme- og Livredningsskole kategoriseres som en
opplæringsklubb er at klubben som kjent ikke får drive grunnlærende opplæring fra bunn.
Moldebadet har som kjent bestemt at MSLK ikke får drive aktivitet som babysvøm,
Barnas Svømmeskole eller svømmeopplæring og teknikk kurs for voksne. Dette betyr
«tapte inntekter» (Informant for MSLK)
I orienteringsmøtet med Moldebadet KF presenterte Molde Svømme- og Livredningsklubb
også to potensielle løsninger som kunne bidra til kostnadsreduksjon for klubben. 1) Utøvere
gis fri tilgang til idrettsanlegget, uten krav til årskort og MSLK betaler en fast sum i baneleie
pr. år og for gjennomføring av stevner, eller 2) Utøvere betaler årskort i henhold til avtale
med Moldebadet og at MSLK har fri baneleie til trening.
Under intervjuet redegjør intervjuobjekt for MSLK at han med en viss sikkerhet kan si at
dersom avtalen mellom klubb og idrettsanlegg hadde gått dithen at utøverne kom gratis inn,
ville dette være en styrke for klubben i forhold til å kunne rekruttere nye medlemmer og
vokse. «Det er nesten så jeg vil si at det ene og alene avgjør fremtiden til klubben.

4.2 Øvrige årsaker knyttet til et redusert medlemstall
4.2.1 Tidlig spesialisering innen svømmeidretten
I svømmeidretten ser vi at svømmeklubbene deles inn kategorier etter målsetninger og
utgangspunkt; Opplæringsgrupper, konkurransegrupper, NM-grupper og elitegrupper.
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MSLK er slik jeg oppfatter en kombinasjonsklubb, det vil si at det er både opplæringsog konkurranseklubb. Klubbens krav til barn som vil begynne er at må kunne svømme
25 meter, uten å stoppe/svømme inn til kanten, sammenhengende. Klubben er inndelt i
svømmepartier A, B, C og D, der A og B er de eldre juniorsvømmerne og D er det vi
tidligere kalte rekrutter. De følger utviklingstrappa og går oppover i partiene etter
hvert som de bli bedre. A og B svømmere deltar i meget stor grad på konkurranser og
stevner i og utenfor Møre og Romsdal fylke (Informant for MSLK)

Ifølge årsaker til frafall i ungdomsidrett i Møre og Romsdal diskutert tidligere, er tidlig
spesialisering og et konkurransepreget læringsmiljø den største faktoren som bidrar til at unge
velger å slutte med organisert idrett. Et tiltak for å forhindre forekomsten av dette, er NIFs
«Ungdomsløftet». Herunder foreslår NSF ordninger innad svømmegruppene, der man har en
alternativ aktivitetsgruppe for de som ønsker å være aktive i vann, men ikke ønsker å
konkurrere.

Klubben har ingen spesifikke ordninger for dette, utover at klubben er klare på at man
kan være med i klubben og følge utviklingsgruppa fra D-partiet til A-partiet uten å måtte stille
i konkurranser. Klubben er opplærings- og konkurranseklubb, men skal ha rom for å ha
medlemmer som ikke ønsker å konkurrere (Informant for MSLK)

Det er viktig at MSLK har fokus på den gruppen ungdom som ikke ønsker å drive
konkurranseidrett, men likevel vil være med på treningsgruppene for både treningen og den
sosiale delen av en gruppe. Det kan argumenteres for at svømmeklubben, grunnet lite tilgang
på samarbeidskurs med Moldebadet, får et for sterkt fokus på konkurransegruppen.

4.2.2 MSLKs frafall avviker fra de generelle årsakene til å slutte med idrett
Til tross for at Molde Svømme- og Livredningsklubb opplever tilfeller der motivasjonen til
utøverne ikke lenger er den samme og frafall i den forbindelse hender – vil det kunne
diskuteres om at Moldebadets største utfordring er kostnadene knyttet til badelandet.

Det store frafallet skyldes nok de høye kostnadene ved å drive svømmeidretten
(Informant for MSLK)
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Jeg vil si at MSLKs frafall avviker noe fra de generelle årsakene til å slutte med idrett, da det
ved flere faktorer vises at svømmeidretten er en dyr sport å drive i Molde kommune.

4.4 Videre utvikling i Molde Svømme- og Livredningsklubb
I og med at jeg i dette studiet er interessert i finne ut noe om utviklingen i medlemstall, er et
sentralt aspekt ved studiet å se på den fremtidige utviklingen i medlemstall for klubben.
Molde Svømme- og Livredningsklubb har kommet frem til to mulige løsninger for vekst i
medlemstall som Moldebadet må ta stilling til.
MSLK har utfordret Moldebadet på klubbens økonomi og for hvor man står i avtalen
med Moldebadet. Jeg håper at Moldebadet på et styremøte tar tak i dette. Klubben har
tross alt blitt lovet å bli invitert til en dialog om dette senere. (Informant for MSLK)
Etter orienteringsmøtet med Moldebadet KF i mars, venter Molde Svømme- og
Livredningsklubb fremdeles på invitasjon til en dialog om fremtidig samarbeid.
Intervjuobjektet fra MSLK ser ikke positivt på samarbeidet, dersom utviklingen vil fortsette
på samme måte.
Jeg har sagt at om 3-5 år så er det ikke noe mere svømmeklubb igjen her i Molde
dersom det ikke blir gjort noen grep fra Moldebadet sin side og finne en god løsning
for klubben (Informant for MSLK)
Nøkkelperson og intervjuobjekt i Kristiansund Svømmeklubb, sier seg enig i at det må skje
noe med samarbeidsvilligheten til de to partene for at det skal kunne inngås nye, gode avtaler.
Jeg er opptatt av at om det skal oppstå forandring, må det starte med menneskene og
deres relasjon. Moldebadet må ville klubben vel. Hvis man skal svømme i motstrøm i
årevis, så orker man til slutt ikke mere (Informant for KSK)

5.0 Konklusjon
Problemstillingen jeg har ønsket å besvare er altså: Har utviklingen i medlemstall i MSLK
blitt påvirket av overgangen fra vanlig svømmeanlegg til badeland i 2010?
På bakgrunn av de intervju jeg har foretatt, og den innsamlede dataen, vil jeg konkludere dette
studiet med følgende beskrivelse:
Utviklingen i medlemstall for Molde Svømme- og Livredningsklubb viser en kraftig
reduksjon som i hovedsak skyldes høye kostnader til medlemmene i den lokale
svømmeklubben. Skiftet som oppstod i 2010, da all organisert svømmeidrett ble flyttet fra det
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rimelige Idrettens Hus til meget kostbare Moldebadet, har ført til en høyere kostnad enn
tidligere. Dette forklarer den negative utviklingen i medlemstall i Molde Svømme- og
Livredningsklubb.
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7.0 Vedlegg
7.1 Intervjuguide

Intervjuguide: Informant for MSLK + Informant for KSK
Fase 1 (rammesetting)

Løs prat
Åpning
o Introdusere meg selv (navn/bakgrunn som er relevant for undersøkelsen)
o Forklare hva hensikten med intervjuet er
o Informere informanten om hvordan informasjonen som kommer frem (få frem
i hvilken grad informanten vil være sikret anonymitet)
o Informere om opptak av intervjuet, og sørge for samtykke til å utføre dette

Åpningsspørsmål
o Kan du fortelle litt om din bakgrunn fra klubben, og eventuelt hvilken rolle
du har i dag?

Fase 2 (erfaringer)

Forhold mellom svømmeidretten og badelandene
o På generelt grunnlag, hvordan vil du beskrive forholdet mellom den norske
svømmeidretten og badeland? Har de en gjensidig avhengighet?
o Vise til funn i medlems- og aktivitetstall i Norges svømmeforbund kontra
Molde Svømmeklubb – hva synes kontaktperson om funnene?

Fase 3 (hovedfokus)

Spesifikt for samarbeidet mellom badeland og klubben
o Hvilken innvirkning har konseptet «badeland» hatt på klubbens kostnader?
o Synes prisen å være i samsvar med treningsforholdene i badelandet?
o Er tidene dere har fått utdelt/kommet til enighet med badelandet
tilfredsstillende i forhold til deres ønskelige timeplan?
o Mener du at et badeland som svømmeanlegg er stimulerende i forhold til
klubbens treningsrutiner og fremtidige planer?
o Hvordan er maktforholdet i forhandlinger om rettigheter?
o Hvem får lettere gjennomslag for sine ønsker i avtalen?
o Hvem bestemmer betingelsene?
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Fase 4 (oppsummering)

Fremtidige planer/utfordringer
o Hva vil du si vil bli klubbens hovedsakelige fremtidige utfordring mtp.
samarbeidet med Moldebadet?
o Vil du si at slik samarbeidet i dag er godt nok, eller vil du se endringer på et
langsiktig perspektiv? Eventuelt hvilke.
o Hvordan ser du for deg at samarbeidet mellom svømmeidretten (MSLK) og
badelandet vil utvikle seg? Hva ønsker du at skal skje?
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