
  

 

”Pop up-föreningar” 

Begreppet  
Begreppet ”pop up-förening” avser föreningar som bildas för en kortare period. Föreningen består 
nästan alltid av endast ett lag och är därför kortsiktig till sin natur. Pop up-föreningen bildas inte med 
avsikt att överleva längre än i några få år.  
 
Ingen exakt definition av en ”pop up-förening” finns.  
 
Bakgrund till bildandet av en Pop up-förening 
Oftast uppstår dessa föreningar då ett ungdomslag i en befintlig förening inte vill bedriva sin 
verksamhet såsom föreningen vill att den ska bedrivas. I stället för att anpassa lagets verksamhet till 
föreningens värdegrund så väljer laget att starta en egen förening. Allt som oftast handlar det om att 
laget vill träna oftare, ”satsa hårdare” och/eller själva vill välja vilka spelare som laget ska bestå av. 
Det vanligast är att detta sker i åldern 9–15 år, men då laget börjar närma sig junior- och 
senioråldern är det svårt att behålla spelare och lag då ingen plan för spelarna finns inom föreningen.  
 
Det kan finnas andra anledningar till att ett ungdomslag bryter sig ur sin moderförening och bildar en 
egen ”pop up-förening”. Det kan t.ex. handla om bättre träningstider eller ekonomi.   
 
Övrigt 
I dessa föreningar bedrivs ofta mycket träning och lagen blir ofta bra. En ansenlig mängd spelare i 
våra distriktslag kommer från eller har passerat en ”pop up-förening”.  
 
Dock är verksamheten kortsiktig. När laget upphör i 15–19 års åldern slutar många spelare från laget. 
Dom ”bästa” snappas upp av andra lag, men risken är stor att många andra slutar.  
 
En ”pop up-förening” har ofta svårt att ta sig in i de nationella seriesystemen då det aldrig finns ett 
lag i en övre årskull som har spelat sig till en plats där. Laget kan kvala sig in och spela i Div 1 under 
ett år, men det går aldrig att nå högre.  
 
Det finns alltid en oro för demokratin i dessa mindre klubbar. Hålls verkligen årsmöten? Är 
föreningen ”öppen för alla”?  
 
När föreningen bildas uppstår ett hål i moderföreningen. I vissa fall försvinner en hel årskull. Hur 
stort är det problemet?  
 
 
Frågeställningar  
Hur ser vi på dessa klubbar? Problem eller möjligheter? 
Tror vi att antalet ”pop up-föreningar” kommer öka, minska eller ligga konstant? 
Vilket potentiellt problem är vi mest oroliga för?  
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