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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 
Studien avser att undersöka hur idrottsföreningar upplever LOK-stödet. Följande 

frågeställningar har valts för att uppfylla syftet: 

• Hur fördelas det statliga LOK-stödet i föreningarna? 

• Hur anser föreningarna att arbetet med aktivitetskort fungerar? 

• Vad betyder LOK-stödet för föreningarna? 

• Anser föreningarna att LOK-stödet är ett rättvist system för att fördela pengar till 

ungdomsidrotten? 

• Finns det någon skillnad mellan stora föreningar (>500 medlemmar) och små 

föreningar (<50 medlemmar)? 

Metod  

Studiens mätinstrument utgjordes av enkäter och omfattar 2000 slumpvis utvalda svenska 

idrottsföreningar som uppbådar statligt LOK-stöd. Urvalet utgjordes av föreningar som ingår  

i RF:s organisation. Ur RF:s medlemsregister valdes sedan var tionde förening ut, oavsett 

verksamhet, storlek och regional tillhörighet.  

Studien är ett samarbete mellan IH och RF där RF angav vad de ville ha undersökt. 

Enkätunderlaget diskuterades med handledaren på IH och två representanter från RF. Under 

utvecklingsprocessen fördes en dialog mellan författarna och representanterna från IH och 

RF, fram till att den slutliga enkäten färdigställdes. Efter överenskommelse med RF avbröts 

enkätmottagandet efter en treveckorsperiod på grund av tidsbrist. RF fortsätter bearbeta de 

enkäter som inkommit därefter. Dessa enkäter kommer inte att redovisas i denna studie. 

 

Resultat/Slutsats  
Av idrottsföreningarna har 35 % svarat att stödet betyder väldigt mycket och 45 % ganska 

mycket. 2 % har svarat att det betyder väldigt lite eller obetydligt. De flesta 

idrottsföreningarna (90 %) anser att LOK-stödet är ett rättvist sätt att fördela statliga medel till 

ungdomsidrotten.69 % av de stora föreningarna (över 500 medlemmar) anser sig inte klara sig 

utan det statliga lokala aktivitetsstödet mot 51 % av de små föreningarna (under 50 

medlemmar). Bland de små föreningarna används bidraget främst till lokalhyror 33 %, följt av 

idrottsmaterial 14 % och träningsläger 5 %. De stora föreningarna använder bidraget i första 

hand till idrottsmaterial 18 %, lokalhyror 14 % och lön 11 %. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 
Av Sveriges knappt nio miljoner invånare som är mellan sju och sjuttio år är nästan 50 % med 

i en idrottsförening, varav cirka två miljoner är aktiva. Idrotten dominerar bland ungdomar, 

och i åldrarna sju till femton år är drygt två av tre pojkar och varannan flicka med i en 

idrottsförening. Dessutom idrottar 10 % av ungdomarna utanför den organiserade idrotten. 

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett mått på ungdomsidrottens omfattning 

eftersom man av detta kan utläsa hur mycket ungdomar idrottar genom att avläsa 

aktivitetskorten. Under 1999 genomfördes nära sju miljoner aktiviteter inom idrotten vilket 

innebär att ungefär 150 000 ungdomar deltar i idrott dagligen.1

 

I Sverige finns idag ca 22 000 idrottsföreningar varav ca 12 000 är berättigade till statligt 

lokalt aktivitetsstöd till vilka staten utbetalade 640 miljoner kronor år 20042. Men var tar de 

statliga pengarna vägen och hur används de av idrottsföreningarna? Den frågan ställde sig 

bland andra Riksidrottsförbundet (RF) som ansvarar för fördelningen av den statliga delen av 

LOK-stödet. För att försöka få dessa frågor besvarade inledde RF ett samarbete med 

Idrottshögskolan (IH) i Stockholm. Föreliggande studie har alltså gjorts i samarbete med 

Riksidrottsförbundet och inriktas på föreningsnivå och enbart statens ekonomiska stöd (LOK-

stödet) till föreningarna granskades. Ambitionen med studien var att undersöka hur 

föreningarna upplevde det statliga idrottsstödet och gör inte anspråk på att förklara hur stöd i 

allmänhet fungerar. Under senare år har det statliga LOK-stödet inte utretts och därmed anser 

författarna att denna studie är en viktig del i arbetet med att utveckla och utreda vidare stöd 

till idrottsrörelsen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Riksidrottsförbundet< riksidrottsforbundet@rf.se> < http://www.rf.se/t3.asp?p=14538> (2005-05-11) 
2 Riksidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2003 med årsredovisningar, s. 58 
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1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 LOK-stödet 

Idrottsföreningars statliga stöd består av ett lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) där 

Riksidrottsförbundet (RF) fördelar bidragen enligt statliga direktiv. Därmed har RF en 

myndighetsuppgift. Konkret går det till så att de lokala idrottsföreningarna rapporterar de 

aktiviteter (ifyllnad av antal deltagare och tillfällen på ett s.k. aktivitetskort) som genomförts 

inom föreningen till RF. För att vara berättigad till LOK-stöd krävs att:  

• aktiviteten är planerad  

• är ledarledd  

• har minst tre deltagare   

• pågår under minst en timme3    

 

Statligt stöd till ungdomsidrotten är inget nutida fenomen. Redan i slutet av 1800-talet började 

statsmakterna tilldela ekonomiskt stöd till frivilliga ungdomsorganisationer. Detta gjordes 

p.g.a. oron över ungdomens utveckling.4 Riksdagen tog ett beslut 1970 om den idrottspolitik 

angående prioritering av bredd- och motionsidrott, som fortfarande gäller. För att detta skulle 

kunna implementeras ansåg regeringen att statens stöd till idrotten behövde höjas avsevärt och 

att det var RF:s uppgift att besluta om fördelningen av statsbidraget. Från år 1992 och framåt 

börjar regleringsbreven betona krav på redovisning av resultat, t.ex. redovisning av LOK-stöd 

uppdelat per kön och verksamhetsområde. I budgetpropositionerna står det att LOK-stödet är 

viktigt för att kunna träna barn och ungdomar i idrott och att det ska betraktas som en 

grundfinansiering till idrottsrörelsen. 

Det övergripande målet för idrottsanslaget är att RF ska använda statens bidrag för att 

utveckla och stödja den nationellt organiserade idrotten. LOK-stödets huvudsakliga 

användningsområde är att ge barn och ungdomar möjlighet till idrottsverksamhet. 5

 

Under åren 1995 till 2000 utbetalades c:a 200 miljoner per år i statligt stöd. 

Med anledning av riksdagens beslut att överskottet från Svenska spels värdeautomatspel ska 

tillfalla ungdomsverksamheten i föreningslivet har summan av bidragen ökats stadigt varje år. 

År 2003 var beloppet ca 600 miljoner kronor.6  

                                                 
3 Svenska kommunförbundet, Föreningspolitk och föreningsstöd (Stockholm 2004), s. 25. 
4 Johan R. Norberg, Idrottens väg till folkhemmet (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2004), s. 211. 
5 SOU 1998:76 Inrikesdepartementet, Idrott & Motion för livet ( Stockholm 1998) s. 54-63. 
6 Ibid, s 25. 
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LOK-stöd utbetalas till verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år. Stödet för 2004 

var 22,50 kr för varje sammankomst och 7,50 kr per deltagartillfälle.7      

 

1.2.2 Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundet (RF) är den organisation som har hand om hela den svenska 

idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att bistå medlemsförbunden och företräda 

idrottsrörelsen i kontakter med t.ex. myndigheter.8 Den stora delen av Idrotts-Sverige utgörs 

av barn- och ungdom samt bredd- och motionsidrotten. Utformning av det statliga lokala 

aktivitetsstödet är en viktig uppgift för RF. Det är också viktigt att påverka kommunerna så att 

barn- och ungdomsidrotten vidareutvecklas. RF har förutom sin funktion som idrottsrörelsens 

topporganisation tilldelats vissa myndighetsliknande uppgifter. Detta innebär att även 

organisationer utanför RF som sysslar med idrottslig eller liknande verksamhet skall vända 

sig till regeringen via RF med anslagskrav. RF fördelar sedan anslagen både inom den egna 

organisationen och utomstående organisationer.9

 
Om idrottsstöd skall kunna utvärderas krävs att begreppet idrott och vad som innefattas är 

tydligt. Idrott åt alla är det övergripande målet med det offentliga stödet till idrotten. 

RF: s definition av idrott är ”Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion 

och rekreation eller att uppnå tävlingsresultat”. Definitionen avser i praktiken det 

organiserade motionsutövandet/idrottandet. Om även oorganiserad motion skall omfattas 

krävs en vidare definition av begreppet idrott. Alla grupper nås inte av det offentliga stödet 

enligt RF: s definition och studien Idrott åt alla? visar därmed att stödet inte är rättvist 

fördelat. Däremot förbättras måluppfyllelsen eftersom barn och ungdomar är 

välrepresenterade inom den organiserade idrotten.10

 
 
 
 
 

 

                                                 
7 SOU 1998:76 Inrikesdepartementet, Idrott & Motion för livet,( Stockholm 1998) s. 54-63.
8 Riksidrottsförbundet, < riksidrottsforbundet@rf.se> <http://www.rf.se/t3.asp?p=15199> (2005-05-11) 

9 Rapport till ESO Ds 1993:58, Idrott åt alla?: Kartläggning och analys av idrottsstödet (Regeringskansliets 
offsetcentral, Stockholm 1993). s. 18. 
10 Ds 1993:58 s. 59-60. 
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1.3 Forskningsläge 
Första gången som det statliga aktivitetsstödet berördes var i Folkrörelseutredning SOU 

1987:37. Utredningen föreslog höjda belopp och att kommunerna hädanefter skulle sköta 

utbetalningarna av stödet p.g.a. bättre förutsättningar, t.ex. rutiner för att fördela bidrag på 

kommunal nivå . Stödet förändrades inte men beloppet per sammankomst höjdes.11  

 

1.3.1. Studien: Idrott åt alla? – Kartläggning och analys av idrottsstödet 

Nästa utredning som behandlade LOK-stödet gjordes 1993 av Statskontoret på uppdrag av en 

expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (ESO), vilket är en kommitté under 

Finansdepartementet. Syftet var att utreda det offentliga stödet till idrotten och 

idrottsrörelsens finansiering. Studien som utfördes av Ann Dahlberg och Göran Lindeberg 

presenterades i rapporten Idrott åt alla? – Kartläggning och analys av idrottsstödet, Ds 

1993:58. De textavsnitt som har valts ur rapporten för att kunna jämföras med denna studie 

berörde: Idrottsstödets mål, subventioneringsgrad (inkomst från bidrag som en procent av den 

totala inkomsten), specialförbundens egna kapital, idrottsföreningarna, vad stödet går till, elit 

och/eller bredd, män och/eller kvinnor, samband mellan idrottsstöd - idrottsutövning och 

alternativa sätt att fördela stödet. Resultaten från studien visar att den offentliga sektorns stöd 

till idrotten (framförallt det statliga) leder till en del problem p.g.a. finansstrukturen och 

formerna för stödet. Problemen som utredningen kom fram till var följande:  

1. ”Statsbidraget är oflexibelt och gynnar etablerade idrotter” 

Etablerade idrotter främjas eftersom tidigare bidrag ligger till grund för statsbidragets 

fördelning. Nuvarande statsbidrag (1993) innebär konkurrensnackdelar för nya 

motionsverksamheter och de verksamheter som inte är organiserade i RF. En indirekt följd 

av detta är att elit- och tävlingsverksamhet gynnas framför motionsverksamhet och i 

förlängningen män framför kvinnor. 

2. ”Höga administrationskostnader inom idrottsrörelsen” 

En analys av idrottsrörelsens egna resultatredovisningar visar att 

administrationskostnaderna uppgår till drygt en halv miljard kronor, vilket är högre än 

det statliga stödet till idrottsrörelsen. Kostnaderna gäller på central- och förbundsnivå, 

skattning av föreningsnivå gjordes inte.   

 

 

                                                 
11 SOU 1998:33, Historia, ekonomi och forskning: fem rapporter om idrott (Stockholm 1998) s. 32. 
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3. ”Effekterna av det statliga stödet är oklara” 

En granskning av aktivitetsstödet visar att aktivitetsnivån bland ungdomar under 25 år 

minskat den senaste 10-årsperioden. Dessutom har idrotter med låga subventioner från 

den offentliga sektorn vuxit fram på senare år, vilket ytterligare gör effekterna av stödet 

osäkra.12

 

Idrottsstödets mål 

Vid en analys av den offentliga sektorns mål för stöd till idrott framkom att det inte finns 

några program eller måldokument från regering eller riksdag. Därför analyserades 

propositionstext, främst budgetpropositionerna. Granskningen visar att de viktigaste målen för 

stödet är att; ”främja idrottens fostrande och samhällsdanande verksamhet samt att bidraga till 

folkhälsan genom ökad bredd inom motionsidrott men också att stimulera elitidrott”.13   

 

Subventioneringsgrad 

Inberäknat i subventioneringsgraden är samtliga bidrag inklusive lönebidrag.  

Specialförbundens totala subventioneringsgrad är 25 % av deras totala intäkter. Av dessa står 

RF för 23 procentenheter. Subventioneringsgraden hos de olika specialförbunden är väldigt 

olika. Lägst subventioneringsgrad har Golfförbundet (3 %), Fotbollsförbundet (6 %) och 

Ishockeyförbundet (13 %). Högst subventioneringsgrad har Castingförbundet (80 %), 

Kanotseglarförbundet (80 %), Bob och Rodel samt Skridskoförbundet (78 %). 

Arena idrotter som fotboll, ishockey, bandy och tennis m.fl. uppvisar en lägre grad av 

subventionering än andra idrotter.  

Förklaringarna till en lägre subventioneringsgrad är att arenaidrotterna har: 

• bättre potential än andra idrotter att få sin verksamhet finansierad av sponsorer och 

andra affärsuppgörelser  

• möjlighet att arrangera publikdragande evenemang som landskamper och 

internationella turneringar genom sina specialförbund 

• intensiv massmediebevakning som ofta påverkar både de kommersiella intäkterna 

och medlemsrekryteringen positivt 

 

 

 
                                                 
12 Ds 1993:58, s. 12-13. 
13 Ibid, s. 12. 
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För flera stora specialförbund som t.ex. Fotbollsförbundet, Ishockeyförbundet och 

Golfförbundet är bidraget från RF försumbart ur ett ekonomiskt perspektiv där bidraget svarar 

för mindre än 10 % av omsättningen. För flera mindre specialförbund verkar stödet från RF 

tvärtom vara avgörande för att kunna bedriva verksamhet. De sporter som erhåller minst 

bidrag per medlem är bl.a. golf och korpen. Gymnastik med sina 24 kr per medlem ligger 

också långt ned på listan. Tyngdlyftning, skidskytte och militäridrott är bland de sporter som 

har högst bidrag med över 1000 kr per medlem.14

 

Eget kapital 

Specialförbunden har ett sammanlagt eget kapital på 158 mkr. Detta är i stort sett lika mycket 

som specialförbunden erhåller i bidrag under ett år. De fem ”rikaste” förbunden (Ishockey-, 

Fotbolls-, Segel-, Golf- och Orienteringsförbundet) står för två tredjedelar av det samlade 

kapitalet. RF har inte tagit hänsyn till detta vid fördelning av bidrag.15   

 

Föreningarna  

Följande nyckeltal har framräknats vid analysen av 200 idrottsföreningars årsredovisningar. 

Urvalet representerar ett stort antal sporter, dock ingen elitklubb: 

• ”57 % av de undersökta idrottsföreningarna har en subventioneringsgrad på upp till  

      20 % av omsättningen.  

• golf, ridning, segling och mindre vanliga sporter som t.ex. windsurfing har en mindre 

subventioneringsgrad än andra sporter 

• i hälften av de undersökta föreningarna svarar bingo och lotterier för upp till 20 % av 

omsättningen. 

• de traditionella lagsporterna t.ex. fotboll och handboll, har mycket låga 

medlemsavgifter medan ”nya” sporter tar ut mer ”marknadsmässiga” 

medlemsavgifter. 

 

Elit eller bredd? 

Det offentliga stödet till idrottsföreningarna påstås ibland bekosta elitidrott snarare än 

ungdoms/breddidrott. En fotbollsförening med både elit- och ungdoms verksamhet studerades 

                                                 
14 Ds 1993:58, s. 50-51. 
15 Ibid s, 51-52. 
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för att undersöka stödets användande. Årsredovisningar och bokslut granskades. Även en 

kompletterande intervju utfördes med en fotbollsförening. 

Resultaten visar att 60 % av intäkterna kom från ungdomssidan och att den förbrukade 30 % 

av intäkterna. Detta visar att ungdomssidan till stor del understödde elitverksamheten. 

Generella slutsatser kan självklart inte göras med endast en undersökt förening men hypotesen 

att breddidrotten till viss del får bekosta elitverksamhet stärks. ”Med några undantag är 

specialförbunden inom RF inriktade på tävlingsidrott och det mesta av organisationsstödet 

riktar sig därför mer till tävlingsidrott än till breddidrott.”  

Studien visar att det krävs en mer verksamhetsinriktad redovisning för att ge stat och kommun 

möjlighet att göra en bättre uppföljning av till vem och till vad det offentliga stödet går. Detta 

är även viktigt för att kunna utvärdera om de övergripande målen med det offentliga stödet 

nås. Alla föreningar som söker bidrag skickar redan idag sina årsredovisningar till 

kommunen.16  

 

Män eller kvinnor? 

Flickor får lika mycket som pojkar per träningstillfälle i aktivitetsstöd när de idrottar inom 

föreningar. Likadant utbetalas organisationsstöd oavsett av om den specifika idrotten har 

många kvinnliga medlemmar eller inte.  Problematiken är att flickor/kvinnor motionerar mer 

än pojkar/män utanför de etablerade idrottsorganisationerna. Följderna av detta blir att 

flickorna/kvinnorna får en mindre del av stödet än pojkarna/männen.17

 

Samband mellan idrottsstöd och idrottsutövning 

I ett försök att mäta eventuella effekter från det statliga stödet granskades medlemsantalet 

inom idrottsrörelsen. Granskningen visade att det statliga stödet till idrottsföreningar ökat, 

liksom medlemsantalet. Idrotter som t.ex. golf, ridning och tennis har fått alltfler medlemmar 

trots att de i stor utsträckning finansieras av utövarnas avgifter och inte från statligt stöd. 

Studien visar också att antalet aktiva minskat i de åldrar som är berättigade till stödet, trots en 

ökning av aktivitetsstödet. Ändå har medlemsantalet i idrottsföreningarna ökat. Således är inte 

medlemskap ett bra mått på aktivitet, då de kanske endast visar att intresset för idrott och 

motion ökat.18  

 

                                                 
16 Ds 1993:58, s. 60-61. 
17 Ibid, s. 62. 
18 Ibid, s. 65-66, 68. 
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Andelen aktiva medlemmar i föreningar är störst i åldrarna 10 – 12 år. Av de åldersgrupper 

som är bidragsberättigade utövas en stor del av 7 – 15 åringar medan ungdomar i åldern 16 – 

24 år både är mindre aktiva och i mindre utsträckning är medlemmar i idrottsföreningar.19

 

Alternativa sätt att fördela stödet 

Statligt stöd till idrottsutövning är oftast marginellt i förhållande till andra finansieringskällor, 

förutom statens lönebidrag till anställda inom idrotten. Därför bör stödet gå till områden där 

det finns bäst förutsättningar att förbättra måluppfyllelsen. Detta kan gälla grupper som 

kvinnor, invandrare och äldre. I Finland t.ex. är det kommunerna som fördelar stödet till 

föreningarna och de bestämmer utefter tre prioriteringsområden (barn/ungdom, äldre och 

elitidrottare), vilka föreningar som ska få stöd inom dessa områden. I Sverige ligger den 

uppgiften på RF och distriktsförbunden.  Ett alternativ i Sverige är att aktivitetsstödet helt förs 

över till kommunerna. Istället för att som idag utbetala timbaserat stöd till föreningar som är 

anslutna till en riksorganisation, får kommunerna möjlighet att ge stöd till föreningar som 

prioriterar underförsörjda grupper och därmed nå kommunens mål med fritidspolitiken.20  

 

Sammanfattningsvis pekar studien från 1993 på att stödets utformning och effekter gynnar 

etablerade idrotter, män före kvinnor och elit- och tävlingsverksamhet före motionerande. 

Ytterligare anser författarna till studien att RF har en svår roll med motstridiga intressen 

involverade och att administrationskostnaderna är höga. Studien var omfattande och komplex 

med mål att kartlägga hela idrottsrörelsens ekonomi.   

 

1.3.2. Studien: LOK-stödets effekter - utvärdering av LOK-stödet 

1998 utvärderades LOK-stödet i form av en intervjuundersökning utförd av Rolf Sandahl, 

revisionsdirektör vid Riksrevisionsverket. Syftet var att undersöka om LOK-stödet haft 

effekter och i så fall vilka. Studien granskar inte endast om stödet gynnar fysisk aktivitet utan 

även om det främjar sociala och demokratiska värden. Frågeställningarna var bl.a.: hur stor 

andel stödet utgör av dessa föreningars totala intäkter, vilka ekonomiska och eventuellt andra 

effekter stödet har, vad som skulle hända om stödet togs bort etc.21  

Intervjuundersökningens urval omfattade 53 föreningar tillhörande tre olika distriktsförbund, 

Småland, Västerbotten och Örebro. 

                                                 
19 Ds 1993:58, s. 67. 
20 Ibid, s. 78-79. 
21 SOU 1998:33, s. 27. 
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LOK-stödets andel  

LOK-stödets andel av föreningarnas totala intäkter var från 40 % till några promille. 

Fördelningen var följande: 

• 67 % inom intervallet 0-5 %  

• 25 % inom intervallet 6-10 %  

• 8 % inom intervallet 10-40 %. 

Medianen var 3,5 % och medelvärdet 5,7 %. I en jämförelse med tidigare studier har LOK-

stödets andel av föreningarnas totala intäkter sjunkit ytterligare.22

 

Lok stödets betydelse 

”Ungefär 36 % av föreningarna anser att stödet har stor betydelse. Drygt 43 % säger att stödet 

har en relativ stor betydelse och drygt 20 % anser att stödet har liten betydelse.”23  

 

LOK-stödets effekter är svåra att mäta eftersom stödet inte är öronmärkta och därmed blandas 

med föreningarnas övriga inkomster. Därför ställdes en hypotetisk fråga om vad som skulle 

hända om stödet drogs in. Svaret visade att 75 % ansåg att det skulle få negativa effekter och 

25 % ansåg att det skulle bli små eller inga effekter. Följden med indraget stöd skulle bli att 

föreningarna behövde anskaffa pengar på annan verksamhet t.ex. sälja mer lotter, höjda 

medlemsavgifter och mer ideellt arbete. Indraget stöd från staten kan dessutom uppfattas 

negativt av andra bidragsgivare och skulle kunna göra t.ex. kommunerna mer restriktiva med 

sitt stöd. En faktisk betydelse med LOK-stödet för föreningarna, är att fler aktiviteter påverkar 

fördelningen av medel från kommersiell bingoverksamhet positivt.24  

 

För att ytterligare testa stödets effekter ställdes frågan om vad som skulle hända om stödet 

fördubblades. Svaren visade att 25 % ansåg att fördubblat stöd inte skulle ge några effekter. 

Ca. 50 % ansåg att det skulle öka kvaliteten på aktiviteterna och 25 % att både kvaliteten och 

kvantiteten skulle öka. En möjlig effekt av stödet är att aktiviteter eller deltagare kanske inte 

ökar, däremot ökar antalet sammankomster. Möjligtvis delar föreningarna upp aktiviteterna i 

mindre grupper för att kunna redovisa fler sammankomster för att få större stöd.25

 

 
                                                 
22 Ibid, s.38. 
23 Ibid, s.41. 
24 Ibid, s.42. 
25 SOU 1998:33, s.45-46. 
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Vad anser föreningarna om LOK-stödet? 

Drygt 75 % anser att stödet är bra som det är och att det är svårt att hitta bättre alternativ.26

Hälften av idrottsföreningarna anser att stödreglerna är bra medan den andra hälften vill ha 

vissa ändringar bl.a. höja och/eller sänka åldersgränserna för stödet. Ytterligare anser en del 

föreningar att vissa idrotter missgynnas av reglerna och att rika föreningar inte borde få 

stödet. Administrationen av LOK-stödet anser få vara krångligt.27  

 

Sammanfattande kommentar 

Intervjuundersökningen visar bl.a. att: 

• stödet utgör en liten andel av föreningarnas totala intäkter 

• det är komplicerat att klargöra om stödet ger en ökning av aktiviteterna eller dess 

inriktning 

• möjligheterna till alternativa inkomster ökar med stödet28  

 

Slutligen konstateras att det uppföljningssystem som finns idag är otillräckligt. Dessutom 

riktas kritik mot att så få utvärderingar om stödet gjorts under de 25 åren stödet har funnits när 

flera miljarder kronor utbetalats under perioden.29  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 SOU 1998:33, s.50. 
27 Ibid, s.52-53. 
28 Ibid, s.54. 
29 Ibid, s.58. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Studien avser att undersöka hur idrottsföreningar upplever LOK-stödet. Följande 

frågeställningar har valts för att uppfylla syftet: 

• Hur fördelas det statliga LOK-stödet i föreningarna? 

• Hur anser föreningarna att arbetet med aktivitetskort fungerar? 
• Vad betyder LOK-stödet för föreningarna? 
• Anser föreningarna att LOK-stödet är ett rättvist system för att fördela pengar till 

ungdomsidrotten? 

• Finns det någon skillnad mellan stora föreningar (>500 medlemmar) och små 

föreningar (<50 medlemmar)? 

 
1.5 Metod 

1.5.1 Litteratur 

En viss del av litteraturen, innehållande fakta om LOK-stödets historik, lånades från RF. 

Övrig litteratur söktes vid Idrottshögskolans bibliotek samt via databasen Libris. De sökord 

som använts var idrottsstöd, offentligt stöd, bidrag, ungdomsbidrag, statligt stöd, statligt 

bidrag, se bilaga 1. 

 

1.5.2 Urval 

Studien omfattar 2000 slumpvis utvalda svenska idrottsföreningar som erhåller statligt LOK-

stöd. Urvalet utgjordes av föreningar vars verksamhet ingår i RF:s organisation. Ur RF:s 

medlemsregister valdes sedan var tionde förening ut, oavsett verksamhet, storlek och regional 

tillhörighet. Föreningarna ombads att sända tillbaka enkäten så fort som möjligt till RF i det 

portofria svarskuvertet. Av de 2000 enkäter som skickades ut kom 36 enkäter tillbaka utan 

svar på grund av att föreningen inte gick att nås eller att den upphört. Av återstående enkäter 

återkom 550 st ifyllda. Detta anser vi är tillräckligt för en uppsats på den här nivån, trots att 

det externa bortfallet var 72 %. Detta bortfall är högre än RF:s normala bortfall vid liknande 

undersökningar. Det kan möjligtvis förklaras med dels tidsbrist och dels att RF:s postansvarig 

glömde att koda utskicken så att det inte gick att skicka ut någon påminnelse.  

Det interna bortfallet var väldigt lågt, med undantag av en fråga (nummer 11) där 

respondenten ombads att fylla i till vilka åldersgrupper LOK-stödet går till i föreningen. Det 

visade sig att föreningarna inte alltid visste till vilka åldersgrupper pengarna gick till.  
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Vissa föreningar hade ingen specifik kassa för LOK-stödet utan alla intäkter lades i en 

klumpsumma som sedan fördelades i föreningen. 

 

1.5.3 Datainsamlingsmetoder 

Studiens mätinstrument utgjordes av enkäter (se bilaga 2). Enkäten innehåller först ett antal 

bakgrundsfrågor om föreningen, sedan följer huvudfrågorna som syftar till att besvara 

studiens frågeställningar. Ytterligare några frågor förekommer i enkäten; dessa var i RF:s 

intresse och har ingenting med denna studie att göra. 

 

1.5.4 Procedur 

RF angav vad de ville ha undersökt. Därefter utformade författarna ett enkätunderlag som 

sedan diskuterades med handledaren och två representanter från RF. Under 

utvecklingsprocessen fördes en dialog mellan författarna, handledaren och RF, fram till att 

den slutliga enkäten färdigställdes. En pilotstudie utfördes i form av en intervju med en högt 

uppsatt idrottsledare med god insyn i det statliga LOK-stödets handhavande. Idrottsledaren 

fick fritt berätta hur denne upplevde LOK-stödets administration, effekter och betydelse för 

idrottsföreningar i allmänhet. Idrottsledaren fick möjlighet att kommentera enkäten vilket 

ledde till att vissa ändringar gjordes. Enkäterna skickades sedan ut med post tillsammans med 

ett missivbrev, se bilaga 3. I missivbrevet informerades föreningarna om att enkätsvaren 

skulle behandlas konfidentiellt men p.g.a. att de tilltänkta föreningsnumret på svarsbreven 

uteblev, behandlades enkäten helt anonymt. Avsändarens postort registrerades på de 

återkommande svarsbreven för att få en bild över urvalets regionala spridning. 

 

1.5.5 Databearbetning och tillförlitlighet 

Respondenterna skickade tillbaka enkäterna till RF:s kansli i Stockholm. Därefter hämtades 

enkäterna kontinuerligt av författarna och resultaten fördes in i Excel. När alla resultat (550) 

var inrapporterade fördes de in i databehandlingsprogrammet SPSS med assistans av en 

statistiker på RF. Efter överenskommelse med RF avbröts enkätmottagandet efter en 

treveckorsperiod på grund av tidsbrist. RF kommer att fortsätta bearbeta de enkäter som 

inkommit därefter.  
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Reliabiliteten på studien sänks något eftersom enkäten sändes via post. Därmed fanns ingen 

möjlighet för respondenten att få hjälp med eventuella betänkligheter rörande enkätfrågorna. 

Speciellt fråga 11 där respondenten skulle uppskatta till vilken åldersgrupp som stödet gick 

till i enkäten där bortfallet var ca 50 %. Dock bifogades telefonnummer och mejladress till 

kontaktpersoner på RF i missivbrevet. Reliabiliteten höjs emellertid tack vare den utförda 

pilotstudien. Vi anser att vår studie går att reproduceras eftersom vår enkät innehöll fasta 

svarsalternativ och slumpmässiga urval från RF:s medlemsregister. Vi anser att resultatet i vår 

studie täcker in det område som vi avsåg att undersöka. Metoden fyllde sitt syfte och utifrån 

ovanstående resonemang kring reliabilitet bedöms validiteten vara god – om än påverkad av 

det stora bortfallet. Vi tycker att 550 enkätsvar är tillräckligt många för att få en giltig bild av 

föreningarnas uppfattning av LOK-stödet. 
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2. Resultat 
Resultaten från enkätfrågorna är uppdelade på våra fem frågeställningar: hur stödet fördelas, 

arbetet med aktivitetskort, LOK-stödets betydelse, är det ett rättvist system och skillnaden 

mellan stora och små föreningar.  

 

2.1 Fördelning av det statliga LOK-stödet i enskilda föreningar 
Var tar pengarna vägen? Används de till satsning på bredd- och ungdomsidrott eller går en 

viss del av pengarna till att finansiera elitverksamhet och senioridrott? Här framförs var LOK-

stödspengarna tar vägen, hur de fördelas bland medlemmarna och hur det används av 

föreningen. Tabell 1 redovisas för att kunna jämföras med tabell 2. 

 

          Tabell 1: fördelningen av medlemmar i föreningen 
 
                          Flickor %                    Pojkar  %                    Totalt  % 

                                 
   < 7 år                    3                

  

3 6 

7-12 år        12          18 30 

13-16 år 8 11 19 

17-20 år 4 6 10 

> 20 år 15 20 35 

Totalt 42 58 100 

 
Medlemsantalet är högst i åldersgruppen >20 år samt i gruppen 7-12 år och lägst i gruppen  

< 7 år och 17-20 år, gällande både flickor och pojkar. I tabell 2 redovisas hur föreningarna 

fördelar pengarna från LOK-stödet till medlemmarna. 
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          Tabell 2: LOK-stödets pengar fördelade bland medlemmarna i föreningarna 
  
                                Flickor %                    Pojkar  %                    Totalt  % 

                                           
 

 

< 7 år            1,5 1,5 3 

7-12 år        16          19 35 

13-16 år 14,5 17,5 32 

17-20 år 7,5 13,5 21 

> 20 år 4,5 4,5 9 

Totalt 44 56 100 

Inom idrottsföreningarna går pengarna från LOK-stödet till alla medlemsgrupper, även de 

som inte är berättigade för stödet (<7 år och >20 år).  

De åldersgrupper som erhåller mest stödpengar är 7-12 år och 13-16 år. Minst pengar går till 

gruppen 17-20 år. Vissa föreningar använde LOK-stödspengar för att satsa på elitverksamhet. 

Detta visas i figur 1.      

 

 Elitverksamhet på seniornivå

Ja
30%

Nej
70%

 
Fig.1. Andel klubbar som bedriver elitverksamhet på seniornivå. 

 
30 % av de 550 föreningarna bedriver någon form av elitverksamhet. 

Av de idrottsföreningar som svarat ja på frågan har 8,4 % svarat att pengar från det statliga 

LOK-stödet går till att bedriva elitverksamhet. 18 föreningar ger 30 % eller mer till 

elitverksamheten. Av dessa 18 föreningar är 5 fotbollsföreningar. 
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Författarna ville inte enbart se hur aktivitetspengarna fördelades bland medlemmarna utan 

även vad de användes till rent praktiskt. Detta klargörs i figur 2. 
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Fig.2. Det statliga aktivitetsstödet användningsområde till i föreningen 

 

Resultaten i tabellen baseras på hur många ettor varje alternativ har fått. D.v.s. hur många som 

har prioriterat varje alternativ främst. Lokalhyror hade de flesta föreningar prioriterat som 

nummer ett, följt av idrottsmaterial/redskap 130 och tävlingar/turneringar 121. Åtta stycken 

föreningar har seniorverksamhet som högsta prioritet vid fördelningen av LOK-

stödspengarna. Hälften av dessa är fotbollsföreningar. 
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2.2 Arbetet med aktivitetskorten 
Denna frågeställning handlar om hur föreningarna upplever det administriva arbetet med 

LOK-stödet, vem som är uppgiftslämnare och hur arbetskrävande det är att fylla i 

aktivitetskort. 

Vem lämnar in uppgifterna om LOK-stödet

Kanslist
25%

Kassör
31%

Ordförande
19%

Tränare/ledare
13%

Annan funktion
12%

 
Fig.3. Funktion hos den person som lämnar uppgifter om LOK-stödet 

 

Kanslist och kassör utgör tillsammans 56 % av dem som lämnar uppgifter om statligt lokalt 

aktivitetsstöd. Figur 4 visar hur dessa upplever arbetet med närvaro/aktivitetskort. 

 

Kassör/kanslists arbete med närvaro/aktivitetskort

Mycket 
arbetskrävande

13%

Ganska 
arbetskrävande

25%

Något 
arbetskrävande

39%

Inte alls 
arbetskrävande

23%

 
Fig.4. Tabellen visar hur respondenten tror att kassör/kanslist upplever arbetet med 

närvaro/aktivitetskort 
 

 
77 % av respondenterna tror att kassör/kanslisterna tycker att arbetet med aktivitetskort kräver 

någon form av arbete. 23 % menar att det inte alls är arbetskrävande. Eftersom det i de flesta 

föreningar är tränarna som fyller i närvarokorten ville vi se hur de upplevde göromålet. 
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Tränare/ledares arbete med närvaro/aktivitetskort 

Mycket 
arbetskrävande

6%

Ganska 
arbetskrävande

26%

Något 
arbetskrävande

51%

Inte alls 
arbetskrävande

17%

 
Fig.5. Tabellen åskådliggör hur respondenten tror att tränare/ledare upplever arbetet med 

närvaro/aktivitetskort 
 
83 % av respondenterna tror att tränarna/ledarna tycker att arbetet med aktivitetskort är 

arbetskrävande på något sätt. 17 % anser inte att det är arbetskrävande alls. Till sist ville 

författarna även veta vad respondenten ansåg om ordförandes åsikt om aktivitetskorten. 

 

Ordförandes arbete med närvaro/aktivitetskort 

Inte alls 
arbetskrävande

59%

Ganska 
arbetskrävande

13%Något 
arbetskrävande

23%

Mycket 
arbetskrävande

5%

 
Fig.6. Tabellen visar hur respondenten tror att ordförande upplever arbetet med 

närvaro/aktivitetskort 
 

 
41 % av respondenterna tror att ordföranden tycker att det är arbetskrävande i någon form 

med aktivitetskort. 59 % anser att det inte alls är arbetskrävande. 
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2.3 Betydelsen av LOK-stödet 
Hur mycket betyder aktivitetsstödet för föreningarna och varifrån får de sina övriga intäkter? 

Detta redovisas i figur 7 och 8. 

 

Betydelsen av LOK-stödet

Väldigt lite, 
obetydligt

2%

Ganska lite, ger ett 
visst tillskott i 

kassan
18%

Ganska mycket, 
det är en 

betydande 
inkomstkälla

45%

Väldigt mycket, vi 
skulle inte klara 

oss utan
35%

 
Fig.7. Det statliga aktivitetsstödets betydelse för föreningarna 

 
Av föreningarna har 80 % svarat att stödet betyder väldigt mycket eller ganska mycket och 

2% har svarat att det betyder väldigt lite eller är obetydligt. Idrottsföreningarna har givetvis 

andra intäkter än det statliga lokala aktivitetsstödet. Dessa redovisas i figur 8. 
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Fig.8. En uppskattning var föreningens intäkter kommer ifrån 

 
Föreningarnas största inkomstkälla kommer från medlems- och träningsavgifter som står för 

24 % av intäkterna. Det statliga LOK-stödet står för 14 % av inkomsterna och genererar mer 

intäkter till föreningarna än sin kommunala motsvarighet.    
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2.4 Anser föreningarna att LOK-stödet är ett rättvist system  
Idrottsföreningarna fick motivera varför de tycker eller inte tycker att LOK-stödet är ett 

rättvist sätt att fördela pengar till ungdomsidrotten. Vi valde att ta med denna öppna fråga för 

att få en uppfattning om upplevelsen av LOK-stödet. I figur 9 visas resultatet följt av ett antal 

citat från enkätsvaren. 

 

Är LOK-stödet rättvist

Ja
90%

Nej
10%

 
Fig.9. Föreningarnas upplevelse av LOK-stödet som ett rättvist system 

 

De flesta idrottsföreningarna (90 %) anser att LOK-stödet är ett rättvist sätt att fördela statliga 

medel till ungdomsidrotten. Bland de föreningar som var kritiska till stödformen anser  

35 % av gymnastikföreningarna och 18 % av tennisföreningarna att stödet inte är ett rättvist 

sätt att fördela statliga medel till ungdomsidrotten. Av fotboll- och innebandyföreningar 

svarade 4 % respektive 3 % att det inte är ett rättvist system. 

 

 

De flesta som är positiva till bidragsformen valde motiveringen att det är rättvist och de har 

svårt att se ett bättre sätt att fördela pengar till ungdomsidrotten. 
 

”Det gynnar föreningar som tar hand om ungdomar och ger dem möjlighet att bedriva vettig 

sysselsättning. Ju fler ungdomar man sysselsätter desto mer pengar får man”.  

 

”Att proportionellt fördela ut pengar mot den aktivitet som råder i föreningen måste väl vara 

rättvist. Mycket aktivitet ska ge mycket statligt aktivitetsstöd, liten verksamhet ska ge litet stöd”.  
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En annan vanlig positiv motivering är den historiska förklaringen om idrotten som 

samhällsvårdare: 

 
”Det behövs pengar för att kunna aktivera dagens ungdomar och ju mer vi aktiverar dem desto 

mindre kriminalitet blir det i samhället.”   

 

”Utan lokalt aktivitetsstöd går vissa föreningar inte runt vilket vore förödande i datoråldern. Det är 

således bättre att ge pengarna för friskvård/idrott och inte för sjukvård”.  

 

Av de idrottsföreningar som inte tycker att ungdomsstödet är rättvist klagade många på 

åldersgränserna. Många gymnastikföreningar anser sig missgynnade av att den nedersta 

åldersgränsen för att få stöd är 7 år: 

 
”Tycker det är synd att man inte stödjer verksamheter under 7 år. Eftersom det oftast är där man 

lägger grunden för ett engagemang att röra sig och tycka det är roligt med idrott”.  

 

”Vi tycker det är viktigt att ”plantera in” hur viktigt det är att röra på sig, redan från små barnsben. 

Det hade varit bra om man kunde få aktivitetsstöd från 4 års ålder.””  

 

”Vi bedriver simskola för barn med ett stort antal barn under 7 år vilket inte berättigar till stöd. 

Stödet borde koncentreras till barn och ej till vuxna i 18-20 års ålder. Simskola för 6-åring = inget 

stöd, Kamratgrupp 19-åringar i innebandy = stöd”.  
 
 
Flera idrottsföreningar känner sig även missgynnade av att åldersgränsen sänktes från 25 år 

till 20 år. Detta var främst föreningar som inte har en sån stor ungdomsverksamhet, t.ex. 

tyngdlyftning och skytte: 
 

”Sänkning av åldersgränserna har varit ett stort bakslag för just vår förening eftersom vår 

verksamhet startar bland lite äldre barn ca 8-9 år och det är många aktiva mellan 20-25 år”. 

 

”När åldersgränsen sänktes från 25 till 20 år förlorade föreningen i stort sett hela aktivitetsstödet 

eftersom de flesta i vår idrott är i åldern 20-25 år.”  

 

En annan grupp som känner sig försummade är vissa individuella idrottsföreningar såsom 

tennis, skidor och orientering. Dessa anser sig ha svårt at få ihop lika många aktiva deltagare 

då det krävs många fler ledare till varje grupp: 
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”Individuella idrotter med stort ledarbehov borde få mera. En tennisledare kan träna 4 

personer/timme och en fotbollsledare kan träna 30 personer/timme”.  

 

”Den individuella idrotten underprioriteras mot lagidrott och småklubbarna får lida mest.” 

 

Många små föreningar anser att det främst är de stora idrotterna som tar alla pengar och att 

glesbygden alltid är förlorande: 

 
”För små föreningar som inte har inkomst på lotterier och sponsorer är det viktigt med det statliga 

och kommunala bidragen. Vi anser att de statliga bidragen ska höjas för små föreningar”.  

 

”Det kan ju vara rättvist att en mindre klubb med få intäktsmöjligheter får ett större stöd än en s.k. 

storklubb med många olika intäktsmöjligheter i expansiva regioner”.  

 

”Kanske vore bra med en grundpeng för att små föreningar ska få det lättare.”  

 

Flera föreningar var också inne på att pengarna kanske inte alltid går tillbaka till 

ungdomsidrotten utan att det istället satsas på seniorverksamhet: 
 

”Felet med en del föreningar är att pengarna går till att driva A-lag och inte hamnar hos 

ungdomarna.”  

 

”Viktigt att föreningar ser till att det är stöd till just ungdomsidrott och inte ett sätt att finansiera 

seniorers idrottande.”  

 

Författarnas avsikt var att se om föreningarna tycker att det LOK-stödet är ett rättvist system 

att fördela ut pengar på. Vissa idrottsföreningar valde ändå att belysa att det på vissa håll 

fuskas med redovisningen: 

 
”Stödet speglar den verksamhet man har i föreningen, dock tror jag att det förekommer fusk, 

medvetet eller omedvetet, genom att man delar upp rapporteringen för att få så många 

sammankomster som möjligt.”  

 

”Sammankomstbegreppet är mångtydigt, gråzonen utnyttjas av oärliga föreningar.”  

 

”Stödet är rättvist fast oerhört korrumperande och mygelbefrämjande.”  
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2.5  Skillnad mellan stora och små föreningar 
 
Vi valde att jämföra stora föreningar (fler än 500 medlemmar) och små föreningar (färre än 50 

medlemmar) för att se om det skiljde sig. Av de 550 föreningar som deltagit i undersökningen 

hade 68 föreningar fler än 500 medlemmar och 93 föreningar var färre än 50 medlemmar. Vi 

valde att jämföra synen på betydelsen av stödet samt var pengarna tar vägen och används till. 
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Fig.10. Betydelsen av LOK-stödet för stora och små föreningar  

 

69 % av de stora föreningarna anser sig inte klara sig utan det statliga lokala aktivitetsstödet 

mot 51 % av de små föreningarna. Skillnader i intäkter visas i figur 11. 
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Fig.11. Små och stora föreningars intäkter i procent 

Det små föreningarna får in mest pengar från är bingo och lotterier, medan de stora 

föreningarna får in mest pengar från medlems- och träningsavgifter. 
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30 % av alla 550 föreningarna bedriver någon form av elitverksamhet. Figur 12 åskådliggör 

hur elitverksamheten bedrivs i stora och små föreningar. 
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Fig.12. Tabellen visar hur många procent av de stora och små föreningar som  

bedriver elitverksamhet på seniornivå 
 

I de små föreningarna bedriver 22 % elitverksamhet på seniornivå. Bland de stora 

föreningarna är siffran 55 %. Vidare visas vad de stora och små föreningarna använder 

pengarna till. 
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Fig.13. Det statliga stödets användningsområden i de stora och små föreningarna 

 
 
Bland de små föreningarna används bidraget främst till lokalhyror 33 %, följt av 

idrottsmaterial 14 % och träningsläger 5 %. De stora föreningarna använder bidraget i första 

hand till idrottsmaterial 18 %, lokalhyror 14 % och lön 11 %. 
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3. Sammanfattande diskussion 
Diskussionen delas upp i de fem frågeställningarna. Syftet med studien – att undersöka hur 

idrottsföreningar upplever LOK-stödet – har stått i fokus. Tidigare studier (Idrott åt alla?) 

tyder på att statligt stöd gynnar redan etablerade idrotter, män före kvinnor och elit- och 

tävlingsverksamhet före motionerande. Faktorer som stödjer detta antagande är att effekten av 

stödet är oklart och det faktum att vissa idrotter med låg subvention från offentliga sektorn har 

vuxit fram.  

 

3.1 Fördelningen av LOK-stödet inom föreningarna  
Undersökningen visar att stödpengarna i föreningarna går till samtliga medlemmar, alltså 

även till de åldersgrupper (under 7 år och över 20 år) som inte är berättigade till stödet. 

Noterbart är att svaren visar att nästan 10 % av stödet går till ungdomar över 20 år. Detta 

innebär att de yngre åldrarna drar in pengar till de äldre i föreningarna och därmed kan det 

spekuleras i huruvida pengarna även går till elitverksamhet. Det finns troligen medlemmar i 

föreningarna som är över 20 år och inte ingår i elitsatsningar som får ta del av stödet. På 

frågan om föreningen bedriver elitverksamhet svarar dessutom knappt 10 % att LOK-stödet 

går till elitsatsning inom föreningen. Detta påvisar att de yngre medlemmarna i flera 

föreningar inte får använda alla sina egna ”intjänade” stödpengar utan att de istället används 

till elitsatsningar inom föreningen. Företeelsen stärks av resultat från tidigare forskning (Idrott 

åt alla?) där en fotbollsklubb undersöktes. Resultaten från den studien visar att ungdomssidan 

till stor del bekostade elitverksamheten. Sänkningen av stödberättigad ålder från 25 år till 20 

år tycks inte ha utgjort någon skillnad angående föreningars satsning på breddidrott/barn och 

ungdomsidrott kontra elitidrott. 

 

En viktig slutsats som studien ”Idrott åt alla” kom fram till var att en verksamhetsinriktad 

redovisning skulle kunna klargöra till vem och till vad stödet går i föreningarna. Författarna 

anser att denna studie är en del av RF: s försök till en förbättrad kontroll över stödet för att 

bättre kunna utvärdera stödets verkan. Det kanske kan tyckas att det är väl sent att börja agera 

först nu, när ”Idrott åt alla” förespråkade en bättre redovisningsform för ca 12 år sedan. 
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3.2 Administrationen av LOK-stödet 
Resultaten av frågorna om hur föreningarna upplever administrationen av LOK-stödet ur olika 

föreningsfunktionärers perspektiv visar att föreningsfunktionerna (Tränare/ledare, 

kassör/kanslist och ordförande) överlag upplevde att administrationen var, ”inte alls 

arbetskrävande” eller ”något arbetskrävande”. Kanske inte helt oväntat uppfattades 

ordföranden som den funktion som upplevde administrationen som minst krävande. I 

enkätsvaren pekar resultaten till stor del mot alternativet ”inte alls krävande” i de större 

föreningarna och ”något arbetskrävande” i de mindre. Troligtvis beror detta på att 

tränare/ledare fyller i aktivitetskortet och kassör/kanslist oftast sammanställer rapporteringen i 

de större föreningarna, medan ordföranden har andra uppgifter. I de minsta föreningarna 

sköter kanske ordföranden själv administrationen tillsammans med övriga uppgifter och 

upplever därmed administrationen av LOK-stödet till viss del krävande. 

 

3.3 Stödets betydelse för föreningarna 
Resultatet visar att LOK-stödet har en väldigt stor betydelse för de flesta föreningar. På frågan 

om LOK-stödets betydelse i enkäten har så många som en tredjedel svarat att de inte skulle 

klara sin verksamhet utan stödet och endast ett fåtal svarade att det var obetydligt för deras 

förening. En viss betänksamhet är dock på sin plats eftersom några av frågorna på enkäten 

kan ha fått föreningarna att svara positivt angående stödet i ”rädsla” för att stödet kanske 

skulle decimeras eller utebli. Samtidigt fyllde 20 % av föreningarna i svarsalternativen, 

”väldigt liten betydelse” och ”ganska liten betydelse” på frågan vilket torde tyda på uppriktiga 

svar.  

 

Tidigare studier (Idrott åt alla?) visar att de större förbunden som t.ex. Fotbollsförbundet, 

Ishockeyförbundet och Golfförbundet inte alls behöver stödet i samma utsträckning som de 

små förbunden. Dessa specialförbund har dessutom redan en relativt god ekonomi och skulle 

klara sin verksamhet med en mindre andel av stödet vilket borde tyda på att LOK-stödet 

missgynnar de mindre förbunden och gynnar de stora. Fotboll och ishockey är populära 

idrotter i Sverige och intresset bidrar till många aktiva medlemmar. Eftersom LOK-stödet är 

baserat på antal aktivitetsutövare samt antal aktivitetstillfällen leder detta även till att de större 

föreningarna erhåller den största delen av stödet och de små föreningarna får försöka klara sig 

med mindre medel.   
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Under rubriken ”skillnader på små och stora föreningar” diskuteras frågan om stödets 

betydelse vidare. 

 

3.4 Är LOK-stödet ett rättvist system  
90 % av de föreningar som deltog i enkätundersökningen ansåg att LOK-stödet är ett rättvist 

system att fördela statliga medel på. Ingen förening ansåg sig ha ett bättre alternativ till LOK-

stödet men några uttryckte ett visst missnöje med systemet. Många av de positiva 

kommentarerna angående LOK-stödet handlade om vikten av att sysselsätta så många som 

möjligt genom fysisk aktivitet. Den aktivitetsgrundande verksamhet som LOK-stödet bygger 

på, föranleder att ju fler idrottsutövare/medlemmar föreningarna har, desto mer pengar 

genererar i stöd. Detta kan tyckas vara ett rättvist system. Samtidigt finns det betänksamheter 

i vissa föreningar angående fördelarna med många medlemmar. Bl.a. har några tennis-, skid- 

och orienteringsföreningar uttryckt sitt missnöje angående stora skillnader i 

verksamhetsformerna bland olika sporter. De menar att deras idrotter har ett stort ledarbehov 

då de baseras på individuellt idrottsutövande där ledarna/tränarna specialiserar sig på få 

deltagare vid varje tillfälle. Således har de svårt att bedriva verksamhet i större grupper samt 

att möjligheterna att införskaffa ledare/tränare begränsas av kostnaderna. Lagidrotter som t.ex. 

fotboll, innebandy och liknande har däremot dessa möjligheter, att med få ledare bedriva 

verksamhet för många deltagare. Därmed får inte de individuella idrotterna samma 

ekonomiska möjligheter genom LOK-stödet som lagidrotter. Följaktligen underprioriteras de 

individuella idrotterna gentemot lagidrotter. 

 

En annan grupp som anser att LOK-stödet inte är helt rättvist är de mindre föreningarna. 

De menar att större föreningar har större möjligheter att t.ex. finna sponsorer och bedriva 

lotteriverksamhet. Därmed skulle de mindre föreningarna vara i större behov av statligt stöd 

än de större föreningarna. Dessutom verkar flera mindre föreningar vara belägna i glesbygd, 

vilket även minskar rekryteringsmöjligheterna av medlemmar. 

 

En annan aspekt som författarna medvetet inte tagit upp i undersökningen är eventuellt 

bidragsfusk. Dels var det inte RF: s mål att utreda, dels anses denna studie inte vara det rätta 

forumet för en sådan diskussion. Trots detta har flera föreningar skrivit att de tror fusk 

förekommer med LOK-stödsbidraget och att ”gråzonen” i rapporteringen är stor, beroende på 
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att sammankomstbegreppet är mångtydigt. De anser att det finns stora möjligheter att fuska 

(medvetet eller omedvetet) för oärliga föreningar. 

 

3.5 Skillnader på små och stora idrottsföreningar 
Studien undersökte även eventuella skillnader mellan hur små och stora idrottsföreningar 

uppfattar stödet. Föreningarna delades upp i två olika kategorier där enkätresultaten från 

föreningar med fler än 500 medlemmar, jämfördes med föreningar med färre än 50 

medlemmar. 

 

Resultaten visar att av de större föreningarna anser ca 70 % att de inte kan bedriva verksamhet 

utan LOK-stödet. Motsvarande siffra för små föreningar var ca 50 %.  De större föreningarna 

anser sig beroende av stödet i större utsträckning än de små föreningarna. Troligtvis förklaras 

detta med att de större föreningarna får betydligt mer pengar från LOK-stödet än de små, 

eftersom de har många fler medlemmar som är stödberättigade. Eftersom stödsummorna är 

betydligt större för de stora föreningarna gentemot de små, kanske stödet dessutom upplevs 

som viktigare. Vidare har de stora föreningarna ofta en ansenligare personaladministration än 

de små föreningarna, vilket medför en större kostnad. Även kostnader för att bedriva 

idrottsverksamhet i form av fler idrottsanläggningar, material o.d. är större för en stor 

förening kontra en liten förening. Därmed ökar ytterligare de stora föreningarnas behov av 

inkomster och LOK-stödets betydelse ökar följaktligen som ett resultat av detta.   

 

Studien påvisar dock att LOK-stödet är betydande för flertalet av de undersökta föreningarna 

oavsett storlek. Samtidigt påminner vi återigen om en del föreningars eventuella ”rädsla” över 

LOK-stödets fortsatta existens. Om föreningarna tror att ett negativt svar angående stödets 

betydelse innebär att stödet uteblir, kan det ha påverkat resultatet av enkätstudien. Några 

föreningar har ändå svarat att det inte betyder nämnvärt för deras verksamhet, vilket stärker 

uppfattningen att föreningarna är uppriktiga vid svarstillfället. 

 

Av de mindre föreningarna svarar 22 % i enkätundersökningen att de bedriver elitverksamhet 

på seniornivå, motsvarande siffra är 55 % för de stora föreningarna. Drygt 8 % av alla 

föreningar som bedriver elitverksamhet svarar dessutom att LOK-stödspengar går till 

elitverksamhet, vilka är ämnade för barn- och ungdomsverksamhet.  
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4. Slutsats 
Slutsatsen med vår studie är att de flesta idrottsföreningarna upplever LOK-stödet som ett 

rättvist system att fördela statliga pengar till ungdomsidrotten samt att det har stor betydelse 

för merparten av landets idrottsföreningar. Större föreningar upplever i högre grad att de inte 

klarar sig utan LOK-stödet än små föreningar. 

 
5. Förslag till vidare forskning 
Under perioden som vi arbetat med vår studie har flera nya frågor uppkommit som vore 

intressanta att forska vidare i. För att fördjupa sig i LOK-stödets betydelse för föreningarna 

tycker vi att det vore spännande med exempelvis djupintervjuer istället för en 

enkätundersökning. Eftersom så många föreningar valde att ta upp eventuellt bidragsfusk trots 

att det inte var vår avsikt skulle detta kunna vara en möjlig infallsvinkel för vidare forskning. 
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7.  Tabell- och Figurförteckning 
 

Tabell 1 : fördelningen av medlemmar i föreningen 

 

Tabell 2: LOK-stödets pengar fördelade bland medlemmarna i föreningarna 

  

Figur 1: Andel klubbar som bedriver elitverksamhet på seniornivå. 

 

Figur 2: Det statliga aktivitetsstödet användningsområde till i föreningen 

 

Figur 3: Funktion hos den person har som lämnar uppgifter om LOK-stödet 

 

Figur 4: Hur tror respondenten att kassör/kanslist upplever arbetet med närvaro/aktivitetskort 

 

Figur 5: Hur tror respondenten tror att tränare/ledare upplever arbetet med 

närvaro/aktivitetskort 

 

Figur 6: Hur tror respondenten tror att ordförande upplever arbetet med närvaro/aktivitetskort 

 

Figur 7: Det statliga aktivitetsstödets betydelse för föreningarna 

 

Figur 8: En uppskattning var föreningens intäkter kommer ifrån 

 

Figur 9 : föreningarnas upplevelse av LOK-stödet som ett rättvist system 

 

Figur 10: Betydelsen av LOK-stödet för stora och små föreningar  

 

Figur 11: Små och stora föreningars intäkter i procent 

 

Figur 12: Tabellen visar hur många procent av de stora och små föreningar som  

Bedriver elitverksamhet på seniornivå 

 

Figur 13: Det statliga stödets användningsområden i de stora och små föreningarna 
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BAKGRUNDSFRÅGOR OM ER FÖRENING 
 
1.  Vilken funktion har du i er förening? 
 
 Kanslist 
 Kassör 
 Ordförande 
 Tränare/ledare 
 Annan funktion  

 
2. Vilken funktion har uppgiftslämnaren av statligt lokalt aktivitetsstöd i er förening? 
 
 Kanslist 
 Kassör 
 Ordförande 
 Tränare/ledare 
 Annan funktion  

 
3. Hur många medlemmar har er förening? 
 
…………………varav………………är aktiva 
 
4. Hur ser ålders- och könsfördelningen ut bland de aktiva medlemmarna? 
 
                        Antal flickor               Antal  pojkar            Totalt 

                                           
               

  

   < 7 år    

7-12 år    

13-16 år    

17-20 år    

> 20 år    

Totalt    

 
 
5. Vilken/vilka idrotter bedriver er förening? 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 
6. Har majoriteten (över 50 %) av era medlemmar utländsk bakgrund? 
 
 Ja 
 Nej 
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FRÅGOR ANGÅENDE DET STATLIGA LOKALA AKTIVITETSSTÖDET 
 
7. Hur tror du följande personer upplever arbetet med närvaro/aktivitetskort för det 
statliga lokala aktivitetsstödet. 
 
 
Tränare/ledare? 
 
 Mycket arbetskrävande 
 Arbetskrävande 
 Lite arbetskrävande 
 Inte alls arbetskrävande  
 
 
Kassör/kanslist? 
 
 Mycket arbetskrävande 
 Arbetskrävande 
 Lite arbetskrävande 
 Inte alls arbetskrävande  

 
 
Ordförande? 
 
 Mycket arbetskrävande 
 Arbetskrävande 
 Lite arbetskrävande 
 Inte alls arbetskrävande  

 
 
8. Vad betyder det statliga lokala aktivitetsstödet för er förening,? 
 
 Väldigt lite, obetydligt 
 Ganska lite, det ger ett visst tillskott i kassan 
 Ganska mycket, det är en betydande inkomstkälla 
 Väldigt mycket, vi skulle inte klara oss utan 

 
 
9. Hur mycket var föreningens totala intäkter det senaste året? 
 
…………………………………kr 
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10. Uppskatta hur stor del (%) av föreningens intäkter kommer från: 
 
Bingo och lotterier                       …………..% 
 
Kommunala lokala aktivitetsstödet          …………..% 
 
Medlems- och träningsavgifter                …………..% 
 
Reklam och sponsorer                       …………..% 
 
Statliga lokala aktivitetsstödet                 …………..% 
 
Övrigt                                           …………..% 
      Totalt 100 % 
 
11. Uppskatta hur det statliga lokala aktivitetsstödet fördelas i er förening i procent?  
 
 
                              Flickor                       Pojkar             Totalt 

                                           
               

  

   < 7 år    

7-12 år    

13-16 år    

17-20 år    

> 20 år    

Totalt   100 % 

 
12. Bedriver ni elitverksamhet på seniornivå? 
 
 Ja 
 Nej 

 
Om ja, uppskatta hur stor del i procent av det statliga LOK-stödet som går till denna 
verksamhet?  
 
…………..% 
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13. Vad används det statliga lokala aktivitetsstödet till i er förening?  
(Markera i prioriteringsordning 1, 2, 3, 4, 5 där 1 är högsta prioritet) 
 
….. Administrativa kostnader (trycksaker, kopiering, telefon, dator)  
 
….. Idrottsmaterial/redskap (kartor, måttband, bollar, västar, etc.) 
 
….. Lokalhyror  
 
….. Lön  
 
….. Seniorverksamhet  
 
….. Träningsläger  
 
….. Tränings- och tävlingskläder  
 
….. Tävlingar/turneringar 
 
 
14. Är det statliga lokala aktivitetsstödet enligt din uppfattning ett rättvist sätt att 
fördela statliga pengar till ungdomsidrotten? 
 
 Ja 
 Nej 

 
Motivera 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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