Minskat stöd – dyrare avgifter
En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014
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Inledning
De cirka 20 000 idrottsföreningarna utgör grunden för den svensk idrott. Det är i där
verksamheten bedrivs, vare sig den handlar om barn och ungdomar eller vuxna elitidrottare.
Eller bådadera. De nationella förbundens och stödorganisationernas främsta uppgift är att
stimulera och underlätta föreningarnas arbete. Därför är också föreningarnas ekonomi viktig
för idrottsrörelsens utveckling.
Riksidrottsförbundet gav under våren 2014 analysföretaget United Minds i uppdrag att göra
en studie med uppgift att kartlägga idrottsföreningarnas ekonomi, med särskilt fokus på hur
kommunernas ekonomiska stöd till föreningarna påverkar dem. Liknande studier gjordes
1994, 2003 och 2009, vilket gör det möjligt att studera utvecklingen under de senaste 20 åren.
Studiens resultat baseras på en kvantitativ undersökning bland ett urval av kassörerna i landets
idrottsföreningar. Urvalet består av de föreningar som hösten 2013 besvarade en enkät från
Centrum för idrottsforskning (CIF) som också bland annat tog upp föreningarnas ekonomiska
situation. Det var totalt 5 460 kassörer, av vilka 2 416 svarade även den här gången.
Resultatet ger en bild av landets idrottsföreningar som väsentligt skiljer sig från den vi
vanligen möter i media. Den typiska föreningen är liten till både medlemsantal och
omsättning, den förlitar sig på medlemmarnas ideella arbete och den helt övervägande delen
av dess intäkter kommer från avgifter eller andra insatser gjorda av medlemmarna.
Det är på många sätt en positiv bild som visar att människors vilja att sluta sig samman för att
med gemensamma krafter ägna sig åt ett delat intresse fortfarande är stark och fortsätter att
utgöra grunden för den svenska idrottsrörelsen. Men det finns också en baksida: Om kraven
på både ekonomiska insatser och arbetsinsatser blir för höga kommer de att utgöra ett hinder
för framför för barn och ungdomar, men även vuxna, från redan utsatta familjer.
Därför är samhällsstödet från staten och kommunerna till föreningarna viktigt. Det bidrar till
att hålla kraven på en rimlig nivå. Det denna undersökning visar är att det finns ett klart
samband mellan samhällsstöd och krav på medlemmarna. Och att utvecklingen under senare
år gått åt fel håll. Det statliga stödet har legat still sedan 2009 samtidigt som det kommunala
stödet totalt sett minskat, även om det finns stora skillnader mellan olika kommuner.
Allas rätt att vara med är en hörnsten i svensk idrotts värdegrund. Men det handlar inte bara
om rätten utan också möjligheten att vara med. För att ge alla den möjligheten behövs ett
starkt samhällsstöd.
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Den lilla barn- och ungdomsföreningen vanligast
Med drygt 20 000 idrottsföreningar finns knappast en vit fläck på Sveriges karta. Den levande
idrottsrörelsen är lika viktig i byn på den skånska slätten, i Smålands småföretagarorter, i den
norrländska skogs- och malmstaden som i storstaden och dess förorter. Därmed kan vi också
konstatera att de svenska idrottsföreningarna är väldigt olika.
Diskussioner om svensk idrott tar ofta sin utgångspunkt i de stora elitföreningarna. Men de
allra flesta lever i en helt annan värld. Den typiska föreningen är liten, med högst 200
medlemmar, liten omsättning och inga anställda. Och så har det alltid sett ut.
Nästan hälften av idrottsföreningarna har färre än 100 medlemmar och över 80 procent har
färre än 400 medlemmar.

En dryg tredjedel av föreningarna har en årlig omsättning under 100 000 kronor. Bara knappt
en femtedel kommer upp i en miljon. Vanligast är dock en omsättning mellan 100 000 till
250 000 kronor och endast en dryg femtedel har en omsättning som överstiger en miljon
kronor.

Föreningarnas årliga omsättning
18%
35%

0-100000
100001-1000000
>1000000

47%
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En stor majoritet, 85 procent av föreningarna, bedriver barn – och ungdomsverksamhet medan
drygt tre fjärdedelar har breddverksamhet för vuxna på programmet. Bara var femte förening
bedriver vad de själva definierar som elitverksamhet.

Föreningarnas verksamhet
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Barn- och
ungdomsverksamhet

Breddverksamhet
för vuxna

Elitverksamhet på
ungdomsnivå

Elitverksamhet på
seniornivå

85%

77%

23%

24%

Föreningens intäkter
När den första föreningsstudien gjordes 1994 fick genomsnittsföreningen in ungefär lika
mycket intäkter från de egna medlemmarna, lotterier (där i och för sig många av lotterna
köptes av medlemmarna) och kommunen. Idag har den bilden förändrats. Uttaget från de egna
medlemmarna, via medlems- och träningsavgifter, har ökat radikalt – från 16 till 35 procent
av föreningens totala intäkter. Avgifterna utgör idag den överlägset viktigaste inkomstkällan.
Omvänt har lotteriintäkterna rasat, framför allt sedan 2003. Endast fyra procent av intäkterna
kommer nu därifrån, från att innan 2003 ha legat på 17-18 procent. Även det kommunala
stödets andel minskat under den senaste 20-årsperioden, från 17 till 12 procent, medan det
statliga stödets betydelse har ökat sett till hela tidsperioden, även om den minskar något sedan
2009.
Det vi tydligt kan se är att avgifternas betydelse ökade kraftigt under 90-talet när framför allt
det kommunala stödet minskade. Mellan 2003-2009, då det statliga stödet blev större, planade
den ökningen ut. Och sedan 2009, när statliga stödet legat still, har avgifternas betydelse ökat
mer igen. Även det kommunala stödet har minskat totalt sett sedan 2009, även om det finns
stora skillnader mellan olika kommuner. Det finns med andra ord ett klart samband mellan
samhällsstödet och föreningarnas avgifter.
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Olika intäktskällors andel av föreningens totala intäkter

Jämför vi de intäkter föreningen och dess medlemmar själva måste jobba in med de bidrag
och den sponsring den får in så är fördelningen tydlig: Den helt övervägande delen kommer
från föreningens medlemmar eller via deras insatser. Och här har det inte skett någon
förändring sedan 1994.

Egna intäkter i förhållande till bidrag
utifrån

Bidrag
sponsring
32%

Egna
intäkter/övrigt
68%
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Föreningens utgifter
Föreningens lägger ner mest pengar på själva verksamheten. Träning och tävling är den
enskilt största posten med 21 procent medan materiel och idrottsutrustning svarar för 14
procent, alltså sammanlagt 35 procent. Nästan lika mycket tvingas dock föreningarna lägga på
anläggningskostnader och hyror som tillsammans svarar för 33 procent av de totala utgifterna.
De administrativa kostnaderna, alltså löner och kansli/administration, ligger betydligt lägre
och står bara för 13 procent.

Fördelning av föreningens utgifter

Fördelningen skiljer sig dock mellan olika typer av föreningar. De minsta föreningarna, med
en omsättning under 100 000 kronor använder ungefär en fjärdedel till hyror av
träningslokaler och anläggningar jämfört med motsvarande andel för föreningar på en
omsättning på över en miljon kronor är drygt tio procent. Slutsatsen är att de mindre
föreningarna är mer beroende av politiska beslut, fattade av till exempel lokala politiker. För
de största föreningar är dessutom lönekostnader den enskilt största utgiftsposten medan den
av naturliga skäl är negligerbar för de minsta.

Hur har föreningarnas situation förändrats
Kassörerna har även fått svara på frågor om förändringar för föreningarna under de fem
senaste åren. 38 procent menar att barns och ungdomars kostnader för att delta i föreningens
verksamhet har ökat, 40 procent menar att det inte är någon skillnad. När det gäller det
kommunala stödet upplever 26 procent att det har minskat medan 22 procent säger att de fått
ett ökat stöd. Den största andelen, 27 procent tycker inte att det har skett någon förändring.
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Kassörernas upplevelser av förändring de
senaste fem åren

När det kommunala stödet minskar så tvingas föreningarna kompensera tappet genom höjda
avgifter och/eller ökade krav på andra insatser från medlemmar och föräldrar. Det visar sig i
tydliga skillnader i svaren från föreningar som fått ett minskat stöd jämfört med dem från
föreningar vars stöd ökat. Föreningar som fått minskade bidrag svarar i betydligt högre grad
att medlemmarnas kostnader ökat samtidigt som kraven på dem att göra ideella insatser också
blivit större.

Hur har medlemmarnas kostnader förändrats?
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Hur har kraven på ideellt arbete förändrats?

Ännu tydligare blir det i de föreningar som ökat i medlemsantal samtidigt som det
kommunala stödet minskat. Där svarar 51 procent att medlemmarnas kostnader ökat och 48
procent att kraven på ideellt arbete blivit högre.
Ökade krav, vare sig de handlar om avgifter eller ideella insatser, slår hårdast mot barn i redan
utsatta familjer, som har snäva ekonomiska ramar och ofta också mindre tid och kraft att
lägga på ideellt engagemang.
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Om studien

Om studien
• Riksidrottsförbundet (RF) gav United Minds uppdraget att
genomföra en studie för att kartlägga hur kommuners
ekonomiska stöd till idrottsföreningar påverkar
föreningarnas ekonomi, samt hur föreningarnas ekonomi
förändras om kommunernas stöd förändras.
• Studien resultat baseras på en kvantitativ undersökning
bland ett urval av kassörer i svenska idrottsföreningar.
• Följande övergripande frågeställningar har utgjort ramen
för studien:
• Hur ser föreningarnas intäktsfördelning ut?
• Hur ser föreningarnas utgiftsfördelning ut?
• Hur upplever kassörerna att kravställningen på
kommunalt stöd har utvecklats?
• Finns det ett sambandet mellan föreningarnas
ekonomiska situation och utvecklingen av det
kommunala stödet i den kommun som föreningen
tillhör?
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Urval av respondenter
• Centrum för idrottsforskning (CIF) genomförde under
hösten 2013 en undersökning som skickades ut till
samtliga Sveriges idrottsföreningar. Studien behandlade
bland annat föreningarnas ekonomiska situation.
• Eftersom förligganden studie hade överlappande
frågeställningar beslutades att urvalet för denna
undersökning skulle utgöras av de 5 480
idrottsföreningar som deltog i CIF:s studie.
• Eftersom urvalet hade god representativitet valdes detta
förfarande för att ge respondenterna möjlighet att inte
behöva svara på samma bakgrundsfrågor igen.

Om den kvantitativa
undersökningen
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Om den kvantitativa undersökningen
• Riksidrottsförbundet har bistått United Minds
med kontaktuppgifter till idrottsföreningar.
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• Sammantaget har enkäten skickats ut till 5
460 e-postadresser. I de fall där mottagaren
inte var kassör ombads personen att
vidarebefordra enkäten till föreningens
kassör.
• I utskicket erbjöds mottagaren möjligheten
att tacka nej till deltagande, något som
utnyttjades av 189 personer.

Undersökningen har genomförts i form av
digitala enkäter, distribuerade via e-post till
kassörer för idrottsföreningar.

Datainsamlingen genomfördes
mellan 2014-04-25 till 2014-05-20.
Totalt intervjuades
2416 kassörer.
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Cint

• Sammanlagt genomfördes tre
påminnelseutskick.
• Antal kontakter: 5460 st.

?

• Antal ej levererade: 3 st.
• Svarsfrekvens: 58 %

584 kassörer påbörjade enkäten men avbröt
innan de var klara
189 kassörer tackade nej till att delta

• Internt bortfall: 584 st.

Kategorisering av kommuner utifrån
förändringen av kommunalt stöd
• Baserat på de kommunundersökningar som RF genomfört de senaste fem åren
delades kommunerna upp i fyra kategorier:
• ”Minskat stöd” – Stödet har minskat med mer än 100 000 kr
• ”Ökat stöd” – Stödet har ökat med mer än 100 000 kr
• ”Oförändrat stöd” – Stödet har minskat med mindre än 100 000 kr eller
ökat med mindre än 100 000 kr
• ”Odefinierad” – Kommuner som inte deltagit i kommunundersökningarna,
alternativt deltagit för sällan
• Av de kommuner som minskat sitt stöd har 48 procent gjort det med mindre än en
miljon och 90 procent med mindre än fem miljoner.
• Av de kommuner som ökat sitt stöd har 59 procent gjort det med mindre än en
miljon och 90 procent har gjort det med mindre än fem miljoner.
Verklig fördelning
Minskat stöd
Oförändrat stöd
Ökat stöd
Odefinierad

54%
8%
34%
3%

Fördelning i
undersökningen
50%
8%
31%
11%
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Respondenternas geografiska spridning
Regioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Stockholm
Östra Mellansverige
Småland och öarna
Sydsverige
Västsverige
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland

14%
17%
11%
13%
20%
13%
5%
6%

Resultatredovisning
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Om de deltagande idrottsföreningarna

Representerade idrottsektioner bland de
svarande föreningarna
Fotboll

405

Gymnastik

216

Skidor

188

Skyttesport

188

Innebandy

178

Annan sport

155

Orientering

141

Ridsport

Representanter för
alla idrotter har
svarat på enkäten
Flest svar inkom från
representanter för föreningar
som sysslar med fotboll och
minst antal svar inkom från
föreningar som sysslar med
draghundssport.

135

Bowling

122

Friidrott

122

…
Akademisk idrott

2

Bob och rodel

2

Landhockey

2

Racerbåt

2

Draghundssport

1

Q: Vilka idrottssektioner finns representerade i er förening? N=2417

Ovanligt att bara
syssla med ”annan
sport”
72 procent av de föreningar
som angett ”annan sport”
sysslar med fler idrotter.
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Topp tio representerade idrotter*
Fotboll

17%

Gymnastik

9%

Skyttesport

8%

Skidor

8%

Innebandy

7%

Orientering

6%

Ridsport

6%

Friidrott

5%

Bowling

5%

Friidrott

5%

*6% anger annan idrott
Q: Vilka idrottssektioner finns representerade i er förening? N=2417

Nästan hälften av föreningarna har färre
än 100 medlemmar
1-20

6%

21-50

16%

51-100

19%

101-200

21%

201-400

20%

401-700

701-1000

1001 eller fler

10%

4%

4%

Q: Hur många medlemmar har ni i er förening? N=2417
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Var femte idrottsförening omsätter
mindre än 50 000 kr/år
0 – 20 000 kr/år

9%

20 001 – 50 000 kr/år

11%

50 001 – 100 000 kr/år

14%

100 001 – 250 000 kr/år

18%

250 001 – 500 000 kr/år

16%

500 001 – 1 000 000 kr/år

12%

1 000 001 – 2 500 000 kr/år

11%

2 500 001 – 5 000 000 kr/år

5%

5 000 001 - 10 000 000 kr/år

3%

Mer än 10 000 001 kr/år
Vet ej

2%
0%

Q: Hur stor är föreningens omsättning? N=2417

Barn- och ungdomsverksamhet vanligast

Barn- och
ungdomsverksamhet

85%

Breddverksamhet på
seniornivå

77%

Elitverksamhet på
ungdomsnivå

23%

Elitverksamhet på seniornivå

24%

Q: Vad av följande ingår i er förening? N=2417
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Föreningarnas utgifter

Om intäkts- och utgiftsfrågorna
• Respondenterna fick svara på hur stor andel av deras
intäkter och utgifter som hör samman med ett antal givna
kategorier.
• Kategorisering av intäkts- och utgiftsposterna fanns
definierade i tidigare studier genomförda av RF.
• För varje post har sedan ett medelvärde räknats fram och
det är dessa medelvärden som presenteras i denna rapport.
• Vad gäller utgifter har posterna inte förändrats nämnvärt
sedan den första undersökningen genomfördes 1994, varför
jämförelser är enklare att göra.
• Vad gäller intäktsposterna har större förändringar gjorts
mellan mättillfällena, varför direkta jämförelser är betydligt
svårare att göra.
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En tredjedel av utgifterna utgörs av hyror
och anläggningskostnader
Tävling och träning

21%

Hyror

18%

Anläggningskostnader

15%

Materiel/Idrottsutrustning

14%

Lönekostnader

8%

Ersättning aktiva, funktionärer och övriga ledare

7%

Kansli/administration

5%

Övrigt

13%
0%

5%

10%

15%

20%

Q: Uppskatta hur utgifterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417

Övriga utgifter

Q: Uppskatta hur utgifterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. Antal öppna svar: 1 245 [öppna
svar under posten ”övrigt”].

25%
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Fördelning av utgifter brutet på
omsättning
Lönekostnader (samtliga kostnader för
anställda på kansli och motsvarande)

22%

6%

1%

17%

Tävling och träning (resor, logi, startavgifter
etc.)

20%

Anläggningskostnader (drift, räntekostnader
och avskrivning för idrottsanläggningar,
klubbstuga som ägs av föreningen etc.)

23%

15%
16%

13%
11%

Hyror (träningslokaler/anläggningar)

17%

23%

1 000 001 eller mer
100 001 - 1 000 000 kr

10%

Materiel/Idrottsutrustning
Ersättning aktiva, funktionärer och övriga
ledare
Kansli/administration (porto, telefon etc.)

Övrigt

4%
5%
5%

8%

13%

0-100 000 kr
16%

10%

7%
10%

13%
15%

Q: Uppskatta hur utgifterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster N=2417.

Jämförelse av utgiftsfördelningen mellan
de olika mättillfällena
30%
25%
20%
15%
10%
5%

1994
2003
2009

0%

Q: Uppskatta hur utgifterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417

2014
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Föreningarnas intäkter

Medlemsavgifter är den största
intäktskällan
Medlemsavgifter

19%

Träningsavgiter

16%

Egna arrangemang

12%

Kommunalt bidrag, verksamhet och lokaler

12%

Reklam och sponsring

8%

Statligt lokalt aktivitetsstöd

8%

Försäljning

7%

Övriga bingo och lotterier

4%

Idrottslyftet

4%

Övrigt

10%
0%

5%

10%

15%

Q: Uppskatta hur intäkterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417

20%

25%
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Övriga intäkter

Q: Uppskatta hur utgifterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. Antal öppna svar: 778 [öppna svar
under posten ”övrigt”]

Fördelning av intäkter brutet på
omsättning
Träningsavgifter

13%

12%

Medlemsavgifter

16%

27%

11%
12%
11%

Kommunala bidrag, verksamhet samt
lokaler/drift
Reklam och sponsring

11%

8%
7%
5%

Bingo, Bingolotto och övriga lotterier

4%
4%

Idrottslyftet

4%
4%

0-100 000 kr

6%
6%
8%

1 000 001 eller mer
100 001 - 1 000 000 kr

8%
8%
8%
8%
9%

Statligt lokalt aktivitetsstöd

Övrigt

20%

12%
13%
11%

Egna arrangemang (publik, startavgifter etc.)

Försäljning

16%

12%
10%

Q: Uppskatta hur intäkterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417
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Jämförelse av de fem största intäktsposterna
mellan de olika mättillfällena

2003

1994*
1.
2.
3.
4.

5.

Övrigt
Bingolotto
Medlemsavgifter/
träningsavgifter
Kommunala
bidrag,
verksamheter
Egna
arrangemang

1.
2.
3.
4.

5.

Medlemsavgifter
Bingolotto
Övrigt
Kommunala
bidrag,
verksamheter
Egna
arrangemang

2009
1.
2.

3.
4.
5.

Medlemsavgifter
Kommunala
bidrag,
verksamhet +
lokaler
LOK-stöd
Egna
arrangemang
Träningsavgifter

2014
1.
2.
3.

4.
5.

Medlemsavgifter
Träningsavgifter
Kommunala
bidrag,
verksamheter +
lokaler
Egna
arrangemang
Övrigt

*Att ”Övrigt” toppar beror antagligen på att antingen ”träningsavgifter” eller ”medlemsavgifter” inte fanns med 1994

Fördelning av intäkter de senaste 20
åren*
25%

20%

15%

10%

1994
2003

5%

2009
2014

0%

*Observera att direkta jämförelser mellan de olika åren inte går att göra pga
förändrade svarsalternativ
Q: Uppskatta hur intäkterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417
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Externa intäkter vs. egengenererade
intäkter
31%

32%

38%

32%

Bidrag/sponsring
Egna intäkter (inkl. "övrigt")
69%

1994

69%

2003

61%

2009

68%

2014

Q: Uppskatta hur intäkterna i er förening fördelas mellan nedanstående poster. N=2417

Förändringar under de senaste fem åren
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Förändringar i föreningarna under de fem
senaste åren
Barn och ungdomars kostnader för att
delta i föreningens verksamhet

38%

Antalet medlemmar som är barn
och/eller ungdomar (upp till och med
20 år)

39%

Antalet vuxna medlemmar

40%

22%

32%

Kommunalt stöd till föreningen

29%

31%

22%

Föreningens omsättning

8% 8% 4%

6% 4%

28%

37%

5%4%

26%

51%

16%

10% 5%

21%

Ökat

Ingen skillnad

Minskat

Vet ej

7% 4%

Föreningen fanns inte 2009

Q: Om du jämför med hur det såg ut i din förening för fem år sedan (år 2009), hur har följande förändrats: N=2417

1 av 10 upplever att det kommunala stödet har
minskat mycket jämfört med för fem år sedan
Barn och ungdomars kostnader för att
5%
delta i föreningens verksamhet
Antalet medlemmar som är barn
och/eller ungdomar (upp till och med
20 år)

Antalet vuxna medlemmar

Kommunalt stöd till föreningen

Föreningens omsättning

13%

7%

33%

40%

26%

22%

25%

15%

Ökat mycket
Ingen skillnad
Minskat mycket
Föreningen fanns inte 2009

19%

31%

3% 19%

9%

22%

37%

36%

5% 3%

16%

16%

6%

10%

14%

7%

Ökat något
Minskat något
Vet ej

Q: Om du jämför med hur det såg ut i din förening för fem år sedan (år 2009), hur har följande förändrats: N=2417
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Utvecklingen brutet på
medlemsantalsförändringar
Föreningens
omsättning

Färre
medlemmar
*

Fler
medlemmar
*

23% 16%

Kommunalt stöd till
föreningen

58%

9% 32%

89%

46%

Barn och
ungdomars
kostnader för att
delta

52%

28%

31% 17%

42%

62%

26%

33%

Ökat
Ingen skillnad
Minskat
Vet ej
Föreningen fanns inte 2009

*För att räknas som att ha fått fler medlemmar måste föreningen ha fått fler vuxna och fler barn och ungdomar
Q: Om du jämför med hur det såg ut i din förening för fem år sedan (år 2009), hur har följande förändrats:
N = 395 (”färre”) / 510 (”fler”)

Förändrat kommunalt stöd påverkar
föreningens ekonomi
14%

1 =Inte alls

Kommuner där bidragen minskat

30%

2

3

17%

Kommuner där bidragen inte
förändrats

13%

Kommuner där bidragen ökat

13%

1 =Inte alls

30%

4

29%

38%

30%

2

3

29%

4

7%

5 = I mycket hög utsträckning

30%

23%

18%

17%

16%

Vet ej

6%

8%

20%

7%

5 = I mycket hög utsträckning

Q: Du angav att det kommunala stödet till din föreningen har förändrats. Hur har förändringen påverkat
föreningens ekonomi? N=1165 [Filter: De som svarat att det kommunala stödet förändrats]

Vet ej
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Föreningarnas upplevelser av bidragens förändringar
speglar inte entydigt förändringarna i kommunen

Kommuner där bidragen minskat

24%

Kommuner där bidragen inte
förändrats

24%

Kommuner där bidragen ökat

27%

22%

20%

27%

Andel föreningar som upplever att
bidragen ökat
Andelen föreningar som upplever
att bidragen minskat

Q: Om du jämför med hur det såg ut i din förening för fem år sedan (år 2009), hur har följande förändrats: N=985

Kostnaden för medlemmarna är det som ökat mest på
grund av det förändrade kommunala stödet

Medlemmarnas kostnader för att delta i
föreningens verksamhet:

36%

Föreningens arbete med reklam och
sponsring:

28%

Krav på att utövare/målsman
engagerar sig ideellt:

28%

Föreningens arbete med försäljning:

Föreningens arbete med Bingo,
BingoLotto, övriga lotterier:

56%

57%

Ökat

8% 7%

62%

25%

8%

3%4%

4% 6%

58%

61%

Oförändrat

8% 8%

21%

Minskat

10%

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet... N=985 [De som svarat att det
kommunala stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]
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I föreningar där bidragen minskat är det vanligare att
medlemmarnas kostnader har ökat
Påstående: Medlemmarnas kostnader för
att delta i föreningens verksamhet

Föreningar i vilka bidragen
minskat

43%

Föreningar i vilka bidragen
ökat

Total

65%

36%

Ökat

Av de respondenter som sett
det kommunala stödet minska
samtidigt som de fått fler
medlemmar uppger 51 procent
att medlemmarnas kostnader
för att delta har ökat, jämfört
med 38 procent bland de som
fått färre medlemmar.

49%

27%

Minskat bidrag och
ökat medlemsantal –
dålig kombination

56%

Oförändrat

Minskat

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

I föreningar där bidragen minskat uppger i högre
utsträckning att kravet på ideellt engagemang ökat
Påstående: Krav på att utövare/
målsman engagerar sig ideellt

Föreningar i vilka
bidragen minskat

Föreningar i vilka
bidragen ökat

Total

35%

19%

48 procent bland de som upplever att
bidragen minskat samtidigt som
antalet medlemmar ökar upplever att
kraven ökat. Motsvarande andel för
föreningar där medlemmarna minskat
31 procent.

56%

70%

28%

Ökat

Mest har kraven ökat för
föreningar vars bidrag
minskat och vars
medlemsantal vuxit

Oförändrat

Kraven på ideellt engagemang är
också den enda fråga där det skiljer
sig åt vad gäller de föreningar som fått
ökade bidrag. Föreningar vars bidrag
ökat och vars medlemsantal har ökat
svarar 3 procent att kraven på ideellt
arbete minskat, jämfört med 11
procent bland de föreningar vars
medlemsantal minskat.

62%

Minskat

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]
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I föreningar där bidragen minskat uppger i högre
utsträckning att arbetet med reklam och sponsring ökat
Påstående: Föreningens arbete med reklam
och sponsring

Föreningar i vilka
bidragen minskat

32%

Föreningar i vilka
bidragen ökat

51%

23%

Total

64%

28%

Ökat

9% 7%

6%7%

57%

Oförändrat

Minskat

8%7%

Försäljningsarbetet
har ökat mest för de
föreningar som sett
minskade bidrag och
minskat antal
medlemmar
26 procent av de föreningar
som sett bidragen minska men
medlemsantalet öka upplever
att arbetet med försäljning av
reklam och sponsring har ökat.
Motsvarande andel för de
föreningar som sett bidragen
minska och medlemsantalet
minska är 41 procent.

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

I föreningar där bidragen minskat uppger i högre
utsträckning att arbetet med lottförsäljning ökat
Påstående: Föreningens arbete med Bingo,
Bingo-Lotto, övriga lotterier

Föreningar i vilka
10%
bidragen minskat

59%

21%

10%

Föreningar i vilka
5%
bidragen ökat

64%

22%

9%

Total 8%

61%

21%

10%

Ökat

Oförändrat

Minskat

Lite jobb med
försäljning av lotter,
oavsett
medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen gör
ingen skillnad när det kommer
till försäljning av lotter. Det
skiljer mindre än en halv
procentenhet mellan de
föreningar vars medlemsantal
ökat jämfört med de som
minskat.

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]
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I föreningar där bidragen minskat uppger i högre
utsträckning att arbetet med försäljning ökat
Påstående: Föreningens arbete med
försäljning

Föreningar i vilka
bidragen minskat

Föreningar i vilka
bidragen ökat

Total

31%

52%

18%

66%

25%

Ökat

58%

Oförändrat

Minskat

9% 9%

8% 8%

Små skillnader i
arbetet med
försäljning givet
ändrade medlemstal
Bland de föreningar som
upplevt minskat bidrag och
ökade medlemstal anger 32
procent att föreningens arbete
med försäljning ökat, jämfört
med 26 procent av de
föreningar som sett både
bidrag och medlemstal sjunka.

8% 8%

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

Förändringar uppdelade på kommunkategorier
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Föreningar i kommuner där bidragen minskat uppger i
högre utsträckning att medlemmarnas kostnader har ökat
Påstående: Medlemmarnas kostnader för att delta i
föreningens verksamhet

Kommuner där bidragen minskat

39%

Kommuner där bidragen ökat

56%

32%

Total

59%

36%

Ökat

56%

Oförändrat

Minskat

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

Föreningar i kommuner där bidragen minskat uppger i
något högre utsträckning att kravet på ideellt
engagemang minskat
Påstående: Krav på att utövare/målsman engagerar sig
ideellt

Kommuner där bidragen
minskat

28%

Kommuner där bidragen ökat

27%

Total

28%

Ökat

64%

3%

60%

6%

62%

Oförändrat

Minskat

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]
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Föreningar i kommuner där bidragen minskat uppger i
något lägre utsträckning att arbetet med reklam och
sponsring ökat
Påstående: Föreningens arbete med reklam och
sponsring

Kommuner där bidragen
minskat

28%

58%

Kommuner där bidragen ökat

29%

54%

8% 8%

Total

28%

57%

8% 7%

Ökat

Oförändrat

Minskat

8% 6%

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

Föreningar i kommuner där bidragen minskat uppger i
något högre utsträckning att arbetet med lottförsäljning
ökat
Påstående: Föreningens arbete med Bingo, Bingo-Lotto,
övriga lotterier

Kommuner där bidragen
minskat

10%

Kommuner där bidragen ökat 6%

Total

8%

Ökat

63%

20%

60%

23%

61%

Oförändrat

21%

Minskat

7%

11%

10%

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

24

Föreningar i kommuner där bidragen minskat uppger i
något högre utsträckning att arbetet med försäljning ökat
Påstående: Föreningens arbete med försäljning

Kommuner där bidragen
minskat

26%

Kommuner där bidragen ökat

25%

Total

25%

Ökat

60%

55%

58%

Oförändrat

Minskat

8% 6%

10% 10%

8% 8%

Vet ej

Q: Vad av följande har påverkats av det förändrade kommunala stödet ... [De som svarat att det kommunala
stödet förändrats och att det påverkat föreningens ekonomi]

Kriterier och villkor för kommunalt stöd
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1 av 4 upplever att antalet LOK-stödskriterier
har ökat under de senaste fem åren

26%

Antalet kriterier har ökat

35%
Oförändrat antal
kriterier
Antalet kriterier har
minskat
Vet ej

37%

Q: Upplever du att antalet kriterier för att erhålla kommunalt LOK-stöd har ökat eller minskat under de senaste
fem åren? N = 2417

1 av 10 upplever att andelen villkorat kommunalt
stöd har minskat under de senaste fem åren

14%
Andelen villkorat stöd
har ökat

37%

Andelen villkorat stöd är
oförändrat
Andelen villkorat stöd
har minskat
41%

Vet ej

9%

Q: Upplever du att andelen villkorat stöd kommunen erbjuder din förening har ökat eller minskat under de senaste
fem åren? N = 2417

26

Synen på villkorat stöd brutet på
föreningens omsättning
17%
Andelen villkorat stöd har ökat

15%
10%

49%
Andelen villkorat stöd är
oförändrat

44%
31%

1 000 001 eller mer
100 001 - 1 000 000 kr
0-100 000 kr

9%
Andelen villkorat stöd har minskat

8%
9%

25%
Vet ej

33%
50%

Q: Upplever du att andelen villkorat stöd kommunen erbjuder din förening har ökat eller minskat under de senaste
fem åren?

Sammanfattning
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Sammanfattning
• Tävlingar och träningar är i genomsnitt den största utgiften för idrottsföreningar. Om
föreningen har anställd personal är det i stället lönekostnader som är den största utgiften.
• Medlemsavgifter är i genomsnitt den största intäktskällan. Desto mindre förening, desto mer
är föreningen beroende av medlemsavgifter.
• De senaste fem åren har framförallt föreningarnas omsättning samt barn och ungdomars
kostnader för att delta i föreningens verksamhet ökat.
• Medlemsantalet samvarierar med omsättning och bidrag.
• Det finns inget entydigt samband mellan kommunernas förändringar av ekonomiskt stöd och
föreningarnas upplevelser av förändrat ekonomiskt stöd.
• Det är dock så att föreningar i kommuner där det kommunala stödet minskat uppger i högre
utsträckning att följande har ökat:
• kostnaderna för medlemmarna att delta i föreningarnas aktiviteter
• kravet på ideellt engagemang från målsman/utövare
• arbetet med försäljning.
• En fjärdedel av föreningarna upplever att kriterierna för att söka LOK-stöd har ökat och
enbart en procent upplever att de har minskat. Färre upplever förändringar i villkorat stöd och
bilden bland de som gör det är mer splittrad.

Nästa steg
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Förslag på fördjupande studier
• Syftet med förestående studie var att följa upp hur fördelningen av
idrottsföreningarnas intäkter och utgifter utvecklats samt undersöka hur
kassörerna upplever att kriterier och villkor för att få kommunalt stöd utvecklats.
Utöver detta studerades föreningarnas verksamhet utifrån om de tillhörde en
kommun där det kommunala stödet ökat eller en kommun där stödet minskat.
• För att bättre kunna svara på hur situationen ser ut i föreningar i kommuner där
stödet har minskat respektive ökat och för att studera hur idrottsutövandet skiljer
sig åt inom dessa båda kommuntyper, föreslår United Minds att ytterligare studier
genomförs.
• Fördjupad kvantitativ analys
• Fallstudier

Beskrivning av fördjupningsstudier
Fördjupad kvantitativ analys

Kommunala fallstudier

• Arbetsmoment:

• Arbetsmoment:

• Ur befintligt datamaterial identifieras de
kommuner (20-30) där det kommunala stödet
ökat/minskat mest de senaste fem åren

• Ur befintligt datamaterial identifieras de
kommuner (10-20) där det kommunala stödet
ökat/minskat mest de senaste fem åren

• Korsköra förändringar i kommunalt stöd med
förändringar i antal föreningar i kommunen
(om möjligt)

• Intervjuer med kommunala tjänstemän
genomförs för att utreda varför stödet
ökat/minskat (för att bättre förstå utvecklingen
och för att utesluta irrelevanta förklaringar,
t.ex. att en stor förening upphört).

• Applicera extern sekundärdata i form av:
befolkningsförändring, antal aktiva mm
• Sammantaget ger detta ytterligare material för
att fördjupa den kvantitativa analysen och ge
en tydligare indikation på hur idrottsaktiviteten
skiljer sig åt mellan kommuner mot ökat
respektive minskat det kommunala stödet.

• Baserat på ovan väljs ett mindre antal
kommuner ut. Dessa kommuner får tjänstgöra
som studieobjekt för att förklara
bakomliggande orsaker till utvecklingen och
vad detta har medfört för det lokala
idrottslivet. I detta kommuner studeras
idrottsföreningarna både genom
skrivbordsanalys och intervjustudier.

• Uppdraget offereras separat baserat på
tillgängligt material och en uppskattning av antal
timmar som erfordras.
• Uppdraget offereras separat baserat på
omfattning och antal intervjuer som ska
genomföras.
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