Ekonomiska styrmedel
- inom ideella organisationer

FoU-rapport 2007:8

FoU-rapporter
2004:1
2004:2
2004:3
2004:4
2004:5
2004:6
2004:7
2004:8

Ätstörningar – en kunskapsöversikt (Christian Carlsson)
Kostnader för idrott – en studie om kostnader för barns idrottande 2003
Varför lämnar ungdomar idrotten (Mats Franzén, Tomas Peterson)
IT-användning inom idrotten (Erik Lundmark, Alf Westelius)
Svenskarnas idrottsvanor – en studie av svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2003
Idrotten i den ideella sektorn – en kunskapsöversikt (Johan R Norberg)
Den goda barnidrotten – föräldrar om barns idrottande (Staffan Karp)
Föräldraengagemang i barns idrottsföreningar (Göran Patriksson, Stefan Wagnsson)

2005:1
2005:2
2005:3
2005:4

Doping- och antidopingforskning
Kvinnor och män inom idrotten 2004
Idrottens föreningar - en studie om idrottsföreningarnas situation
Toppningsstudien - en kvalitativ analys av barn och ledares uppfattningar av hur lag
konstitueras inom barnidrott (Eva-Carin Lindgren, Hansi Hinic)
2005:5 Idrottens sociala betydelse - en statistisk undersökning hösten 2004
2005:6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor - en statistisk undersökning våren 2005
2005:7 Inkilning inom idrottsrörelsen - en kvalitativ studie
2006:1
2006:2
2006:3
2006:4
2006:5
2006:6

Lärande och erfarenheters värde (Per Gerrevall, Samanthi Carlsson och Ylva Nilsson)
Regler och tävlingssystem (Bo Carlsson, Kristin Fransson)
Fysisk aktivitet på Recept (FaR) (Annika Mellquist)
Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna(Maja Uebel)
Kvinnor och män inom idrotten 2005
Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen - IPS-profilen (Göran Kenttä, Peter Hassmén och
Carolina Lundqvist)
2006:7 Vägen till elittränarskap (Sten Eriksson)
2006:8 Näridrott i skolmiljö (Björn Forsberg)
2006:9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området med avseende på svensk elitidrott (Göran Kenttä)

STOCKHOLM DECEMBER 2007 | ANDRÈN & HOLM | FOTO: BILDBYRÅN

2007:1 Idrotten Vill - en utvärdering av barn- och ungdomsidrotten (Lars-Magnus Engström,
Johan R Norberg och Joakim Åkesson)
2007:2 Sexualisering av det offentliga rummet (Birgitta Fagrell, Jesper Fundberg, Kutte Jönsson, Håkan Larsson,
Eva Olofsson och Helena Tolvhed)
2007:3 Det sociala ledarskapet (Martin Börjeson, Johan von Essen)
2007:4 Frivilligt arbete inom idrotten (Lars-Erik Olsson)
2007:5 Varumärkets betydelse inom idrotten (Anna Fyrberg, Sten Söderman)
2007:6 Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv
(Christian Augustsson, Göran Patriksson, Owe Stråhlman och Stefan Wangsson)
2007:7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott (Johan Söderholm )
2007:8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer (Erik Lundmark, Alf Westelius)
2007:9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 (Josef Fahlén, Björn Forsberg)
2007:10 Doping - personlighet, motiv och moral i idrotten (Jesper Thiborg, Bo Carlsson)
2007:11 Eliten e´liten - men växer. Förändrade perspektiv på elitidrott (Mikael Lindfelt)

Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst – kundtjanst@rf.se eller
tel 08-699 62 03

9 789197 733304

Förord
Idén och ansatsen till denna rapport har sitt ursprung i författaren Erik Lundmarks tidigare rapport IT-användning inom idrotten (FoU 2004:4).
I utvecklingen av administrativa system har idrotten haft en tydlig devis: ”Mer tid för idrott”. Med
andra ord, förenkla det administrativa arbetet så att man har tid att syssla med det man helst vill,
nämligen idrottandet i sig. I rapporten från 2004 var det ett område där användandet av IT-verktyg
mötte den målsättningen, hanteringen av LOK-stöd (lokalt aktivitets-stöd). Trots att många upplevde det som tidskrävande var det inte många som använde de tekniska hjälpmedel som fanns till
hands. Riksidrottsförbundet (RF) var därför intresserade av att se om man kunde påvisa att ett
ekonomiskt incitament, i det här fallet tidigare utbetalningar av stöd, kunde påverka användandet.
Erik har i detta arbete visat att det man främst behöver göra för att påverka användandet mer
handlar om att avsätta resurser på information till användarna om de möjligheter som finns. En
teknisk förbättring bidrar naturligtvis också till en ökad användning. Resultatet av de ekonomiska
incitamenten är otydligt, om det ens finns där.
Rapporten är läsvärd och ger både RF och andra ideella organisationer diskussionsunderlag för
hur man bäst går tillväga för att, i det här fallet, öka användandet av ett specifikt system.

Göran Larsson
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Inledning
Styrning av ideella organisationer skiljer sig i vissa avseenden från styrning av privata företag
eller av myndigheter. En av utmaningarna med styrning av ideella organisationer är att styrningen
ofta måste vara varsammare. Order uppifrån och ned har ofta inte samma legitimitet som i andra
typer av organisationer. En av förklaringarna till detta är att medarbetarna i ideella organisationer
ofta arbetar oavlönat vilket leder till en viss förskjutning i beroendeförhållandet mellan medarbetare och ledning. Det är därför intressant att lära sig mer om de specifika förutsättningarna som
råder i ideell sektor.
Tidigare studier har berört styrning av ideella organisationer via ekonomiska incitament. Bland
annat har flera utvärderingar av det Lokala aktivitetsstödet genomförts (t.ex. Sandahl 1998; Riksidrottsförbundet 2006).
Rolf Sandahl (1998) konstaterade dock att LOK-stödet fungerade som ett allmänt stimulansbidrag
och inte påverkade inriktningen på verksamheten. Sedan 2004 har särskilda medel avsats för att
påverka idrottsföreningarnas verksamhet. Dessa går under benämningen Handslaget. Handslaget
omfattar en miljard kronor som fördelades/fördelas under 2004 -2007. Syftet har varit att:
• Öppna dörrarna för fler, framför allt inaktiva
• Hålla tillbaka avgifterna
• Satsa mer på flickors idrottande
• Delta i kampen mot droger
• Intensifiera samarbetet med
skolorna.
Flera studier kommer att följa upp Handslaget och hur väl det lyckas styra föreningarnas verksamhet. Denna studie kommer i stället att fokusera på styrning av mer avgränsade administrativa
processer.
Även om Riksidrottsförbundet är en löst sammanhållen organisation finns det en rad administrativa processer som behöver fungera för att organisationen ska kunna fungera och verka. Bland
annat måste adress- och kontaktuppgifter hållas aktuella så att riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden kan nå ut med information. Vidare behöver uppgifter om antalet medlemmar och
föreningarnas aktivitet hållas aktuella för att Riksidrottsförbundet ska kunna följa utvecklingen
och på bästa sätt representera den svenska idrottsrörelsen. När det gäller medlemsuppgifter och
annan rapportering rörande till exempel bidrag är det också viktigt att uppgifterna stämmer med
verkligheten för att Riksidrottsförbundet ska uppfattas som en trovärdig och pålitlig aktör.
För att förenkla och effektivisera administration och kommunikation har Riksidrottsförbundet
startat Svenskidrott Online. Det är ett system och ett koncept som hade ambitionen att omfatta alla
idrottsrörelsens mer än 20 000 föreningar. Med åren har systemet utvecklats och denna utveckling har gått olika fort och åt olika håll inom olika specialidrottsförbund (Lundmark & Westelius
2004).
På grund av de ingående förbundens och föreningarnas stora skillnader kommer varje givet
system att få olika effekter för olika delar av idrottsrörelsen. Olika typer av föreningar upplever
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IT-användning och Svenskidrott Online olika. Vissa tycker att utvecklingen går för fort andra
tycker att den går för långsamt. Målsättningen har varit ”Mer tid för idrott”, en tydlig målsättning
att underlätta föreningarnas arbete.
Vid en övergång till ett nytt system följer dock många gånger en temporär effektivitetsminskning. Det kan vara problematiskt att komma över den tröskel den initiala effektivitetsminskningen
utgör. Det är därför intressant att se till vilka incitament som behövs för att öka användningen
av Svenskidrott Online. Olika förbund har använt olika metoder för att öka användningen. Från
centralt håll finns det rationaliseringar att göra. Dessa rationaliseringar kan räknas om i pengar.
Därför finns utrymme för ekonomiska styrmedel på förbunds- eller föreningsnivå.
Det finns förhoppningar om att ekonomiska incitament skulle kunna ta klubbarna över tröskeln.
Det finns emellertid också farhågor om att ekonomiska incitament kan tas emot negativt i en organisation som genomsyras av frivillighet och ideellt arbete.
Tydliga incitament för användning av Svenskidrott Online är ovanliga, i synnerhet standardiserade
incitament. Vi identifierade två processer som inkluderade Svenskidrott Online och standardiserade incitament - LOK-stödsansökning och medlemsregisterhantering.
LOK-stödsansökning har styrts mot Svenskidrott Online genom att de föreningar som använder
systemet för sin ansökan får pengarna tidigare än de föreningar som använder pappersblanketter.
Medlemsregisterhanteringen har inom Ridsportförbundet styrts mot Svenskidrott Online genom
att man valt att använda systemet som prenumerationsregister för en ny hästsportstidning. I samband med starten av tidningen genomförde förbundet dessutom en utlottning av hästfoder till föreningar som gjort sina register tillgängliga i systemet.
Detta är två relativt avgränsade administrativa processer där ekonomiska incitament har använts
för att öka användningen av Klubben Online. Dessa har studerats genom telefonintervjuer, webbenkäter, postala enkäter och statistik hämtad ur Förbundet Online rörande användning av Klubben
Online.
Vår förhoppning är att denna studie ska bidra till ökad förståelse av styrningen av några av de
mest grundläggande administrativa processerna inom Riksidrottsförbundet.

Syfte
Syftet med studien är att identifiera hur ekonomiska styrmedel påverkar implementeringen av
idrottens gemensamma system, främst Förbundet Online och Klubben Online. Vad får användning av ekonomiska styrmedel för konsekvenser för attityder och motivation? Dessa frågor är
intressanta för idrottsrörelsen men även ur ett bredare perspektiv för kunskapen om ekonomiska
styrmedel i ideella organisationer och förändringsprocesser i dessa organisationer.

Läsanvisningar
Rapporten är uppdelad i fem huvuddelar: Inledning, Metod, Resultat, Slutsatser och Bilagor. I den
här inledande delen finns bland annat en beskrivning av bakgrunden till studien samt beskrivning
av några av de Internetbaserade tjänster som används inom idrottens gemensamma system. Vidare
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ger vi en kort introduktion till vad som påverkar användningen av Internetbaserade tjänster, vad
ett incitament är och hur Riksidrottsförbundet är uppbyggt. Dessa beskrivningar återfinns under
rubriken Riksidrottsförbundet och Svenskidrott Online och riktar sig till den som inte är bekant
med idrottsrörelsen och konceptet Svenskidrott Online. Där förklaras begrepp som används i
resten av rapporten.
Metodkapitlet riktar sig till den som vill granska hur den bakomliggande studien genomförts och
vilka statistiska metoder som använts.
Resultatkapitlet är uppdelat i två delar. Den första presenterar en kort uppföljning av tidigare ITstudie inom Riksidrottsförbundet. Därefter presenteras en analys av två processer som studerats:
medlemsregisterhantering i Ridsportförbundet och LOK-stödsansökning inom Fotbollförbundet,
Orienteringsförbundet och Ridsportförbundet.
Slutsatserna innehåller en sammanfattning av de resultat vi funnit mest tankeväckande; en kort
diskussion om studiens implikationer för idrottsrörelsen; tankar om Svenskidrott Onlines genomslag och utveckling samt förslag på framtida forskning. Även slutsatserna kan läsas separat.

Riksidrottsförbundets organisation
Riksidrottsförbundet (RF) är en paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen. Förbundet
har 68 medlemmar, så kallade specialidrottsförbund (SF), som representerar olika idrotter eller
sammanslutningar av idrotter. Exempel på specialidrottsförbund är Svenska Fotbollförbundet,
Svenska Handikappidrottsförbundet och Svenska Budoförbundet. Specialidrottsförbunden har
medlemmar i form av idrottsföreningar, i vardagligt språk kallade klubbar. En klubb har i sin tur
medlemmar i form av fysiska personer. Vidare har Riksidrottsförbundet för sin regionala verksamhet 21 distriktsidrottsförbund (DF).
En förening kan vara medlem i ett eller flera specialidrottsförbund. En förening som är medlem
i flera specialidrottsförbund benämns vanligtvis flersektionsförening. Det betyder inte att en förening som är medlem i flera specialidrottsförbund måste vara indelad i sektioner. I praktiken är
det emellertid vanligt att klubbarna har en sektion per specialidrottsförbund de är medlemmar i.
I Riksidrottsförbundets centrala databas, Förbundet Online (se sidan 10), skapas alltid en sektion
per specialidrottsförbund som föreningen är ansluten till. Varje registrerad idrottsförening har i
det systemet sålunda minst en registrerad sektion (eftersom föreningen måste vara medlem i minst
ett specialidrottsförbund).
Klubbar är normalt juridiska personer medan sektioner inte är det. Detta hindrar inte att många
sektioner har stor autonomi. Sektionerna inom en klubb kan många gånger fungera som egna
klubbar i praktiken. Det är dock alltid föreningens styrelse som bär det juridiska ansvaret för
verksamheten.
Riksidrottsförbundet har som sagt 68 medlemmar, specialidrottsförbund. Specialidrottsförbunden
har i sin tur sammanlagt drygt 20 000 medlemmar i form av idrottsföreningar. Sammanlagt har
dessa föreningar cirka tre miljoner medlemmar i form av fysiska personer. I vardagsspråk brukar
vi dock säga att Riksidrottsförbundet har tre miljoner medlemmar.
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Svenskidrott Online
Svenskidrott Online är samlingsnamnet på de IT-tjänster som Riksidrottsförbundet ansvarar för.
I Svenskidrott Online finns flera olika lösningar. Den första lösningen är ett idrottsadministrativt
grundsystem som kallas Förbundet Online. Vidare finns det två webbpubliceringsverktyg, det vill
säga verktyg för att hantera webbsajter, som kallas n3admin och Klubben Online. För förbunden
används verktyget n3admin och för föreningar används Klubben Online för att hantera webbsajter. Vidare finns ett webbaserat verksamhetssystem. Föreningarna kan komma åt detta genom
verktygslådan i Klubben Online medan förbunden och Riksidrottsförbundet centralt använder
Förbundet Online för att hantera verksamhetssystemet. Det finns också en gemensam Internetportal på www.svenskidrott.se.

Klubben Online
Klubben Online är ett gratisverktyg för idrottsklubbar. Det består av en administrativ del (Verktygslådan), där man bland annat kan sköta medlemsregister, Föreningsrapport och LOK-stödsredovisning. Vidare fungerar den som ett hemsidesverktyg. Klubbarna får en enkel hemsida som är
lätt att underhålla även för personer utan nämnvärt IT-kunnande.
Det finns även en uppgraderad version av Klubben Online, version X. Denna version har samma
administrativa del men erbjuder fler funktioner för hemsidan och större frihet i utformningen av
den. Version X är avgiftsbelagd men basversionen är som sagt gratis för idrottsklubbarna. Tidigare
fanns ytterligare en betalversion - version Plus. All funktionalitet i denna ingår numera i basversionen.
De administrativa verktygen har specialanpassats av vissa specialidrottsförbund. Alla sektioner
som är kopplade till specialidrottsförbundet har då den extra funktionaliteten i sin administrativa
del. Exempel på förbund som genomfört specialanpassningar är Basket och Orientering.
Alla klubbar i Riksidrottsförbundet har en passiv sajt upplagd. Klubbarna kan aktivera sajten
genom att ange lösenord (som fås av Riksidrottsförbundets Helpdesk) och därefter godkänna villkoren. Alla klubbar har rätt till en sajt. Varje sektion har också rätt till en sajt som kopplas till
huvudklubbens sajt. Om specialidrottsförbundet har genomfört specialanpassningar av Klubben
Onlines administrativa del finns dessa moduler tillgängliga på sektionens sajt.
Föreningarna kan alltså använda Klubben Online både för att sköta administrativa uppgifter, som
LOK-stödsansökan eller lämna Föreningsrapporten, och för att sköta hemsidan. Det går emellertid
bra att bara använda den administrativa delen eller bara använda hemsidesdelen.

Förbundet Online
Förbundet Online är ett verktyg som anställda och förtroendevalda i distrikt och nationella förbund kan använda för att registrera och hämta uppgifter om bland annat organisationer, personer
och adresser. Det finns också flera andra processer som stöds, till exempel kan man genomföra
serielottning och domartillsättning via Förbundet Online.
Alla behöriga användare arbetar direkt mot en central databas. När information finns i Förbundet
Online kan den också göras tillgänglig på Internet via www.svenskidrott.se eller via de hemsidor
som ingår i systemet.
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I Förbundet Online är alla föreningar inlagda. Det innebär att föreningens namn, adress och
nyckelpersoner (till exempel ordförande och kassör) finns inlagda i registret. I vissa fall finns
mer information om föreningarna inlagda till exempel antal medlemmar, e-postadress, hemsida
med mera. Hur mycket information som finns om föreningarna beror på vilka rutiner som finns
inom respektive specialidrottsförbund. De förbund som inte är knutna till Svenskidrott Online och
därmed inte har tillgång till Förbundet Online rapporterar till Riksidrottsförbundet som gör uppdateringarna i systemet. Tillförlitligheten i registret beror också på vilka rutiner som finns inom
respektive specialidrottsförbund. I huvudsak uppdateras informationen om föreningarna genom
den så kallade Föreningsrapporten (du kan läsa mer om den på sid 13).

Administrativa processer inom Riksidrottsförbundet
Det finns många administrativa processer som binder samman specialidrottsförbunden och föreningar. Det kan handla om licenser för att tävla i en idrott eller seriesystem, tävlingar och utbildningar. Mellan föreningarna och Riksidrottsförbundet är bindningarna inte lika starka. Det finns
emellertid ett par processer som involverar både föreningarna och Riksidrottsförbundet. En är
registerhållning av föreningarna. Riksidrottsförbundet håller ett register (Förbundet Online) över
alla föreningar som är knutna till något av Riksidrottsförbundets 68 specialidrottsförbund.
En annan är det statliga Lokala aktivitetsstödet. Det är ett stöd som utgår till föreningar med
ungdomsverksamhet och det fördelas av Riksidrottsförbundet utifrån antalet tillfällen och antalet
deltagare i ungdomsverksamhet. Detta stöd söks av ungefär 10 000 föreningar. Med dessa föreningar har alltså Riksidrottsförbundet en direkt kontakt. Riksidrottsförbundet har också, genom
utvecklingen av Klubben Online, fått nya kontaktytor mot föreningarna genom att man erbjuder
support och utveckling av systemet.
I detta avsnitt presenterar vi tre administrativa processer som är viktiga för föreningarna, för specialidrottsförbunden och för Riksidrottsförbundet: LOK-stödsfördelning, Föreningsrapport och
medlemsregisterhantering.

LOK-stöd
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett bidrag som kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet. Det finns två typer av LOK-stöd: kommunalt och statligt. Det kommunala LOK-stödets
utformning varierar mellan olika kommuner och ansökningsförfarandet är vanligtvis skilt från
det statliga. Det statliga aktivitetsstödet hanteras av Riksidrottsförbundet. Denna studie kommer
bara att behandla det statliga aktivitetsstödet. I fortsättningen kommer därför begreppet LOK-stöd
att avse det statliga stödet. Om kommunalt LOK-stöd avses kommer ”kommunalt” specifikt att
skrivas ut.
I dagsläget utgår LOK-stödet för barn och ungdomar mellan sju och 20 år. Handikappidrott är
undantaget; där finns inte någon övre åldersgräns.
Bidraget baseras på antalet sammankomster och antalet deltagare. För att få bidrag krävs att sammankomsten är ledarledd och att det är tre till 30 deltagare samt att sammankomsten varar minst
en timme. År 2005 var bidraget 22,50 kr per tillfälle och 7,50 per deltagare och tillfälle (benämnt
deltagartillfälle). Detta bidrag sänktes något under 2006 men planeras höjas igen under 2007. En
genomsnittlig klubb får cirka 30 000 kr per ansökningstillfälle.
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För att hålla reda på hur många sammankomster och deltagartillfällen föreningen har måste de
fylla i så kallade närvarokort. På närvarokorten fyller man i vilka medlemmar som var närvarande
vid aktuellt tillfälle. Vid ansökan sammanställs dessa närvarokort och sammanställningen förs
in på ett formulär – antingen på en pappersblankett eller i Klubben Online. På anmodan ska föreningen kunna uppvisa ifyllda närvarokort.
Det finns alltså två sätt att söka LOK-stöd på: via pappersblankett och via Klubben Online. Eftersom det kommunala LOK-stödet söks separat, kan man inte använda Klubben Online för att söka
kommunalt LOK-stöd. Varje period behandlas drygt 10 000 ansökningar om LOK-stöd. Året är
indelat i två perioder, vårtermin (VT) och hösttermin (HT). Det innebär alltså att drygt 20 000
ansökningar behandlas årligen. Det är emellertid i stort sett samma föreningar som ansöker vår
som höst. Det innebär att det totala antalet föreningar som söker LOK-stöd inte är långt över
10 000.
Under 2005 omarbetades LOK-stödsmodulen i Klubben Online och en förenklad redovisning
infördes. Tidigare var föreningarna tvungna att fylla i närvarokorten i Klubben Online. I det nya
redovisningsformuläret behöver föreningarna bara fylla i sammanställningen. Fortfarande finns
kravet att de på anmodan ska kunna visa närvarokorten.
En ansökan går snabbare att behandla om den inkommit via Klubben Online jämfört med om den
inkommit via blankett. En viktig anledning är att Online-ansökningarna mer sällan innehåller fel
på grund av att online-formuläret alltid är anpassat efter varje förening. I vissa fall kan en ansökan
ta avsevärt mycket längre tid att hantera om den inkommer via pappersblankett. I normalfallet
handlar det emellertid om ett fåtal minuter, men med 10 000 ansökningar per ansökningstillfälle
blir det en hel del arbetstid. (Tor-Erik Henriksson 2007-02-28)
2004 omorganiserades LOK-stödshanteringen. Tidigare behandlades LOK-stödsansökningarna av
distriktsförbunden (DF). Sedan första juni 2004 hanteras detta dock av en central grupp lokaliserad i Västerås.
Den centrala LOK-stödsgruppen ska:
• behandla samtliga LOK-stödsansökningar
• granska ansökningar och rapportera gjorda erfarenheter
• utfärda betalningsunderlag
• ansvara för statistikuppgifter
• utforma informationsunderlag för såväl intern som extern användning
• utbilda distriktsförbundens informatörer
• informera specialidrottsförbunden
• verka för en ökad användning av Klubben Online.

Distriktsförbundens roll avseende LOK-stöd i den förändrade organisationen utformas på följande
sätt:
• bistå den centrala enheten med information, föreningskännedom och utredningsstöd
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• ansvara för att information om LOK-stöd kontinuerligt lämnas till föreningarna i
distriktet
• verka för en ökad användning av Klubben Online.
Inför varje ansökningsomgång skickar den centrala LOK-stödsenheten ut information till distriktsförbunden för vidarebefordring till föreningarna. Denna innehåller allmän information om
LOK-stödet, sista ansökningsdatum och en manual för ansökan via Klubben Online. De senaste
ansökningsomgångarna har de föreningar som använt Klubben Online redovisats till varje
Distriktsförbund. Däremot finns ingen utvärdering av de skillnader i andel Klubben Onlineanvändare som finns mellan förbunden.
För att uppmuntra till användning av Klubben Online vid ansökan om LOK-stöd har reglerna
ändrats så att de som ansöker online får bidraget två veckor tidigare än de som ansökt via pappersblankett. Denna tidsskillnad planeras bli längre i framtiden.
Det finns flera tidigare studier som berör LOK-stödet (Riksidrottsförbundet 1994/1995; 2005;
2006; Sandahl 1998; DS 1993).
1993 uppgav tre av fyra föreningar att de lägger ner upp till 40 timmar per år på att hantera LOKstödsansökan, (Ds 1993). LOK-stödets andel av föreningarnas intäkter verkar ha legat relativt stabilt
kring i medeltal 6-7% (Sandahl 1998; Riksidrottsförbundet 2005). Dock visade den senaste utvärderingen att andelen ligger på i medeltal 14% (Riksidrottsförbundet 2006). Tor-Erik Henriksson
som är verksamhetsledare för LOK-stödsgruppen och medförfattare av rapporten säger att en av
förklaringarna till att LOK-stödets andel av föreningarnas intäkter ökat markant är att stödets
storlek ökat med 50% mellan mättillfällena. Detta förklarar dock inte hela ökningen av LOK-stödets andel av föreningarnas intäkter som ju är över 100%.
Trots den relativt låga andelen av intäkterna upplever de flesta idrottsföreningar (ca 80%) LOKstödet som viktigt eller mycket viktigt och dessa siffror verkar inte ha förändrats nämnvärt över
tiden. Vidare verkar de föreningar som får LOK-stöd vara nöjda med systemets utformning, 90%
upplever systemet som rättvist (Riksidrottsförbundet 2006). Medelvärdet för en beviljad LOKstödsansökan låg på drygt 30 000 Kr för våren 2006.
För mer information om LOK-stödet och hur det har utvecklats över tiden, hur stödet fördelar
sig mellan olika idrotter, åldersgrupper och kön samt hur det uppfattas av idrottsföreningarna,
se Streck för miljoner - en utredning av det statliga lokala aktivitetsstödet, Riksidrottsförbundet,
2006).

Föreningsrapport
Föreningsrapporten skickas från föreningarna till respektive specialidrottsförbund. Rapporten
innehåller antal medlemmar, fördelning av medlemmar efter kön och ålder samt kontaktinformation. Det traditionella sättet att hantera Föreningsrapporten har varit pappersblanketter. Det finns
emellertid en modul i Klubben Online för att hantera Föreningsrapporten numera. Olika regler
gäller för olika förbund. Vissa använder inte Klubben Online alls medan andra förbund har Klubben Online som den huvudsakliga kanalen.
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Medlemsregister
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar 8 kap. 5 § 4 p. ska en förening föra medlemsregister. Föreningen ska registrera sina medlemmars namn, adress och eventuellt telefonnummer. Om föreningen
inte för ett medlemsregister är det ett brott mot Riksidrottsförbundets stadgar och föreningen riskerar att uteslutas ur Riksidrottsförbundet.
I 2004 års studie kunde vi konstatera att de flesta idrottsföreningar använder datorn för att hantera sitt medlemsregister (Lundmark & Westelius 2004). Det var dock så många som en fjärdedel
av föreningarna som fortfarande använde papperspärm för sitt medlemsregister. Gissningsvis har
andelen som använder papperspärm minskat sedan dess men det är svårt att säga något om hur
mycket.
Medlemsregistret används i huvudsak för att hålla reda på vilka medlemmar som betalat medlemsavgiften, samt kontaktuppgifter till medlemmarna för att kunna nå ut med information.
I Klubben Online finns en modul för att hantera föreningarnas medlemsregister. Moduler finns i
gratisversionen såväl som i betalversionen av Klubben Online. Här kan föreningen lagra kontaktoch personuppgifter till sina medlemmar, de kan skapa grupper och kommunicera via e-post med
dessa grupper. Personuppgifterna kan hållas privata och inte ens delas med övriga medlemmar i
klubben, de kan hållas inom klubben eller delas med hela Svenskidrott Online.
För de medlemmar som delas med hela Svenskidrott Online görs en dubblettkontroll så att en och
samma person inte registreras flera gånger i databasen. I dagsläget lagras inte personnummer
i databasen. Dubblettkontrollen utgår istället från födelseuppgifter och namn. Detta medför att
dubblettkontrollen måste göras manuell eftersom flera personer kan heta samma sak och vara
födda samma dag (de kan dock inte ha samma personnummer).
Vissa specialidrottsförbund har egenutvecklade moduler som arbetar mot medlemsregistret.
Exempel på detta är tävlingsanmälningsmodul som möjliggör tävlingsanmälan online eller licenshantering som hanterar licensierade utövare inom ett förbund (t.ex. Orienteringsförbundet och
Basketbollförbundet).
Vissa föreningar använder därför Klubben Onlines medlemsregister som sitt officiella medlemsregister medan andra klubbar har sitt officiella register i en annan applikation eller i en papperspärm. Även de klubbar som har ett annat register kan ha vissa medlemmar registrerade i Klubben
Online, till exempel de som tävlar (för tävlingsanmälan eller licensregistrering).

Användning av Online-applikationer
Många administrativa processer som tidigare varit baserade på pappersdokument har under de
senaste 10-15 åren gjorts tillgängliga elektroniskt. I synnerhet har Internet utgjort en plattform för
förändringen av många processer. Många svenska företag och myndigheter har utvecklat Internetbaserade lösningar för att effektivisera den egna verksamheten och för att förenkla för användare
och kunder.
Många processer kan numera utföras både på traditionellt pappersdokumentbaserat sätt och på
Internetbaserat sätt, till exempel bankärenden, skattedeklaration, söka kontaktuppgifter till företag eller privatpersoner eller att boka biobiljetter. Vanligtvis effektiviseras processerna när de digitaliseras och ibland förskjuts arbetsbördan mellan olika parter.
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För banken krävs mindre personal om kunden själv loggar in på sitt konto än om kunden kontaktar kassapersonal som i sin tur loggar in på kontot. För skattemyndigheten sparar en elektronisk
deklaration också arbete då de slipper föra över informationen från blanketten till systemet. Detta
leder till att många myndigheter och företag gärna ser att kunder och användare använder de elektroniska tjänsterna istället för de traditionella.
För användarna och kunderna är det emellertid inte alltid säkert att de digitala processerna är
enklare, i synnerhet inte första gångerna. Därför har många organisationer försökt hitta olika incitament för att få kunder och användare att använda de Internetbaserade systemen. Exempel på
detta kan vara lägre pris vid onlineköp eller skatteåterbäringen tidigare till dem som deklarerar
elektroniskt.

Tillgång, kännedom, kunskap och vilja
För användning av Internetbaserade system krävs att nyttjaren har tillgång till, kännedom och
kunskap om och vilja att använda systemet. Incitament är inriktade på det sista steget – vilja. Men
incitament är värdelösa om inte tidigare steg är uppfyllda.
Figuren nedan visar att alla stegen Tillgång, Kännedom, Kunskap och Vilja måste vara uppfyllda
för att en individ ska vara en Användare. Cirklarna och ovalerna representerar överlappande
mängder och den som är del av alla mängderna är användare.

Kännedom

Tillgång
Kunskap
Användrare

Vilja

Figur 1. – Modell över förutsättningarna för användning.

Tillgång
När det gäller den här typen av tjänster brukar tillgång oftast definieras som tillgång till dator
och Internetuppkoppling i hemmet (Nilsson 2006). För vissa duger det emellertid med tillgång till
Internet på jobbet eller i skolan och för andra är det problematiskt att få tillgång till datorn hemma
för att andra i hushållet använder den för mycket. Egentligen handlar det ju om att individen har
tillgång till Internet på ett sätt som passar honom/henne, men ett enkelt mått i stora undersökningar brukar vara tillgång till Internet i hemmet.
De allra flesta i Sverige har i dag tillgång till både dator och Internet i hemmet (83% av alla i
åldrarna 16-74 år, SCB 2006) och över hälften har tillgång till bredband i hemmet. Tillgången
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varierar beroende på demografi. Kvinnor har något lägre tillgång än män. De äldsta främst pensionärer har påtagligt lägre tillgång än övriga. Utbildning spelar också viss roll; lågutbildade tenderar
att ha lägre tillgång än högutbildade (för mer information se SCB 2005).

Kännedom och kunskap
För att över huvud taget överväga att använda en tjänst över Internet krävs det att man känner till
att den finns tillgänglig på Internet. En av förklaringarna till att Klubben Online inte användes
av fler föreningar i 2004 års studie var att en stor del av föreningarna inte kände till tjänsten.
Endast tre av tio uppgav att de visste vad Klubben Online är. Att veta vad en tjänst är, är dock inte
tillräckligt, det krävs kunskap om hur den används också. För att öka kunskapen om olika tjänster
används ofta reklam, supporttjänster och användarmanualer. Kunskapen kan gälla specifikt för en
tjänst men den innefattar också kunskap om Internet och datorer i allmänhet.

Vilja
Även om en person känner till en tjänst, kan använda den och har tillgång till den är det inte säkert
att de använder den. För användning krävs vilja. Viljan att använda en tjänst beror på vad nyttjaren
förväntar sig få ut av tjänsten och vilka andra sätt han/hon kan få ut samma eller liknande resultat.
När en tjänst är ny krävs det mycket arbete för att den ska börja användas. Först och främst ska
potentiella användare ha tillgång till den. De ska också känna till tjänsten och lära sig den. Därefter ska de förhoppningsvis tycka att tjänsten är bättre än andra alternativ. Inledningsskedet är
särskilt känsligt eftersom det oftast är enklare att använda metoder man känner till än att lära sig
något nytt. Därför används ibland incitament för att få användare att lära sig tjänsten trots att det
är lite krångligare i början.
Incitament används alltså ofta just för att öka viljan att använda en viss tjänst. Det kan handla om
pengar eller materiella ting men också om sociala belöningar som uppskattning och beröm.

Incitament
Enligt svenska akademin betyder incitament ”stimulans till något” eller ”eggelse”. Incitament kan
utformas på många olika nivåer. De kan vara kort- eller långsiktiga. Ett exempel på ett kortsiktigt
incitament kan vara att du får 4 kr när du pantar en PET-flaska. Ett långsiktigt incitament kan
vara att en anställd får en extra lönebonus om han uppnår sina årliga mål. Incitament kan vara
monetära/materiella eller icke monetära. De båda ovanstående exemplen är monetära. Men incitament behöver inte vara av den karaktären, incitament kan också handla om att få beröm eller bli
uppmärksammad. Vidare behöver incitament inte enbart rikta sig till en person, de kan också rikta
sig till en grupp. Ibland talar man om positiva och negativa incitament. Positiva är när man uppmuntras att göra något medan ett negativt är när man avskräcks från att göra något – till exempel
att du får parkeringsböter om du parkerar framför en garageport.
I den här studien kommer vi särskilt att titta på standardiserade och materiella incitament, alltså
incitament som är förutbestämda av organisationen och som är materiella eller monetära (pengar).
Det är dock viktigt att jämföra olika typer av incitament. Därför kommer olika typer av sociala
incitament också att tas upp i studien. Vi kommer att försöka se till vad som förmår individer
till användning av idrottens gemensamma IT-system men också vad som hindrar eller motverkar
användning.
Ekonomiska styrmedel
16

Det man är orolig för när man inför ett standardiserat incitamentsystem är att det styr på fel sätt. I
media har olika direktörers bonussystem tagits upp och kritiserats. Ibland för att man tycker att de
får orimligt mycket pengar men ibland för att man tycker att de uppmuntrar fel saker, till exempel
kortsiktig uppgång av aktievärdet snarare än långsiktig utveckling.
Ibland kan standardiserade incitamentsystem få målgruppen att fokusera på att uppfylla målen
som incitamenten styr mot och förlora motivationen för de övergripande målen som kanske inte
alltid är så lätta att formulera. Man brukar kalla detta ”yttre motivation”, det vill säga att individer
eller grupper arbetar för att få en belöning i stället för att känna inre tillfredställelse av arbetet.
Incitament för inre motivation brukar ofta vara uppmärksamhet, beröm eller en känsla av att ha
åstadkommit något.
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Metod
Mot bakgrund av tidigare studier av Svenskidrott Online och aktuell statistik rörande föreningarnas användning av Klubben Online försökte vi skapa oss en bild av hur användningen av idrottens
gemensamma system ser ut, hur den har förändrats över tiden och hur den varierar mellan olika
förbund. Statistiken sammanställdes för rapporten men användes också för att identifiera intressanta förbund att studera. Därefter sonderades hur man i olika förbund och inom Riksidrottsförbundet arbetat med att öka användningen av Klubben Online bland föreningarna.
Ett område där ekonomiska incitament använts för att uppmuntra Klubben Online-användning är
LOK-stödsansökan. En enkätundersökning genomfördes för att se vilken effekt detta incitament
hade samt för att se vad som påverkade föreningarnas val av metod för sin ansökan. Mot bakgrund av användarstatistiken och det arbete som gjorts på förbundsnivå valdes tre förbund ut för
analysen: Ridsportförbundet, Orienteringsförbundet och Fotbollförbundet. Målsättningen var att
undersöka attityderna till att använda Klubben Online för en väl avgränsad administrativ process
– LOK-stödsansökan.
Ridsportförbundet valdes också ut för en annan studie. De hade tagit ett initiativ att använda Klubben Onlines medlemsregister som bas för förbundets nya tidnings prenumerationsregister. Tidningen skickas bara ut till de medlemmar som finns inlagda i Klubben Onlines medlemsregister.
Detta kan ses som ett incitament att använda Klubben Online för ridsportsföreningarna. Dessutom
genomförde de en utlottning av hästfoder som ett särskilt incitament för att få klubbarna att lägga
in sina medlemmar. För att undersöka effekterna av Ridsportförbundets kampanj genomförde vi
telefonintervjuer med ett antal ridsportföreningar.

LOK-stödsenkät
Under hösten 2006 gick vi ut med en enkät rörande LOK-stödet och attityderna till LOK-stödet
och sätten att ansöka. Frågorna rörde också andra erfarenheter (ej LOK-stödsrelaterade) av Klubben Online. Enkäterna skickades ut via vanlig post och via e-post.
Frågorna togs fram efter intervjuer med IT-ansvariga på specialidrottsförbunden, Riksidrottsförbundet och LOK-stödsansvariga på Riksidrottsförbundet och bland föreningarna. Frågorna testades
sedan i telefonintervjuer med LOK-stödsansvariga på ett 10-tal föreningar. Därefter modifierades
frågorna och testades av ett par föreningar i webb- och pappersform. Frågorna finns i Bilaga 1.

Urval och bortfallsanalys
Undersökningen riktades till tre olika förbund: Ridsportförbundet, Orienteringsförbundet och
Fotbollförbundet. Målgruppen var alla de som ansökt om LOK-stöd för perioden hösten 2005, det
vill säga med ansökning våren 2006.
Det primära instrumentet var en webbenkät. Fördelen med en webbenkät är att det sparar mycket
tid och pengar. Dels slipper vi portokostnaderna för utskick och svar. Dels slipper vi det tidskrävande arbetet att föra över svaren från pappersblanketterna till datorn. Eftersom undersökningen
rör just attityder till pappers- och webbaserade processer ansåg vi det klokt att dela upp målgruppen och skicka ut pappersenkäter till ett antal föreningar för att se om svaren och svarsbenägenheten skilde sig beroende på vilket medium vi använde.
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Totalt skickades webbenkäten ut till 2054 föreningar. I tabellen nedan visas hur många den skickades ut till inom respektive förbund, samt hur många e-mail som av någon anledning inte gick att
leverera.
Tabell 1. – Svarsfrekvens för webbenkäten.

Förbund

Utskickade

Ridsport

353

Orientering
Fotboll

Felmeddelande

Nådda

20

Svar

333

Svarsfrekvens nådda

Svarsfrekvens totalt

79%

74%

262

171

2

169

120

71%

70%

1530

224

1306

958

73%

63%

Totalt skickades pappersenkäten ut till 300 föreningar inom Orienterings- och Ridsportförbundet.
Vi ville få in tillräckligt många svar för att kunna göra en statistisk jämförelse mellan pappers och
webbenkäten därför valde vi att fokusera på två förbund så att antalet pappersenkäter var tillräckligt stort per förbund.
Tabell 2. – Svarsfrekvens för den postala enkäten.

Förbund

Utskickade

Svar

Svarsfrekvens

Ridsport

200

153

77%

Orientering

100

84

84%

Svarsfrekvensen var mycket hög och skiljde sig inte nämnvärt mellan pappersenkäten och webbenkäten. Total ger detta 1577 inkomna svar. 52 av dessa svar hade gjorts av personer som aldrig
sökt LOK-stöd och 88 svar innehöll motsägelser som medförde att vi undantagit dem från statistisk analys. Detta ger totalt 1437 svar som är användbara för statistisk analys.
Sammantaget kan vi alltså säga att av alla enkäter som skickats ut nådde 10% inte fram, 25 %
av dem som nåtts avstod från att svara och 9% av svaren var gjorda av fel person eller innehöll
fel. Det innebär att totalt 61% av de föreningar som vi försökt kontakta inkommit med svar som
kodats för statistisk analys.
Enkäten skickades ut efter deadlinen för ansökningar för vårterminen 2006, det vill säga 16
augusti 2006. Eftersom undersökningen rör Klubben Online är det rimligt att få en viss överrepresentation av dem som använt Klubben Online bland svaren, i synnerhet när det gäller webbenkäten. Tabellen nedan visar hur stor andel som använt Klubben Online för att LOK-stödsredovisa i
våra urvalsgrupper och i varje förbund i verkligheten.
Tabell 3. – Över- och underrepresentation av andelen som LOK-stödsredovisat via Klubben Online.

Förbund & enkättyp

Verklig andel KO-användare

Andel KO-användare bland
respondenterna

Över-/underrepresentation

Ridsport (pappersenkät)

33%

28%

-15%

Ridsport (webbenkät)

33%

42%

+27%

Orientering (pappersenkät)

23%

18%

-22%

Orientering (webbenkät)

23%

22%

-4%

9%

14%

+56%

Fotboll (webbenkät)
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Vi ser alltså att de som ansökt om LOK-stöd via Klubben Online är överrepresenterade bland
ridsportsföreningarna som svarat via webbenkäten och kraftigt överrepresenterade bland fotbollsföreningarna (som också svarat via webbenkät). Däremot har vi en underrepresentation av dem
som använt Klubben Online för att ansöka om LOK-stöd bland dem som svarat via pappersenkät.

Telefonintervjuer
25 ridsportföreningar kontaktades för strukturerade telefonintervjuer. En förening ville inte delta
i intervjun. Sålunda genomförde vi intervjuer med 24 ridsportföreningar, vilket motsvarar en
svarsfrekvens på 96%. Innan dessa strukturerade intervjuer genomfördes intervjuades ett tiotal
föreningar via telefon angående medlemsregistret och LOK-stödet för att arbeta fram och testa
frågorna, både för de senare telefonintervjuerna och för enkätundersökningen.
Telefonintervjuerna riktade sig till den som arbetade med medlemsregistret. Deras funktion i föreningen presenteras i tabell 4 nedan.
Tabell 4. – Respondenternas funktion i föreningen.

Funktion

Antal

Ordförande

3

Kassör
Ridskolechef
Kanslist
Ledare
Övrig styrelse
Endast medlem
Total

7
2
2
2
5
3
24

21 av de intervjuade använde Internet dagligen, två gjorde det på veckobasis och en hade aldrig
använt Internet. Den yngsta var 21 år och den äldsta 59.
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Resultat
Resultaten är indelade i tre huvuddelar. Den första delen berör användningen av Svenskidrott
Online i allmänhet och är i första hand baserad på statistik ur Förbundet Online. Den andra delen
berör användningen av medlemsregistret i Klubben Online och är baserad på statistik ur Förbundet Online och telefonintervjuer med ridsportsföreningar. Den tredje delen berör användningen
av Klubben Online för ansökan av LOK-stöd och är baserad i första hand på postala enkäter och
webbenkäter riktade till ridsportsföreningar, orienteringsföreningar och fotbollsföreningar.
Den första delen finner du under rubriken Användningen av Svenskidrott Online
Den andra delen finner du under rubrikerna Medlemsregister i Klubben Online och Ridsport och
medlemsregister
Den tredje delen finner du under rubrikerna LOK-stödsansökning och Enkätundersökning av attityderna till Klubben Onlines LOK-stödsmodul.

Användningen av Svenskidrott Online
Här presenteras en övergripande bild av användningen av Svenskidrott Online. En jämförelse görs
med tidigare undersökningar för att få en bild av utvecklingen över tiden. Detta är intressant för
att ha som framtida referensram, men också för att i nuläget identifiera trendbrott. Vissa av dessa
trendbrott kan relateras till tydliga förändringar av management och incitament. Några av dessa
relationer presenteras i senare avsnitt.
I dagsläget använder 46 specialidrottsförbund någon form av applikation inom Svenskidrott
Online. Med detta menar vi att man på förbundsnivå använder någon applikation. Alla föreningar
som är knutna till något av Riksidrottsförbundets 68 specialidrottsförbund har rätt att aktivera och
använda Klubben Online. 36 specialidrottsförbund har en hemsida via N3sport, som varit en av
huvudaktörerna i utvecklingen av Svenskidrott Online.

Användningen av Klubben Online
Antalet aktiverade Klubben Online-sajter har ökat linjärt sedan tidigare undersökning. Användningen av verktyget har också ökat både som hemsida och som administrativt verktyg. Vi kan se
att fler föreningar lämnar in sin LOK-stödsansökan och sin Föreningsrapport via Klubben Online.
Vi kan också se att antalet sidvisningar i systemet ökar.
I mars 2004 hade ca 18% av antalet sektioner aktiverat sin Klubben Online-sajt. Motsvarande
siffra för januari 2007 är 45%. Som konstaterades i tidigare undersökning är en aktiverad sajt inte
samma sak som en aktiv sajt. De allra flesta Klubben Online-sajter är fortfarande inaktiva men
antalet aktiva sajter har också ökat kraftigt. I 2004 års studie konstaterades att det fanns ca 1000
sajter med mer än 5000 sidvisningar totalt. Motsvarande siffra i mars 2006 var ca 2700.
På grund av förändringar i systemet kan vi nu ta fram något mer specifik statistik och vi har därför
valt att ändra aktivitetsmåttet från 5000 sidvisningar totalt till 1000 sidvisningar per år. Även om
tusentals sidvisningar låter mycket är detta relativt blygsamma mått på aktivitet och de ska ses som
ett nedre värde för att ha en sajt som används över huvud taget. Bland de ca 1600 föreningar som
har en betalversion av Klubben Online, och därför rimligen använder eller avser använda Klubben
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Online som hemsida, är medianvärdet av antalet sidvisningar per år 28 000. Antalet sidvisningar
per år är inte heller ett helt rättvist mått då nyöppnade aktiva sajter inte räknas. Att försöka bryta
ner statistiken per månad är heller inte helt rättvist eftersom olika månader är högsäsong för olika
idrotter. Vidare spelar naturligtvis målgruppens storlek roll och den har vi ingen uppfattning om.
Av dessa anledningar bör därför aktivitetsmåttet endast ses som en fingervisning.
Här följer ett litet räkneexempel för att exemplifiera vad måttet 1000 sidvisningar innebär:
Om medianföreningen har 125 aktiva medlemmar och ett besök på en websajt motsvarar i medeltal 6 sidvisningar (vilket är snittet för sajter i nätverket Svenskidrott online enligt KIA-index, se
www.annons.se) innebär ett aktivitetsmått på 1000 sidvisningar per år att alla medlemmar besökt
sajten en gång och 40 besök kommer från övriga (stödmedlemmar, andra klubbar, andra intresserade). Det är med andra ord inte någon hög aktivitet. I detta räkneexempel har vi heller inte tagit
hänsyn till de sidvisningar som genereras vid administrativa uppgifter som att hantera medlemsregister eller skicka LOK-stödsansökan.
Aktivitetsmåttet är med andra ord mycket lågt ställt. I mars 2006 hade ca 3500 sajter mer än 1000
sidvisningar det senaste året. Här handlar det om sajter totalt med föreningar och sektioner. Ser vi
bara till antalet sektioner sjunker siffran något till 3200. Uppskattningsvis kan vi alltså säga att ca
30% av de aktiverade Klubben Online-sajterna är aktiva.
Hur stor andel av föreningarna som har aktiverat sina sajter och hur stor andel av de aktiverade
som är aktiva skiljer sig mycket, främst mellan olika specialidrottsförbund men också mellan olika
distriktsförbund. I tabellerna som följer presenterar vi detta.
Tabell 5. – Andel och antal aktiverade Klubben Online-sajter per specialidrottsförbund.

Namn
Svenska Bangolfförbundet

Andel 0403

Andel 0509
21%

Andel 0701

Antal KO 0701

93%

95%

112

Svenska Ridsportförbundet

8%

76%

94%

906

Svenska Volleybollförbundet

37%

88%

93%

191

Svenska Orienteringsförbundet

83%

88%

91%

575

Sv Amerikanska Fotbollförbund

17%

90%

88%

51

8%

16%

84%

1 096

Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Bordtennisförbundet

15%

36%

82%

632

Svenska Cykelförbundet

34%

58%

82%

199

Svenska Basketbollförbundet

19%

61%

75%

298

Svenska Rugbyförbundet

35%

52%

69%

34

Svenska Kanotförbundet

30%

50%

65%

85

Svenska Flygsportförbundet

9%

9%

63%

260

Svenska Bowlingförbundet

25%

39%

61%

532

Svenska Sportdykarförbundet

15%

25%

56%

118

Svenska Handbollförbundet

36%

47%

56%

292

Svenska Friidrottsförbundet

13%

45%

56%

549

Svenska Skidförbundet

22%

44%

52%

846

Svenska Baseboll & SBF

38%

45%

50%

26

Svenska Fotbollförbundet

33%

43%

48%

1 593

Svenska Fäktförbundet

11%

24%

45%

19

Ekonomiska styrmedel
22

Svenska Badmintonförbundet

10%

23%

45%

121

Svenska Konståkningsförbundet

24%

32%

44%

56

Svenska Bågskytteförbundet

12%

31%

42%

65

Svenska Innebandyförbundet

22%

30%

38%

453

Svenska Ishockeyförbundet

14%

27%

37%

239

Svenska Seglarförbundet

7%

29%

34%

147

Svenska Bandyförbundet

20%

26%

34%

106

Svenska Varpaförbundet

11%

25%

33%

18

Svenska Roddförbundet

12%

27%

32%

20

Svenska Tennisförbundet

16%

24%

32%

168

Svenska Judoförbundet

18%

22%

30%

49

Svenska Simförbundet

14%

22%

30%

100

Svenska Skidskytteförbundet

10%

16%

30%

21

Svenska Bouleförbundet

12%

23%

29%

87

Svenska Danssportförbundet

17%

22%

27%

40

Svenska Brottningsförbundet

13%

16%

26%

39

Svenska Vattenskidförbundet

17%

20%

24%

18

Svenska Skridskoförbundet

14%

18%

24%

17

Svenska Mångkampsförbundet

12%

19%

24%

24

Svenska Gång o Vandrarförbundet

9%

16%

23%

30

Svenska Budo & Kampsportförbundet

10%

16%

22%

166

Svenska Frisbeesportförbundet

12%

15%

22%

13

Svenska Landhockeyförbundet

12%

25%

21%

3

Svenska Boxningsförbundet

8%

13%

21%

29

Svenska Taekwondo förbundet

9%

12%

20%

34

Svenska Squashförbundet

13%

16%

18%

11

Svenska Castingförbundet

19%

18%

17%

9

Svenska Sportskytteförbundet

9%

11%

17%

128

Svenska Biljardförbundet

4%

12%

17%

9

Svenska Handikappidrottsförbundet

9%

11%

17%

78

Svenska Triathlonförbundet

7%

8%

15%

15

Svenska Curlingförbundet

6%

8%

15%

11

Svenska Golfförbundet

2%

7%

15%

71

Svenska Isseglarförbundet

4%

9%

15%

7

Svenska Klätterförbundet

11%

13%

15%

10

6%

10%

13%

9

Svenska Bob o Rodelförbundet

2%

9%

13%

2

Svenska Dragkampförbundet

4%

7%

12%

3

Sveriges Akademiska IF

Svenska Motorcykel & Snöskoterförbundet

5%

7%

11%

69

Sveriges Dövas Idrottsförbund

5%

10%

10%

5

Svenska Bilsportförbundet

4%

6%

9%

47

Svenska Styrkelyftförbundet

7%

8%

9%

14

Svenska Draghundsportförbundet

2%

7%

8%

7

Svenska Tyngdlyftningsförbundet

3%

5%

8%

7

Svenska Racerbåtförbundet

4%

6%

7%

4

Svenska Skolidrottsförbundet
Totalt

1%

2%

4%

58

18%

31%

45%

11 051
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Tabell 6. – Andel aktiverade Kluben Online-sajter per distriktsförbund.

Distriktsförbund

Andel 0403

Andel 0710

Upplands Idrottsförbund

21%

55%

Gotlands Idrottsförbund

22%

53%

Örebro Läns Idrottsförbund

27%

52%

Västmanlands Idrottsförbund

26%

51%

Smålands Idrottsförbund

24%

49%

Södermanlands Idrottsförbund

20%

49%

Västernorrlands Idrottsförbund

17%

49%

Hälsinglands Idrottsförbund

18%

49%

Blekinge Idrottsförbund

18%

48%

Hallands Idrottsförbund

18%

48%

Östergötlands Idrottsförbund

18%

46%

Västergötlands Idrottsförbund

18%

45%

Gästriklands Idrottsförbund

23%

45%

Dalarnas Idrottsförbund

19%

45%

Värmlands Idrottsförbund

18%

45%

Västerbottens Idrottsförbund

17%

43%

Jämtland-Härjedalens IF

14%

42%

Västsvenska Idrottsförbundet

17%

42%

Norrbottens Idrottsförbund

13%

41%

Skånes Idrottsförbund

13%

41%

Stockholms Idrottsförbund

14%

37%

Totalt

18%

45%

Ser vi istället till vilka specialidrottsförbund som har störst andel föreningar med aktiva Klubben
Online-sajter ser topplistan ut såhär:
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Tabell 7. – Specialidrottsförbund med störst andel aktiva Klubben Online-sajter.

Sport
Orientering

Andel föreningar med aktiv
KO
72%

Handboll

33%

Rugby

29%

Volleyboll

26%

Cykel

25%

Skidor

25%

Base- och Softboll

25%

Basket

24%

Bangolf

22%

Fotboll

21%

Bågskytte

17%

Bandy

17%

Innebandy

16%

Ridsport

15%

Kanot

15%

Fäktning

13%

Amerikansk Fotboll

13%

Bowling

13%

Varpa

13%

Boule

12%

Totalt

13%
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Motsvarande siffror för distriktsförbund:
Tabell 8. – Andel aktiva Klubben Online-sajter per distriktsförbund.

Distriktsförbund

1000 Sidvisningar eller fler/år

Gästriklands Idrottsförbund

21%

Västmanlands Idrottsförbund

19%

Hälsinglands Idrottsförbund

17%

Örebro Läns Idrottsförbund

17%

Gotlands Idrottsförbund

17%

Dalarnas Idrottsförbund

17%

Västernorrlands Idrottsförbund

16%

Upplands Idrottsförbund

15%

Värmlands Idrottsförbund

15%

Blekinge Idrottsförbund

14%

Smålands Idrottsförbund

14%

Södermanlands Idrottsförbund

13%

Östergötlands Idrottsförbund

13%

Hallands Idrottsförbund

13%

Västerbottens Idrottsförbund

13%

Västsvenska Idrottsförbundet

13%

Västergötlands Idrottsförbund

12%

Jämtland-Härjedalens IF

12%

Norrbottens Idrottsförbund

11%

Stockholms Idrottsförbund

9%

Skånes Idrottsförbund

8%

Totalt

13%

Vi ser att det inte alltid är samma specialidrottsförbund som ligger i topp när det gäller aktiverade
Klubben Online-sajter och aktiva Klubben Online-sajter. Vissa specialidrottsförbund har en hög
aktiveringsgrad men låg andel aktiva användare. Ett exempel på det är Gymnastikförbundet, ett
annat är Ridsport. I fallet ridsport beror detta delvis på att Ridsportförbundet under denna studies gång arbetat mycket med användningen av Klubben Online och när siffrorna togs fram hade
många föreningar aktiverat sajten men ännu inte kommit igång med att använda den.
En förklaring till skillnaderna mellan aktiva och aktiverade sajter är att vissa föreningar aktiverat
sin sajt men valt att inte använda den. Ytterligare en förklaring är att olika föreningar och förbund
använder Klubben Online till olika saker. Föreningar i vissa förbund använder de administrativa
delarna av Klubben Online medan föreningar i andra förbund använder hemsidan i större utsträckning. Det är vid användning av hemsidan som sidvisningarna ökar mest. Det vill säga en förening
kan skicka in Föreningsrapporten och använda LOK-stödsmodulen utan att antalet sidvisningar
kommer upp i 1000 per år. Således är aktivitetsmåttet i huvudsak ett mått på användning av Klubben Online som hemsida. Vi kommer att återkomma till olika typer av användning av Klubben
Online mellan de olika förbunden vi studerat i den här undersökningen.
Jämför vi aktiverade respektive aktiva Klubben Online-sajter mellan distriktsförbunden kan man
konstatera att det inte är en hundraprocentig korrelation mellan förbunden här heller. I genomsnitt
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30% av de aktiverade sajterna är aktiva men Gästrikland sticker ut med nästan hälften. I botten
ligger storstadsregionerna (främst Stockholm och Skåne) som inte bara har låg aktiveringsgrad
utan också låg andel aktiva sajter. Ser vi till andelen aktiva sajter ligger alla tre storstadsregionerna i botten.

Medlemsregister i Klubben Online
I 2004-års studie var det endast en liten andel, ca 4% av föreningarna, som använde Klubben
Onlines medlemsregister. Det är svårt att uttala sig om hur många föreningar eller sektioner som
använder Klubben Onlines medlemsregister och hur. 2006 hade totalt cirka 7000 sektioner lagt
in minst en medlem i Klubben Onlines medlemsregister. Denna siffra säger dock inte så mycket,
eftersom det kan handla om att föreningen testat registret och sedan bestämt sig för att inte använda
det. Eftersom det inte finns några tillförlitliga uppgifter om hur många medlemmar föreningarna
har går det inte att avgöra hur många föreningar som lagt in alla medlemmar i registret.
För att sålla bort dem som bara testat registret satte vi en nedre gräns på 15 inlagda medlemmar.
Detta är ett godtyckligt mått. Det kommer att sålla bort en del mycket små föreningar som har alla
medlemmar inlagda och det säger inget om hur stor andel av medlemmarna som finns i registret.
De föreningar som lagt in 15 medlemmar eller mer har dock gjort en viss ansträngning vilket
indikerar att de använder registret av något skäl. Detta minskar antalet sektioner till cirka 4000.
De idrotter som oftast använder Klubben Onlines medlemsregister finns i tabellen nedan:
Tabell 9. – Andel föreningar med minst 15 medlemmar i Klubben Onlines medlemsregister per specialidrottsförbund.

Idrott

Andel föreningar med
minst 15 inlagda medlemmar

Bangolf

90%

Bowling

84%

Orientering

74%

Ridsport

68%

Amerikansk Fotboll

64%

Rugby

63%

Volleyboll

61%

Basket

52%

Flygsport

41%

Skidor

37%

Kanot

32%

Base- och Softboll

20%

Cykel

16%

Fäktning

11%

Handboll

11%

Konståkning

10%

Fotboll

8%

Biljard

7%

Landhockey

7%

Boule

7%

Alla Specialidrottsförbund

16%
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I dagsläget har alltså 16% av alla sektioner lagt in minst 15 medlemmar i registret. Men det är ett
fåtal specialidrottsförbund som står för den största delen användare. Ridsportförbundet har under
mycket kort tid ökat användningen av medlemsregistret. I nästa avsnitt tittar vi lite närmare på hur
detta gått till.

Ridsport och medlemsregister
Med närmare 200 000 medlemmar fördelat på cirka 1 000 föreningar är Ridsportsförbundet ett av
Riksidrottsförbundets allra största förbund (det sjätte största sett till antalet medlemmar). Förbundet har den största andelen kvinnliga medlemmar av alla förbund. Det är bara Fotbollförbundet
som har fler aktiviteter för ungdomar 7-20 år (det vill säga åldrar som är berättigade till LOKstöd).
Under 2005 lanserade Ridsportförbundet tidningen Häst & Ryttare. Anledningen var att man ville
skaffa sig en direkt kommunikationskanal till medlemsföreningarna och dessas medlemmar. Tidigare hade Ridsportförbundet haft ett samarbete med tidningen Ridsport och därigenom haft en
informationskanal till medlemmarna. Genom att skaffa sig en egen tidning hade de själva kontrollen över kanalen, vilket ansågs vara viktigt bland annat i relationen med sponsorer.
Ett av problemen vid starten av tidningen var att man behövde ett prenumerationsregister. Man
behövde med andra ord få in adressuppgifterna för alla medlemsföreningars medlemmar, eller i
varje fall för dem som ville ha tidningen. Detta register behövde dessutom hållas aktuellt. Man
valde att använda sig av det medlemsregister som finns i Klubben Online. På det sättet kunde
varje klubb själv lägga in sina medlemmar och kontinuerligt uppdatera registret. Ett bekymmer
var att Klubben Online inte var särskilt välanvänt. 2004 hade bara åtta procent av Ridsportföreningarna aktiverat sin Klubben Online. Det gällde med andra ord att snabbt nå ut med information
om tidningen, Klubben Online och hur föreningarna skulle göra för att få tidningen.
Det finns i huvudsak två sätt att lägga in en förenings medlemmar i registret: antingen genom
import från ett Excel-dokument eller genom manuell inläggning av varje medlem. Båda dessa
alternativ kräver viss datorvana. Därför tillhandahöll Ridsportförbundet telefonsupport för medlemsföreningarna.
I vissa fall skickade föreningarna in medlemsregistret i ett Excel-dokument och registret importerades av Ridsportsförbundet. I andra fall importerade föreningarna registren själva, alternativt
la in medlemmarna manuellt. Ett fåtal föreningar hade inte medlemsregistret i digital form eller
kunde inte exportera registret, utan skickade in registret i pappersform till Ridsportförbundet.
Den egentliga skillnaden mellan medlemsregistret och prenumerationsregistret är att i prenumerationsregistret behöver det bara finnas en medlem per hushåll (det skickas bara en tidning per hus
håll) och eventuella medlemmar som inte vill ha tidningen behöver inte heller finnas med.
För att uppmuntra föreningarna att rapportera in sina medlemmar gick Ridsportförbundet ut med
information om att de föreningar som senast 30 april 2005 lagt/skickat in sitt register deltog i en
utlottning av hästfoder.
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Incitament
Utlottningen av foder är ett tydligt incitament med avsikt att få klubbarna att skicka in sina medlemsregister. Vidare kan vi se medlemstidningen som ett incitament att använda Klubben Online
som medlemsregister. Detta incitament är emellertid inte lika tydligt från avsändarens perspektiv.
Ridsportförbundet hade inte ett uttalat mål att få sina föreningar att använda Klubben Online för
andra syften än att upprätthålla ett aktuellt prenumerationsregister.
Likväl, när Ridsportförbundet valt Klubben Online som prenumerationsregister, fanns det motiv
att uppmuntra användning av Klubben Online bland föreningarna i hopp om att ju fler moduler
som användes desto större sannolikhet att medlemsregistret skulle användas och hållas aktuellt.
Bland annat gick Ridsportförbundet ut med information om att LOK-stödsansökningen i framtiden bara skulle kunna sökas via Klubben Online. Därmed var det lika bra att föreningarna redan
nu vande sig vid redskapet, till exempel genom att arbeta med medlemsregistret. Bakgrunden
till det är att diskussioner förts centralt men olika deltagare tolkade diskussionerna olika. Den
centrala LOK-stödsenheten fick många telefonsamtal från undrande föreningar i samband med
att Ridsportförbundet gått ut med informationen. LOK-stödsenheten ansåg emellertid att något
sådant beslut inte var fattat.
Detta ger två intressanta frågor. Den första är: I vilken utsträckning leder medlemstidningen till
att föreningarna börjar använda Klubben Online som medlemsregister eller för andra syften (till
exempel hemsida eller för LOK-stödsansökan)? Den andra frågan är: Hur påverkar ett temporärt
och slumpmässigt incitament, som utlottningen av Hästfoder, föreningarna?

Telefonintervjuerna
Av de intervjuer vi genomfört framgår det att tidningen upplevdes som viktig för medlemmarna i
de allra flesta fallen. 21 av de 24 intervjuade föreningarna hade rapporterat in sitt medlemsregister
och uppgav att de avser hålla det aktuellt. Av de tre föreningar som inte rapporterat in registret
kände två av dem inte till tidningen och den tredje föreningen hade tagit ett beslut om att inte ta
emot tidningen. De flesta av dem som rapporterat in medlemsregistret har emellertid behållit sitt
gamla system och har nu dubbla register. Bland dessa föreningar uttrycktes i flera fall en viss
skepsis till Klubben Online och många trodde att det skulle bli svårt att lära sig. Det uttrycktes
vissa farhågor om att Ridsportförbundet skulle skicka ut reklam till medlemmarna när de hade
adresserna. Inget sådant hade emellertid skett dittills.
Bland de sex föreningar som valt att använda endast Klubben Online för registerhantering uppgav
samtliga att det var tidningen som var grunden till deras val. En förening kände sig tvingad på
grund av tidningen och rapportering i form av LOK-stöd och Föreningsrapport. Tre ansåg att
Klubben Online var bättre än deras tidigare system och två ansåg att Klubben Online inte var en
försämring mot tidigare system.
Tidningen har alltså varit ett incitament starkt nog för att få de flesta föreningar att testa Klubben
Online men bara en fjärdedel använder systemet som sitt medlemsregister fullt ut.
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Tabell 10. – Ridsportföreningarnas medlemsregisterhantering.

Medlemsregister
Klubben Online
Klubben Online + dator

Antal

Andel

6

25%

15

63%

annat dator

1

4%

Papper

2

8%

24

100%

Total

Det var bara 14 av de 24 klubbarna som kände till utlottningen av foder, 9 deltog i utlottningen.
Ingen förening ansåg att utlottningen av foder påverkade valet. 4 föreningar ansåg dock att det
snabbade på processen. Ingen klubb uttryckte några negativa synpunkter på utlottningen av foder.
Ridsportförbundet erbjöd omfattande support med inläggningen av medlemmar i systemet. I
vissa fall erbjöd Ridsportförbundet till och med att lägga in medlemmarna åt föreningarna. Detta
utnyttjades av 10 av de intervjuade föreningarna. 2 föreningar importerade registret själva till
Klubben Online via en Excel-fil medan 6 föreningar la in registret manuellt. I tre fall visste inte
respondenten hur det gått till. De flesta föreningarna avsåg att hålla Klubben Online-registret
uppdaterat men fem föreningar ansåg att man hade bristfälliga uppgifter om medlemmarna.
Tabell 11. – Svarsfördelningen på frågan - Hur ofta kommer ni att uppdatera ert medlemsregister i Klubben
Online?

Medlemsregister

Veckovis

Månadsvis

Halvårsvis

Endast Klubben Online

1

3

2

Annat datorregister parallellt
med Klubben Online

1

4

7

Årligen

Mer sällan

1

2

Synen på Klubben Onlines medlemsregisterfunktion var splittrad. 9 föreningar uppgav att Klubben Onlines medlemsregister kommer att försvåra registerhållningen. 8 tyckte att det underlättar
registerhållningen och 4 ansåg att det varken gjorde till eller från.
Tabell 12. – Ridsportföreningarnas syn på användningen av Klubben Onlines medlemsregister.

Medlemsregister

KO försvårar registerhållningen

Neutral

Endast Klubben Online
Annat datorregister parallellt
med Klubben Online

KO underlättar registerhållningen
6

9

4

2

Som vi ser är det de som arbetar med dubbla register som tycker att Klubben Online försvårar
registerhållningen. För denna grupp blir det ju visst merarbete, så siffrorna är inte helt oväntade.
När vi istället pratade med föreningarna om hur lättanvänt Klubben Online är och hur lätt det är
att hitta och följa instruktioner visade det sig att de flesta av dem som använder ett annat register
parallellt fortfarande var skeptiska. De som gillade Klubben Online valde att gå över till systemet
medan de som ansåg att deras gamla system var bättre höll kvar vid det.
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Tabell 13. – Föreningarnas åsikter om användbarheten i Klubben Onlines medlemsregister.

Medlemsregister

Svårt att förstå

Endast Klubben Online
Annat datorregister parallellt med Klubben
Online

8

Neutral

Lätt att förstå

1

5

4

3

Tabell 14. – Föreningarnas åsikter om möjligheterna att hitta supportmaterial till Klubben Onlines medlemsregister:

Medlemsregister

Svårt att hitta och följa
instruktioner

Lätt att hitta och följa
instruktioner

Neutral

Endast Klubben Online

6

Annat datorregister parallellt med
Klubben Online

7

5

3

Det är också intressant att de föreningar som använder Klubben Online som hemsida inte väljer att
använda medlemsregistret och att de som började använda medlemsregistret inte använder hemsidesdelen av Klubben Online.
Tabell 15. – Ridsportföreningarnas svar på frågan – Använder ni Klubben Online för er hemsida?

Medlemsregister

Inte KO för hemsida

KO för hemsida

5

1

11

4

Endast Klubben Online
Annat datorregister parallellt med
Klubben Online

När det gäller ansökningen om LOK-stöd gjordes detta i många fall inte av samma person som
skötte medlemsregistret, varför de ofta inte riktigt visste hur föreningen lämnat in sin ansökan.
Uppgifter om detta hämtades därför ur Förbundet Online.
Tabell 16. – Hur föreningarna sökte LOK-stöd för perioden hösten 2005:

Medlemsregister
Endast Klubben Online
Annat datorregister parallellt
med Klubben Online

Blankett

Klubben Online

6
10

Totalt
6

5

15

Annat datorregister

1

1

Papperspärm

2

2

Totalt

19

5

24

De olika modulerna i Klubben Online verkar i stort sett användas oberoende av varandra. Det
verkar vara ovanligt att en förening bestämmer sig för att ta till sig Klubben Online som en helhet
och använda alla modulerna i systemet. Detta beror i huvudsak på att föreningarna redan har
fungerande rutiner på vissa områden. De som till exempel var missnöjda med sitt medlemsregister
bytte till Klubben Online när de ändå var tvungna att lägga in medlemmarna i systemet, men
eftersom de redan hade en fungerande hemsida flyttade man inte över den dit. Ytterligare en förklaring till att man använder Klubben Online endast till vissa saker är att olika personer gör olika
saker i föreningen och de väljer själva hur de vill arbeta.
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LOK-stödsansökning
Antalet ansökningar via Klubben Online har fördubblats för varje period sedan 2003 och hösten
2005 ansökte knappt 10% av föreningarna via Klubben Online. Därefter har ökningstakten avtagit något sett till den totala användningen. Ridsportsföreningarna har dock behållit en mycket hög
ökningstakt och orienteringsföreningarna har påbörjat en kraftig ökning de senaste perioderna.
Fotbollsföreningarna följer i stort sett utvecklingen i stort om än något under snittet.

Figur 2 – Utvecklingen av LOK-stödsansökningar via Klubben Online.
%
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0,0

Saknar uppgifter för fig 2

Det åligger distriktsförbunden att verka för en ökad användning av Klubben Online. Vi ser att det
finns stora skillnader mellan olika distriktsförbund när det gäller andelen föreningar som ansöker
om LOK-stöd via Klubben Online. Något förvånande är det storstadsregionerna som ligger lägst.
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Tabell 17. – Andel föreningar som ansökt om LOK-stöd för perioden Höstterminen 2005 via Klubben Online per
distriktsförbund

Distriktsförbund

Andel

Hälsinglands Idrottsförbund

19%

Upplands Idrottsförbund

16%

Norrbottens Idrottsförbund

15%

Dalarnas Idrottsförbund

15%

Gotlands Idrottsförbund

15%

Gästriklands Idrottsförbund

15%

Södermanlands Idrottsförbund

14%

Jämtland-Härjedalens IF

13%

Östergötlands Idrottsförbund

13%

Värmlands Idrottsförbund

12%

Västmanlands Idrottsförbund

11%

Blekinge Idrottsförbund

11%

Västsvenska Idrottsförbundet

10%

Örebro Läns Idrottsförbund

8%

Västerbottens Idrottsförbund

8%

Västernorrlands Idrottsförbund

8%

Västergötlands Idrottsförbund

7%

Hallands Idrottsförbund

7%

Smålands Idrottsförbund

6%

Skånes Idrottsförbund

5%

Stockholms Idrottsförbund

5%
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Tabell 18. – Andel föreningar som ansökt om LOK-stöd för perioden Höstterminen 2005 via Klubben Online per
specialidrottsförbund.
Idrott

Andel

Idrott

Andel

Amerikansk Fotboll

32%

Vattenskidor

Bangolf

30%

Motorcykel

3%

Ridsport

27%

Fäktning

3%

Flygsport

26%

Boxning

3%

Cykel

25%

Skolidrott

2%

Skidskytte

23%

Styrkelyft

2%

Volleyboll

21%

Bob och Rodel

0%

Rugby

21%

Casting

0%

Curling

0%

Skidor

17%

Basket

17%

4%

Dragkamp

0%

Gång

0%
0%

Base- och Softboll

16%

Racerbåt

Draghundssport

14%

Skridsko

0%

Handboll

14%

Issegling

0%

Bowling

12%

Tyngdlyftning

0%

Orientering

11%

Mångkamp

0%

Sportdykning

11%

Akademisk Idrott

0%

Squash

0%

Biljard

0%

Frisbee

0%

Landhockey

11%

Kanot

11%

Rodd

11%

Taekwon-Do

10%

Ishockey

9%

Budo

9%

Bilsport

8%

Innebandy

8%

Friidrott

8%

Klättring

8%

Bordtennis

7%

Varpa

7%

Badminton

7%

Fotboll

6%

Konståkning

6%

Gymnastik

6%

Boule

6%

Sportskytte

5%

Bågskytte

5%

Golf

5%

Segling

5%

Tennis

5%

Bandy

5%

Simning

5%

Handikapp

5%

Judo

5%

Danssport

5%

Brottning

4%

Dövidrott

0%

Triathlon

0%

Ringett

0%
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Specialidrottsförbunden har ingen formell skyldighet att verka för användning av Klubben online
vid LOK-stödsansökan, men vi ser att det skiljer mer mellan olika specialidrottsförbund än mellan
olika distriktsförbund. Detta beror till viss del på att olika specialidrottsförbund använder Klubben Online olika mycket. Men det förklarar inte allt. Vi ser till exempel att Orienteringsföreningarna, som annars är mycket flitiga Klubben Online-användare, knappt ligger över medelvärdet när
det gäller andelen LOK-stödsansökningar online. Flygsport och Ridsport är två förbund som har
en mycket hög andel LOK-stödsansökningar via Klubben Online men relativt få aktiva Klubben
Online sajter. I nästa avsnitt presenterar vi enkätundersökningen. Där får du en fylligare förklaring av vad som påverkar klubbarnas val av ansökningskanal.

Enkätundersökning av attityderna till Klubben Onlines LOK-stödsmodul
Här presenteras resultaten av enkätundersökningen om LOK-stödsansökningarna. Lägg märke
till att den endast riktats till föreningar som sysslar med ridsport, orientering eller fotboll. Vi
kommer att börja med att redovisa hur många som sökt LOK-stöd via Klubben Online i verkligheten och enligt vår undersökning. Därefter går vi igenom lite fakta om respondenterna. Senare går
vi igenom attityderna till Klubben Online och pappersblankett och vad som påverkar föreningarna
att välja respektive metod.

Andel som sökt LOK-stöd via Klubben Online för Vårterminen (VT) 2006
Totalt inkom 12% av ansökningarna för Vårterminen 2006 med ansökning hösten 2006 via Klubben Online. Det var efter denna ansökan som enkäten skickades ut. På frågan vilket sätt de sökte
LOK-stöd senast svarade 21% att de använt Klubben Online. Undersökningen riktar sig emellertid
till tre specifika förbund och inte till idrottsrörelsen som helhet.
Tabel 19. – Andelen LOK-stödsansökningar via Klubben Online för perioden Vårterminen 2006.

Förbund & enkättyp

Verklig andel KO-användare

Andel KO-användare
bland respondenterna

Över-/under-representation

Ridsport

33%

37%

12%

Orientering

23%

20%

-13%

Fotboll

9%

14%

56%

Hela RF

12%

-

-

Vi ser alltså att ridsportsföreningarna ansöker om LOK-stöd via Klubben Online i betydligt högre
utsträckning än genomsnittet i RF. Orienteringsföreningarna har ökat sin användning kraftig. För
perioden Höstterminen 2005 låg orienteringsföreningarna kring genomsnittet som då var 10%.
De har sålunda fördubblat andelen på ett halvår. Fotboll däremot ligger stabilt något under genomsnittet.

Internetanvändning och andra bakgrundsfakta
De flesta som sköter LOK-stödsansökningarna är flitiga Internetanvändare. Över 80% använder
Internet dagligen och 95% gör det oftare än en gång i veckan. Det skiljer sig emellertid något åt
mellan dem som ansöker om LOK-stöd via pappersblankett och dem som gör det via Klubben
Online. Bland pappersanvändarna använder 91% Internet oftare än en gång i veckan. Motsvarande
andel bland Klubben Online-användarna är 99%. Jämför vi detta med befolkningen som helhet,
där 80% använder Internet oftare än en gång i veckan, ser vi att både de som använder pappersblankett och Klubben Online-användarna är mer Internetaktiva än det svenska genomsnittet.
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92% av dem som svarade för ridsportsföreningar var kvinnor. Bland orienterings- och fotbollsföreningar var 67 respektive 68 % män. Medianåldern bland respondenterna var 43 för ridsportföreningarna och 49-50 för de båda andra förbunden. Mediantiden som medlem varierar också
mellan de olika förbunden. För ridsportföreningarna är mediantiden 10 år medan den är 21 år
för orienteringsföreningar och 15 för fotbollsföreningarna. Medianvärdet för hur många gånger
respondenterna ansökt om LOK-stöd var i stort sett lika mellan förbunden – 8-10 gånger.
De som sökt LOK-stöd via Klubben Online har en något lägre medelålder än de som ansökt om
LOK-stöd via pappersblankett men skillnaderna är inte stora. När det gäller användningen av
elektronisk skattedeklaration ser vi förvisso den högsta andelen onlinedeklarationer bland 109åringarna – båda två deklarerade på Internet! Men förutom 109-åringarna är det bland dem som är
födda på tidigt 80-tal vi ser de högsta andelarna onlinedeklarationer (över 60%).
När det gäller män och kvinnor är det svårt att säga något om skillnaderna, eftersom det lätt blir
skillnader mellan förbunden som framträder eftersom ridsportsföreningarna har så stark överrepresentation av kvinnor medan de båda andra har överrepresentation av män. Jämför vi inom
respektive förbund ser vi att kvinnorna generellt är några år yngre än männen och tenderar till att
ha varit medlemmar något kortare tid, men det finns inga signifikanta skillnader i Internetanvändning.
Klubben Online-användarna
Generellt sett är de som använder Klubben Online nöjda med systemet. 99% uppger att de skulle
använda Klubben Online om de ansöker om LOK-stöd igen. 97% uppger att de skulle rekommendera Klubben Online till andra som söker LOK-stöd.
I enkäten fanns ett antal påståenden. Respondenterna placerade sig på en skala mellan tar helt
avstånd och instämmer helt. Nedan visas en sammanställning av påståendena. För analysen kodades svaren så att tar helt avstånd motsvarade en etta och instämmer helt motsvarade en femma.
Nedan presenteras ett medelvärde av Klubben Online-användarnas åsikter.
Tabell 20. – Åsikter om Klubben Online.

Påstående

Tar helt
avstånd

Tar delvis
avstånd

Neutral

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Medelvärde

Klubben Onlines LOK-stöds-modul underlättar
LOK-stödsansökningen.

0%

2%

12%

23%

63%

4,46

Fördelarna med Klubben Onlines LOK-stödsmodul överväger nackdelarna.

1%

2%

12%

24%

61%

4,42

Det är lätt att förstå hur Klubben Onlines LOKstöds-modul ska användas.

2%

9%

9%

32%

49%

4,17

Det är lätt att hitta och följa instruktioner för
Klubben Onlines LOK-stöds-modul

1%

9%

11%

33%

46%

4,13

Att använda Klubben Onlines LOK-stöds-modul
första gången var enklare än jag väntat mig

2%

12%

17%

33%

37%

3,89

Sammantaget är användarna mycket positiva. Det kan vara värt att notera att det ännu är en minoritet som testat systemet och de som föredrar att sköta administrativa sysslor online är rimligen
de som först börjat använda Klubben Online. Icke desto mindre, när 99% av användarna avser
använda det igen och 97% rekommenderar det till andra verkar systemets användarvänlighet inte
vara flaskhalsen.
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Skäl att använda Klubben Online
De allra flesta som använder Klubben Online för att söka LOK-stöd tycker att det är smidigare.
Över 50% av dem anger att det är det viktigaste skälet att använda Klubben Online. Det finns
emellertid många faktorer som påverkade deras val.
Tabell 21. – Viktigaste skälen att använda Klubben Online.

Viktigaste skäl att använda Klubben Online

Andel

Det är smidigare att använda Klubben Online

54%

Jag tyckte att det kändes tryggare för att jag vet att ansökan kommit fram

12%

Jag kände att man från centralt håll föredrar ansökningar via Klubben Online

9%

Klubben får pengarna tidigare om man använder Klubben Online

8%

Jag var ute i sista minuten

7%

Jag var nyfiken på hur det fungerade

6%

Någon annan i klubben ville att jag skulle använda Klubben Online

2%

Jag visste inte att man kunde använda pappersblankett

2%

Procentsatsen ovan är andelen som valt något av de förtryckta alternativen. Det gick också att
ange egna skäl. De flesta av de angivna skälen passade in i någon av kategorierna ovan. Exempel
på respondentens egna skäl är:
”Alla medlemmar i klubben kan ’se’ att redovisningen är inlämnad. Det ger mej en ’ordning o
reda’ känsla.”
”Man slipper fara runt och få blanketten underskriven”
”Enligt de riktlinjer vi fått måste vi numera redovisa via Klubben Online”
”Slipper skriva brev och lägga på postlådan”
Nedan följer en mer detaljerad redovisning av de viktigaste skälen att använda Klubben Online
och hur stor andel av föreningarna som tyckte att skälen påverkade deras beslut.
Tabell 22. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Det är smidigare att använda Klubben Online

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

17%

25%

58%

Orientering

13%

28%

59%

Fotboll

5%

25%

70%

Totalt

12%

25%

63%

Tabell 23. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Jag tyckte att det kändes tryggare för att jag vet att
ansökan kommit fran

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

34%

27%

38%

Orientering

41%

31%

28%

Fotboll

32%

22%

46%

Totalt

34%

26%

40%
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Tabell 24. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Jag kände att man från centralt håll föredrar ansökningar via Klubben Online.

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

32%

31%

37%

Orientering

46%

36%

18%

Fotboll

50%

27%

22%

Totalt

41%

30%

29%

Tabell 25. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Klubben får pengarna tidigare om man använder
Klubben Online

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

54%

22%

24%

Orientering

69%

23%

8%

Fotboll

39%

29%

32%

Totalt

50%

25%

25%

I alla tre förbunden är ”smidigare att använda Klubben Online” det viktigaste skälet. Värderingarna
av de andra skälen varierar kraftigt mellan förbunden. Orientering har genomgående lägst andel
som anser att dessa skäl påverkat valet att använda Klubben Online mycket. Mest uttalat är det
beträffande ” Klubben får pengarna tidigare om man använder Klubben Online”, där endast 8% av
orienterarna ansåg detta vara ett starkt påverkande skäl, medan andelen var tre till fyra gånger så
stor i de två andra förbunden.
Icke användare
13% av dem som aldrig använt Klubben Online för att söka LOK-stöd uppger att de försökt. Denna
siffra är dock dubbelt så hög bland Orienteringsklubbarna.
Tabell 26. – Föreningarnas svar på frågan: Har du någon gång försökt använda Klubben Online
för att söka LOK-stöd?

Förbund

Ja

Nej

Ridsport

14%

86%

Orientering

28%

72%

Fotboll

9%

91%

Totalt

13%

87%

En hypotes till det relativt låga användandet av Klubben Onlines LOK-stödsmodul bland orienteringsföreningarna var att många testat systemet före 2005 när den förenklade redovisningen
infördes och därför hade avskräckts av det då mycket omständliga förfarandet. Denna förklaring
skulle rimma väl med siffrorna som visar att det är ovanligt många orienterare som försökt men
aldrig fullföljt en ansökan. Vi ser också att nästan alla orienteringsföreningar som använder Klubben Online för sin ansökan använder det avancerade LOK-förfarandet. Det är också signifikant
fler orienteringsföreningar som använt systemet tidigare än 2005 jämfört med de båda andra förbundens föreningar.
32% av föreningarna angav att man inte kände till att man kunde använda Klubben Online för
att söka LOK-stöd och 16% kände inte till Klubben Online överhuvudtaget. Även denna siffra
varierade mellan förbunden.
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Tabell 27. – Föreningarnas svar på frågan: Kände du till Klubben Online innan du påbörjade den här enkäten?

Förbund

Ja

Nej

Ridsport

89%

11%

Orientering

99%

1%

Fotboll

80%

20%

Totalt

84%

16%

Sammantaget kan vi säga att det är ett fåtal av ickeanvändarna som försökt använda Klubben
Online för att söka LOK-stöd. Vissa för att de helt enkelt inte visste att man kan använda Klubben
Online till att söka LOK-stöd, andra för att de inte kände till Klubben Online över huvud taget. De
allra flesta hade emellertid andra skäl att inte använda Klubben Online.
Skäl att använda pappersblankett
Det viktigaste skälet att använda pappersblankett varierar mer bland dem som använder pappersblankett än bland dem som använder Klubben Online.
Tabell 28. – Viktigaste skäl att använda pappersblankett.

Viktigaste skäl att använda pappersblankett

Andel

Gammal vana

26%

Jag hade inte tid att lära mig Klubben Online

18%

Det är smidigare att använda pappersblankett

14%

Jag visste inte att man kunde använda Klubben Online

13%

Jag saknade login-uppgifter

11%

Tekniska problem av något slag

4%

Jag kan inte använda datorer och/eller Internet

3%

Jag hade inte tillgång till Internet

3%

Någon annan i klubben ville att jag skulle använda pappersblankett

3%

Jag hade inte lust att lära mig Klubben Online

2%

Jag litar inte på Internet/Det känns säkrare med papper

2%

Jag kände att man från centralt håll föredrar ansökningar via pappersblankett

1%

Till skillnad mot Online-användarna, där 66% ansåg att det viktigaste skälet att använda det valda
ansökningssättet var att det var smidigare eller tryggare än pappersalternativet, ansåg endast 16%
av pappersblankettanvändarna att deras valda ansökningssätt var smidigare eller säkrare. Drygt
50% anger i stället olika problem med det datoriserade alternativet som orsaken till att de använder
papper. Här uppstår frågan om det idag är mer accepterat att säga att man föredrar ett datoriserat
alternativ än att säga att man föredrar ett manuellt, pappersbaserat. Om man är så ”omodern” att
man föredrar pappersvarianten kan det behöva kläs i rationella ursäkter, som att man saknade
login, inte hade tid att lära sig programmet, inte kände till dess existens, etc.
Procentsatsen ovan är andelen som valt något av de förtryckta alternativen. Det gick också att
ange egna skäl. De flesta av de angivna skälen passade in i någon av kategorierna ovan. Av de
angivna skäl som inte passade in upptog inget mer än bråkdelen av en procent. Andra skäl som
nämnts är att föreningen har ett eget IT-system för LOK-stödssammanställning; att kommunen
ändå kräver redovisning på annat sätt; att föreningen inte använder Klubben Online över huvud
taget. Vidare finns det en grupp som inte känner till den förenklade ansökan, där man bara lägger
in sammanställningen, utan tror att man måste lägga in alla närvarokorten i Klubben Online.
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Nedan följer en redovisning av de viktigaste skälen att använda pappersblankett och hur stor andel
av föreningarna som tyckte att skälen påverkade deras beslut.
Tabell 29. – Skäl att använda pappersblankett: Gammal vana.

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

35%

26%

39%

Orientering

26%

26%

48%

Fotboll

29%

29%

42%

Totalt

30%

28%

42%

Tabell 30. – Skäl att använda pappersblankett: Jag hade inte tid att lära mig Klubben Online.

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

35%

22%

44%

Orientering

48%

24%

28%

Fotboll

39%

29%

32%

Totalt

39%

27%

34%

Tabell 31. – Skäl att använda pappersblankett: Det är smidigare att använda pappersblankett.

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

45%

26%

29%

Orientering

39%

29%

32%

Fotboll

50%

27%

23%

Totalt

47%

27%

26%

Tabell 32. – Skäl att använda pappersblankett: Jag visste inte att man kunde använda Klubben Online.

Förbund

Påverkade inte mitt val

Påverkade mitt val lite

Påverkade mitt val mycket

Ridsport

74%

10%

17%

Orientering

76%

10%

15%

Fotboll

65%

12%

23%

Totalt

68%

11%

20%

Bland Ridsportföreningarna är ”jag hade inte tid att lära mig Klubben Online” det viktigaste
skälet, medan ”Gammal vana” är viktigast i de två andra förbunden. Intressant att notera är att
15% av orienterarna säger att okunskap om att Klubben Online gick att använda var en viktig
faktor för deras val av pappersblankett, medan 99% av dem ansåg sig känna till Klubben Online.
Fotbolls 23% ligger betydligt närmre de 20% som ansåg sig inte alls känna till Klubben Online.
Annan användning av Klubben Online
De allra flesta som ansöker om LOK-stöd via Klubben Online använder också andra moduler i
systemet. För en fjärdedel av dem som ansöker om LOK-stöd via Klubben Online är dock detta
den enda erfarenheten de har av Klubben Online. Denna siffra varierar dock kraftigt mellan förbunden.
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Tabell 33. – Andel av dem som söker LOK-stöd som inte har någon erfarenhet av Klubben Online utöver
eventuell LOK-stödsansökan:

Förbund

Andel bland Klubben
Online-användare

Andel bland pappersblankettanvändare

Ridsport

20%

54%

Orientering
Fotboll

8%

16%

35%

76%

Användning av Klubben Online i andra sammanhang leder inte nödvändigtvis till användning
av systemet för LOK-stödsansökan. Bland orienteringsklubbarna ser vi att en stor majoritet bland
både pappers- och Klubben Online-användare har annan erfarenhet av systemet. Trots att orienteringsförbundet arbetat både längre och mer heltäckande med systemet har de en lägre andel
användare i LOK-stödssammanhang.
Nedan följer en sammanställning av vilken erfarenhet respondenterna haft av Klubben Online.
Sammanställningen gäller alla respondenter, såväl pappersblankettanvändare som Klubben
Online-användare. Alla aktiviteter som använts av mer än 10% av respondenterna per förbund har
tagits upp. Lägg märke till att detta gäller den som svarar för föreningen, alltså den som lämnar
in LOK-stödsansökan. Det är därför inte ett mått på hur många föreningar som använder Klubben
Online för olika aktiviteter (andra i föreningen kan ju arbeta med dessa aktiviteter). Det kan emellertid ses som en indikation på hur vanligt det är att använda Klubben Online i olika sammanhang
i de olika förbunden.
Tabell 34-36. – Respondentens erfarenhet av andra Klubben Online-moduler.

Förbund

Aktivitet

Andel som använt

Ridsport

För att hantera medlemsregistret

42%

Ridsport

För att söka LOK-stöd

39%

Ridsport

För att lämna Föreningsrapporten

36%

Ridsport

För att sköta hemsidan

12%

Förbund

Aktivitet

Orientering

För att anmäla mig till tävling

80%

Orientering

För att administrera tävling

29%

Orientering

För att sköta hemsidan

28%

Orientering

För att lämna Föreningsrapporten

26%

Orientering

För att söka LOK-stöd

22%

Orientering

För att hantera medlemsregistret

21%

Förbund

Aktivitet

Fotboll

För att sköta hemsidan

22%

Fotboll

För att söka LOK-stöd

17%

Andel som använt

Andel som använt

Ridsportsföreningarna använder alltså i första hand Klubben Online som ett administrativt verktyg gentemot Ridsportförbundet. Endast ett fåtal föreningar använder systemet som hemsida.
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Fotbollsföreningarna har generellt en lägre användning av systemet men hemsidan verkar vara den
primära användningen. Intressant att Föreningsrapporten inte ens verkar vara på kartan för dem.
Orienteringsförbundet använder systemet i många sammanhang men det primära är tävlingsanmälan. Detta är en administrativ funktion men som inte i första hand rör kommunikationen med
Orienteringsförbundet utan kommunikationen mellan föreningar och individer och andra föreningar.

Attityder till systemet och incitament
De som använder pappersblankett för LOK-stödsansökan uppfattar i mycket högre grad att detta
är det sätt man från centralt håll föredrar jämfört med Klubben Onlineanvändarna (20% jämfört
med 3%). Förklaringarna till detta kan ligga på flera plan. En förklaring kan vara att föreningarna
faktiskt påverkas av vad den centrala administrationen föredrar och att de som uppfattar att Klubben Online är det sätt som föredras i stor utsträckning ansöker på det sättet. En annan är att de
föreningar som sökt information om Klubben Online eller Internetansökan har blivit exponerade
för mer material om systemet. Ytterligare en förklaring kan vara att det har varit lättare att nå
föreningar som redan använder Klubben Online med information. Åter en annan förklaring till att
olika föreningar uppfattar olika signaler kan vara selektiv varseblivning – föreningarna ser det de
vill se. Vidare kan det bero på blandade signaler från centralt håll.
Ser man till policy-dokument är det klart att man från centralt håll föredrar ansökningar via
Klubben Online. Det är emellertid inte säkert att alla som arbetar med systemet på central nivå,
distriktsförbund, Riksidrottsförbundet, support, med mera, har tagit till sig den officiella synen.
Vissa av respondenterna i telefonintervjun nämnde till exempel att supporten bett dem använda
pappersblankett i stället för Klubben Online. Vi ser också väldigt olika användning mellan olika
distriktsförbund, vilket kan bero på att de arbetar olika aktivt med att verka för ökad användning
av Klubben Online.
Tabell 37. – Föreningarnas svar på frågan: Vilka signaler får du från centralt håll när det gäller
LOK-stödsansökning?

Typ av användare

Inte märkt några signaler
om vilket ansökningssätt
som föredras

Pappersblankett är det ansökningssätt som föredras

Papper
Klubben Online

Klubben Online är det
ansökningssätt som föredras

20%

47%

33%

3%

23%

74%

Vi ser också en klar skillnad mellan pappersanvändarna och Klubben Onlineanvändarna när det
gäller synen på om man från centralt håll sparar arbete på ansökningar via Klubben Online.
Tabell 38. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Jag tror att den centrala administrationen sparar
arbete på att föreningarna använder Klubben Online för att söka LOK-stöd.

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Papper

1%

2%

19%

29%

49%

Klubben Online

0%

0%

2%

10%

88%
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Synen på om man sparar arbete från centralt håll står i viss relation till vem som tjänar mest att
systemet används. Pappersblankettanvändarna tror alltså i lägre utsträckning att man från centralt
håll sparar arbete på användning av systemet samtidigt som de anser att användning i första hand
gynnar den centrala administrationen.
Tabell 39. – Respondenternas ställningstagande till påståendet: Att jag använder Klubben Online i stället för
blankett för att söka LOK-stöd gynnar främst -

Typ av användare

Mig

Föreningen

Den centrala administrationen

Papper

16%

9%

75%

Klubben Online

37%

17%

46%

Här ska vi emellertid lägga in en viss varning för ett metodologiskt problem. Mellan frågorna
om huruvida den centrala administrationen sparar arbete på användning av systemet och frågan
om vem det gynnar mest, fanns en fråga som implicerade att den centrala administrationen sparade arbete på Klubben Online-användning. Det var ett påstående som respondenterna kunde ta
avstånd ifrån eller instämma i. Det löd:
”Om det kostar mer att behandla en pappersblankett jämfört med en Internetansökan borde de
klubbar som använder pappersblankett stå för kostnaderna.”
Svaren fördelade sig lite olika beroende på om respondenten använt Klubben Online eller pappersblankett vid LOK-stödsansökningen.
Tabell 40. – Attityden till avgift för dyr hantering.

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Papper

54%

11%

22%

8%

6%

Klubben Online

24%

11%

34%

11%

19%

Totalt

47%

11%

25%

9%

9%

Det finns, som man kan förvänta sig, en kraftig motvilja mot en avgift bland dem som använder
pappersblankett medan Klubben Online-användarna förhöll sig ganska jämt fördelade kring en
neutral hållning.
Under intervjuerna fanns dock exempel på föreningar som använde papper och som var för en
avgift eftersom de då utan problem kunde fortsätta använda papper. Andra menade att det vore
omoraliskt att ta ut en avgift men helt OK att ta bort pappersblanketten och bara ha Internetansökning som alternativ.
Det verkar också vara en allmänt förekommande förväntning att det på några års sikt endast går
att ansöka om LOK-stöd via Internet. Denna ståndpunkt tycks vara lite tydligare bland Ridsportföreningarna, vilket kan förklaras med att Ridsportförbundet gått ut med information om att man
på sikt endast kommer att kunna söka LOK-stöd via Klubben Online.
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Tabell 41. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Om några år tror jag att man bara kan söka LOKstöd via Internet

Typ av respondent

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Ridsport

3%

3%

9%

22%

62%

Orientering

6%

9%

12%

28%

45%

Fotboll

5%

5%

11%

32%

48%

Papper

5%

5%

12%

30%

48%

Klubben Online

2%

5%

8%

24%

62%

Totalt

4%

5%

11%

28%

52%

För majoriteten av föreningarna skulle det inte medföra några större problem om man endast kan
ansöka elektroniskt. När 83 % av svenskarna har tillgång till Internet och de som arbetar administrativt för idrottsföreningarna använder Internet mer än genomsnittet borde inte tillgången till
Internet vara flaskhalsen. Det måste vara försvinnande få idrottsföreningar som inte har någon i
föreningen som skulle kunna skicka iväg ansökan elektroniskt. Problemet ligger på en annan nivå
- att personen som brukar lämna in ansökan inte kan eller vill använda Internet. Några av respondenterna i telefonintervjuerna sa att de redan kände att de utförde obetalt arbete och att då ställa
krav på att de skulle lära sig ett nytt system vore fel.
Andra undersökningar har tittat på hur de som arbetar inom ideell sektor upplever sin situation.
Det finns tendenser till att det är svårt att hitta yngre ledare och att ledare känner sig överarbetade
(Riksidrottsförbundet 2005). Problemen är alltså snarare att det blir ytterligare ett moment att
tänka på för redan påfrestade ledare än att det inte skulle finnas någon i klubben som skulle kunna
skicka ansökan elektroniskt.
Tabell 42. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: För vår klubb skulle det innebära problem om man
endast kan ansöka om LOK-stöd via Internet.

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Papper

34%

13%

23%

20%

10%

Klubben Online

64%

16%

11%

8%

1%

Totalt

41%

14%

20%

17%

8%

De allra flesta verkar också tycka att det är viktigt att de som inte kan ansöka via Internet ska
kunna göra det via pappersblankett. Detta gäller även för dem som själva använder Klubben
Online.
Tabell 43. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: Det är viktigt att pappersblanketten finns kvar som
alternativ för dem som inte använder Internet

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Papper

2%

2%

Klubben Online

5%

6%

9%

19%

68%

17%

24%

49%

Totalt

3%

3%

11%

20%

64%

I stort sätt samtliga som testat Klubben Online avser använda systemet nästa gång de söker LOKstöd. Över 40% av dem som inte använde systemet har intentionen att göra så nästa gång de söker.
Om det skulle stämma skulle LOK-stödsansökningarna över nätet öka dramatiskt, vilket återstår
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att se. En av förklaringarna kan vara att enkäten i sig indikerar att Klubben Online-användning är
viktigt och därför påverkar respondenterna. En annan kan vara att man vill svara på ett politiskt
korrekt sätt. Värt att nämna är att siffrorna ser likadana ut för dem som kände till Klubben Online
innan de besvarade enkäten som för dem som inte kände till systemet.
Tabell 44. – Respondenternas ställningstagande till påståendet: Om jag söker LOK-stöd igen kommer jag att
göra det via Klubben Online.

Typ av användare
Papper
Klubben Online

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

13%

12%

32%

26%

16%

1%

0%

1%

4%

94%

Om de flesta som avser använda systemet gör det skulle det alltså medföra en dramatisk ökning
av användandet bland dem som svarat på enkäten. Det indikerar att man med begränsade informationsinsatser skulle kunna öka användningen av systemet.
När det gäller synen på hur viktigt LOK-stödet är eller hur arbetsamt det är att söka stödet finns
det inga signifikanta skillnader mellan dem som använder pappersblanketter och dem som använder Klubben Online.
Tabell 45. – Föreningarnas ställningstagande till påståendet: LOK-stödet är en viktig inkomstkälla för klubben.

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

Papper

0%

1%

4%

10%

85%

Klubben Online

0%

2%

3%

13%

82%

Totalt

0%

1%

4%

11%

84%

Andelen föreningar som tycker att LOK-stödet är viktigt eller mycket viktigt ligger högre än vad
det gjort i tidigare undersökningar. Enligt tidigare undersökningar uppgav ca 80% av föreningarna
att LOK-stödet var viktigt eller mycket viktigt (Riksidrottsförbundet 2006). Vi ska vara försiktiga
med att dra några slutsatser av det eftersom denna undersökning riktar sig till tre förbund och inte
till hela idrottsrörelsen.
Enligt tidigare studier lägger de flesta föreningar ner ungefär 40 timmar per år på att söka LOKstöd. Vi frågade hur respondenterna upplevde arbetsbördan snarare än hur många timmar de la ner
på processen.
Tabell 46. – Respondenternas ställningstagande till påståendet: Jag upplever LOK-stödsansökningen som
betungande.

Typ av användare

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Neutral

Instämmer delvis

Instämmer helt

17%

14%

26%

34%

9%

Klubben Online

19%

18%

20%

34%

9%

Totalt

18%

15%

25%

34%

9%

Papper

Några av föreningarna framhöll att det arbetsamma med ansökan var att fylla i närvarokort och
sammanställa ansökan. Att fylla i ansökan på en pappersblankett eller göra det via Internet förändrade inte de riktigt arbetsamma momenten. Vidare påpekades det från många håll att man
skulle vilja ha ett gemensamt system för kommunalt och statligt LOK-stöd. Det upplevdes som
arbetsamt att behöva hålla ordning på två system för i allt väsentligt samma bidrag.
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Slutsatser
Här presenterar vi slutsatserna av genomförda studier. Vi inleder med slutsatserna av de telefonintervjuer vi genomfört med ridsportföreningar. Därefter tittar vi på LOK-stöds-enkäten och
analyserar den utifrån modellen om tillgång, kännedom, kunskap och vilja. Sedan presenterar vi
mer övergripande slutsatser av alla ingående studier. Avslutningsvis presenterar vi konkreta förbättringsförslag och förslag på framtida forskning.

Prenumerations- eller medlemsregister
Det är helt klart att Ridsportförbundets tidning fungerat som ett starkt incitament att börja använda
Klubben Onlines medlemsregister. De allra flesta använder det dock som ett prenumerationsregister och inte som ett medlemsregister. För några föreningar har tidningssatsningen lett till att man
fullt ut använder Klubben Online som ett medlemsregister. Av dem tyckte en del att systemet
var bättre än deras tidigare system och det var gratis, vilket gjorde valet enkelt. Andra ansåg
att systemet var likvärdigt och därför kunde man lika gärna använda Klubben Online-versionen
eftersom man ändå var tvungna att uppdatera det systemet. En förening ville egentligen inte byta
men ansåg att arbetet med två system var för arbetsamt och bytte därför system.
De flesta föreningar ansåg dock att tidigare system var bättre men ansåg det mödan värt att lägga
in medlemmarna för att få tidningen. Här är emellertid risken att de inte avser hålla registret uppdaterat i samma utsträckning som de som använder Klubben Online som enda medlemsregister.
Man kan tänka sig att de lägger till nya medlemmar eftersom de annars inte får tidningen, men
kommer de att ta bort medlemmar som slutar? Just problematiken med att ta bort medlemmar var
något som lyftes fram under intervjuerna. Det ansågs svårt att förstå hur man skulle göra detta och
det var något de frekvent sökte support för. Vidare skickas bara en tidning ut per hushåll, vilket
leder till att det egentligen inte finns något incitament att lägga in mer än en medlem per hushåll i
Klubben Online om föreningen inte använder registret som sitt medlemsregister.
Utlottningen av foder var inte avgörande för valet att lägga in registret i Klubben Online men det
skyndade på processen för en del föreningar. Utlottningen verkade heller inte väcka några starka
negativa reaktioner.
Synergieffekterna mellan de olika modulerna i Klubben Online verkar inte vara särskilt starka.
Det vill säga de som använder Klubben Online som hemsida eller för LOK-stöd verkar inte vara
mer benägna att använda Klubben Online som sitt primära medlemsregister och vice versa. Föreningarna använder de moduler de behöver och låter resten vara. Det innebär att varje modul
behöver marknadsföras för att den ska börja användas; Klubben Online-användarna börjar inte i
någon större omfattning spontant använda nya moduler.

LOK-stöd
Det är intressant att ridsportföreningarna använder Klubben Online för att söka LOK-stöd i
mycket högre grad än orienteringsföreningarna, trots att orienteringsföreningarna använder Klubben Online mycket mer frekvent.
En av orsakerna kan vara att orienteringsföreningarna tidigt försökte använda systemet, men innan
den förenklade redovisningen infördes. Detta kan ha avskräckt många föreningar från att använda
modulen. En tydligare orsak är att Ridsportförbundet centralt främjat användning av LOK-stödsEkonomiska styrmedel
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modulen. De har talat för Klubben Online som en helhet med många delar och uppmuntrat användning också av LOK-stödsmodulen även om det inte ålegat dem att göra det. Ridsportförbundet gick
ut med information om att Klubben Online skulle bli obligatoriskt för LOK-stödsansökan och att
det var lika bra att lära sig systemet redan nu. Ridsportförbundets arbete har haft effekt, eftersom
förbundet gått från en mycket låg användning av systemet till att vara ett av de förbund som har
högst andel Online-ansökningar.
Vidare påpekades det från många håll att man skulle vilja ha ett gemensamt system för kommunalt och statligt LOK-stöd. Detta är en stor fråga som involverar många aktörer. Det innehåller en
regelmässig del, nämligen med vilken nyckel bidraget fördelas, till exempel för vilka åldrar man
får bidrag. Det innehåller också en praktisk del, nämligen att kommunerna arbetar mot många
typer av organisationer – inte bara idrottsföreningar utan också till exempel kultur- och friluftsföreningar. Skulle det finnas möjligheter till synkronisering av regelsystemen och kanske till och
med av ansökningsförfarandet skulle det kunna spara mycket arbete både ideellt och avlönat.

Tillgång, kännedom, kunskap och vilja
Vad är det som gör att de allra flesta väljer att använda pappersblankett för LOK-stödsansökan?
Känner de till tjänsten? Har de tillgång till den? Kan de använda den? Och vill de använda den?
Utifrån de skäl respondenterna uppgivit har vi försökt att göra en pedagogisk sammanställning.
Vi har kategorisera skälen i kategorierna: tillgång, kännedom, kunskap och vilja.
Denna sammanställning syns i tabellen nedan. För varje kategori anges först vilken andel som
angivit skäl inom kategorin. Det är dock inte summan av andelarna som angivits för skälen i kategorin, utan den andel som har angivit ett eller flera av i kategorin ingående skäl.
Tabell 47. – Hinder för användning Tillgång, Kännedom, Kunskap och Vilja.

Tillgång

58%

Saknade login-uppgifter

45%

Hade inte tillgång till Internet

12%

Tekniska problem av något slag

23%

Kännedom

35%

Kände inte till att man kunde använda Klubben Online

32%

Kände inte till Klubben Online

16%

Kunskap

64%

Hade inte tid att lära sig Klubben Online

61%

Kan inte använda datorer och/eller Internet

13%

Vilja

79%

Hade inte lust att lära mig Klubben Online

26%

Gammal vana

70%

Kände att man från centralt håll föredrar ansökningar via pappersblankett

14%

Någon annan i klubben ville att pappersblankett skulle användas

13%
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Det är intressant att se vilka av dessa hinder som Riksidrottsförbundet kan påverka. Tillgången
till datorer är något som står utanför Riksidrottsförbundets kontroll. Tekniska problem verkar,
att döma av kommentarer och intervjuer, i första hand vara problem med den egna datorn eller
uppkopplingen. I några fall handlar det om problem med Klubben Online. Det sistnämnda kan
Riksidrottsförbundet påverka, men det verkar inte var flaskhalsen när det gäller Tillgång.
Den viktigaste tillgångsfaktorn är att den som genomför LOK-stödsansökan saknar inloggning.
I viss mån beror det säkert på föreningsinterna kommunikationsproblem, men i huvudsak handlar
det om att de som ska ansöka saknar information om vart man vänder sig för att få inloggningsuppgifter. Detta är något Riksidrottsförbundet borde kunna påverka – liksom kännedomsfrågorna. Dessa två faktorer pekar på ett kommunikationsproblem inom Riksidrottsförbundet. Det
är uppenbarligen inte helt enkelt att nå ut med information till föreningarna. Hela 20 % uppgav
att man trodde att pappersblankett var det som föredrogs från centralt håll och 14% ansåg att det
påverkade deras val av pappersblankett. 67% av dem som använder papper hade inte nåtts av
informationen att Klubben Online är det ansökningssätt som föredras från centralt håll.
När det gäller att lära sig använda systemet verkar de flesta som försökt vara positivt överraskade.
Det upplevs som lätt att använda och lätt att hitta information om hur man använder LOK-stödsmodulen i Klubben Online. Det är dock hela 61% av dem som inte använder Klubben Online för
LOK-stödsansökan som uppger att de inte har tid att lära sig systemet. Med tanke på användarnas kommentarer är det inte orimligt att de som inte testat systemet upplever det som en större
ansträngning än det egentligen är. Även här kan en del av förklaringen vara bristande information.
Det är dock området vilja som är det viktigaste. De allra flesta verkar handla av gammal vana och
det borde gå att påverka det genom information och incitament. 26% säger att de inte vill lära sig
Klubben Online. Det är ett något starkare påstående och denna grupp är förmodligen svårare att
påverka. Det finns också 53% som anser att pappersblankett är smidigare. Här bör man inflika att
väldigt få av dem har testat Klubben Online (endast 13%), medan 88% av dem som använt båda
systemen tycker att Klubben Online är smidigare.
Det går inte att säga att ett av systemen är bättre än det andra för alla föreningar. Denna undersökning visar ganska tydligt att de som använt systemet är nöjda med det och ämnar fortsätta med det.
Av dem som använde Klubben Online senaste gången de ansökte avser 99% att använda systemet
även nästa gång. Mot bakgrund av det kan vi säga att om man kunde få alla att testa systemet
borde användningen kunna öka kraftigt.
Frågan är vilka incitament som skulle kunna påverka föreningarna att använda systemet. När det
gäller negativa incitament, som avgiftsbeläggning av den dyrare pappershanteringen, verkar motståndet bland dem som inte använder systemet vara starkt. Ett sådant system skulle kunna leda till
att vissa föreningar känner sig tvingade medan andra skulle tycka att det var bra för att man kan
betala och slippa lära sig det nya systemet.
Undersökningen visar emellertid att föreningarna bryr sig om vad man från centralt håll föredrar.
Skulle man nå ut med informationen att man från centralt håll sparar mycket arbete på att föreningarna använder Klubben Online skulle det förmodligen påverka en del föreningar. Vidare verkar
en del föreningar påverkas av att de får pengarna tidigare om de använder Klubben Online. Tidsskillnaden mellan utbetalningarna planeras att förlängas för att göra detta incitament starkare. Blir
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denna tidsskillnad stor kan vissa föreningar, som inte vill använda systemet, känna sig tvingade
att göra det.

Sammanfattande slutsatser
Användningen av Svenskidrott Online fortsätter att öka men användningen varierar kraftigt
mellan olika specialidrottsförbund och även i viss mån mellan olika distriktsförbund. Det finns
lärdomar att göra genom att studera dessa skillnader. Bland annat kan man se att det är viktigt
med ett engagemang från centralt håll för att öka användningen av systemet. Det är också klart att
varje modul behöver torgföras om man vill att den ska användas. Det är inte så att vi har en grupp
som använder systemet som helhet och en grupp som inte använder det alls, utan olika föreningar
använder olika moduler.
Det är också viktigt att skilja på moduler som man från centralt håll sparar arbete på att föreningarna använder (som LOK-stöd och Föreningsrapporten) och moduler som endast är en service till
medlemmarna (som hemsidesdelen). Dessa bör marknadsföras på olika sätt.
Det är dock viktigt att påpeka att man inte bara ska lägga pengar på att utveckla systemet tekniskt
ens när det gäller de moduler som endast är en service till föreningarna. Det är viktigt att lägga
resurser på att kommunicera de möjligheter som finns så att föreningarna vet om vad som görs
och att ge support och stöd till föreningar som vill börja använda systemet.
Vidare är det klart att det är en splittrad bild som föreningarna får från centralt håll (specialidrottsförbund, distriktsförbund och Riksidrottsförbundet) när det gäller Klubben Online. Därför finns
det anledning att se över i vilken mån man kan ha ett gemensamt förhållningssätt, till exempel så
att föreningarna inte känner en osäkerhet om vilket sätt att söka LOK-stöd som föredras.

Förslag för att öka användningen av Klubben Online
Som vi sett är det många steg som måste uppfyllas för att föreningarna ska börja använda systemet
– tillgång, kännedom, kunskap och vilja. Det är viktigt att arbeta på att förbättra alla dessa steg för
att öka användningen. Därför föreslår vi att man genomför en gemensam informationskampanj
riktad till alla föreningar som söker LOK-stöd. Det är viktigt att tydliggöra:
• att man centralt sparar arbete på att föreningarna använder Klubben Online
• att det finns en förenklad ansökan som är minst lika enkel att fylla i som en blankett
• att de som använder systemet ofta tycker att det är enkelt att använda och att de sparar
tid även på föreningsnivå.
• att 99% av dem som använde systemet vid senaste ansökan avser använda det igen.
Om man vill arbeta med incitament kan utdelningen av pengar tidigare till dem som använder
Klubben Online ha viss inverkan. Eftersom skälen att använda Klubben Online snarare låg på
en personlig nivå än på en föreningsnivå – det vill säga det är viktigare att det är enkelt för den
som lämnar in ansökan än att föreningen får pengarna lite tidigare – skulle man kunna tänka sig
att ha ett litet personligt incitament. Ett sådant skulle kunna vara utlottning av bio-checkar till
dem som använder systemet. Incitamentet skulle då vara en engångsföreteelse i samband med
en informationskampanj; målsättningen skulle vara att få LOK-stödsansvariga att testa systemet.
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Det är viktigt att fördelarna med systemet blir tydliga på central-, förenings- och individnivå. På
föreningsnivå används redan den tidigarelagda utbetalningen som ett incitament, genom att öka
tidsskillnaden mellan utbetalningarna ökar också styrkan på incitamentet, vilket rimligen borde
leda till högre användning men också högre upplevd press.
Tidigare har man skickat material till distriktsförbunden för vidarebefordring till föreningarna.
Utskicken har huvudsakligen varit via ”vanlig” post. Den höga svarsfrekvensen på vår webbenkät
visar att man skulle kunna använda e-post för att nå ut till föreningarna. Det skall dock betonas
att vi riktade oss till tre specifika förbund som kan ha bättre e-postregister än genomsnittet av
Specialidrottsförbunden. En kampanj via e-post skulle kunna komplettera en postal kampanj. Det
är dock viktigt att den utformas på ett sådant sätt att den inte uppfattas som spam. Det gäller
emellertid utskick via ”vanlig” post också. Det handlar ju om information som är relevant för de
föreningar som söker LOK-stöd och under intervjuerna och i kommentarerna i enkäterna framfördes ofta önskemål om mer information om Klubben Online och hur man använder det för att söka
LOK-stöd.
Ytterligare ett förslag är att lägga extra resurser på att förbättra den support som finns på webben.
Att samla den på en sajt med en enkel adress (url) och att där ta upp alla de frågor som föreningarna brottas med – hur får jag inloggningsuppgifter, hur hittar jag min förenings sajt, hur gör
jag för att lämna LOK-stödsansökan online, vem är juridiskt ansvarig och så vidare. Denna bör
arbetas fram i samarbete med föreningar.
Adressen till sajten bör sedan kommuniceras till föreningarna i samband med ansökningar – gärna
via e-post. Det är också viktigt att kommunicera varför man från centralt håll vill att föreningarna
ska använda Klubben Online och vad föreningarna och den som söker LOK-stöd tjänar på att
använda systemet.

Förslag på framtida forskning
Riksidrottsförbundets IT-satsning är unik, både på grund av dess omfattning och på grund av dess
utveckling. Systemet har utvecklats gemensamt av en idrottsrörelse som minst sagt är diversifierad; friidrottsföreningar ska samsas med orienteringsföreningar och handbollsföreningar. Vi ser
också att användningen skiftar kraftigt både mellan olika förbund och mellan olika moduler.
Det finns goda möjligheter att kartlägga skillnaderna i användning dels tack vare den statistik
som lagras i databaserna men också genom att RF skaffar sig bättre redskap för att kommunicera
med föreningarna. Det finns också ett stort intresse inom forskarvärlden för att studera införandet
av IT-system och vad som gör att medlemmar och anställda börjar använda systemen men också
vilka effekter användningen får. Det är intressant ur ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom
stora summor satsas på IT och det är viktigt att veta vad som ger mest valuta för pengarna. Det
är också intressant ur ett samhällsperspektiv eftersom användningen av IT ökat så kraftigt; nu
använder vi inte bara IT i jobbet utan också i hemmet och i klubbstugan.
I dagsläget vet vi väldigt lite om hur användarna av Svenskidrott Online verkligen uppfattar systemet, varför användningen skiftar så mycket mellan olika förbund och vilka konsekvenser användningen får för föreningarna och användarna.
Tidigare studier har analyserat hur föreningarna använder IT i allmänhet (Lundmark & Westelius
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2004). I denna studie har vi studerat ekonomiska incitament för användningen men det finns ett
stort behov av att studera användningen av Svenskidrott Online som helhet. Användarnas perspektiv är viktigt för framtida utveckling men också för att förstå hur man på bästa sätt tillgodoser
föreningarnas behov av information och stöd.
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SDSSHUVEODQNHWW

+

-DJNlQGHDWWPDQIUnQFHQWUDOWKnOOI|UHGUDU
DQV|NQLQJDUYLD.OXEEHQ2QOLQH

3nYHUNDGH
PLWWYDOOLWH

3nYHUNDGH
PLWWYDOP\FNHW

 9LONHWVNlOYDUYLNWLJDVW DQJHERNVWDYIUnQVNlOHQRYDQHOOHUDQJHHJHWVNlO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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)UnJRURP/RNDOWDNWLYLWHWVVW|G /2.VW|G WLOOGLJVRPV|NW
/2.VW|GPHQHQGDVWYLDSDSSHUVEODQNHWW
7DFNI|UDWWGXKMlOSHURVV(QNlWHQWDUFDPLQXWHUDWWEHVYDUD)UnJRUQDEHKDQGODUHUI|UHQLQJV
DQV|NQLQJDURPVWDWOLJW/RNDOWDNWLYLWHWVVW|G /2.VW|G 
2EVHUYHUDDWWGHW/2.VW|GVRPDYVHVlUGHWVWDWOLJD/2.VW|GHW'HWILQQVRFNVnHWWNRPPXQDOW
/2.VW|GGHWVNDGXLQWHWDKlQV\QWLOOQlUGXVYDUDUSnIUnJRUQD,QnJUDIUnJRUQlPQV
.OXEEHQ2QOLQHVRPlUHWWLQWHUQHWEDVHUDWYHUNW\JIUDPWDJHWDYRFKI|ULGURWWVU|UHOVHQ'XEHK|YHULQWH
NlQQDWLOO.OXEEHQ2QOLQHI|UDWWEHVYDUDIUnJRUQD+DUGXLQJHQXSSIDWWQLQJILQQVDOWHUQDWLYHW9HWHM
.|QBBBBBBBBB

7LGVRPPHGOHPLI|UHQLQJHQBBBBBBBBBBBBBBBBnU



cOGHUBBBBBBBBBB



+XURIWDDQYlQGHUGX,QWHUQHW" 7RWDOWLDOODVDPPDQKDQJDUEHWHVnYlOVRPSULYDW
'DJOLQJHQ

9DUMHYHFND

9DUMHPnQDG

0HUVlOODQ

$OGULJ



+XUPnQJDJnQJHUKDUGXV|NW/2.VW|GI|UHQLGURWWVI|UHQLQJVUlNQLQJ"BBBBBBBBBBBBBBBBBBB



9LONDVLJQDOHUInUGXIUnQFHQWUDOWKnOOQlUGHWJlOOHU/2.VW|GVDQV|NQLQJ"
'HWlUW\GOLJWDWWSDSSHUVEODQNHWWHQlUGHWDQV|NQLQJVVlWWVRPI|UHGUDV
'HWJnUDWWDQDDWWSDSSHUVEODQNHWWlUGHWDQV|NQLQJVVlWWVRPI|UHGUDV
-DJKDULQWHPlUNWQnJUDVLJQDOHURPYLONHWDQV|NQLQJVVlWWVRPI|UHGUDV
'HWJnUDWWDQDDWW.OXEEHQ2QOLQHlUGHWDQV|NQLQJVVlWWVRPI|UHGUDV
'HWlUW\GOLJWDWW.OXEEHQ2QOLQHlUGHWDQV|NQLQJVVlWWVRPI|UHGUDV



,YLONDVDPPDQKDQJKDUGXDQYlQW.OXEEHQ2QOLQH" IOHUDVYDUWLOOnWQD
,QWHLQnJUDVDPPDQKDQJ
)|UDWWOlPQD)|UHQLQJVUDSSRUWHQ
)|UDWWKDQWHUDPHGOHPVUHJLVWUHW
)|UDWWVN|WDKHPVLGDQ

)|UDWWDQPlODPLJWLOOWlYOLQJ
)|UDWWDGPLQLVWUHUDWlYOLQJ
)|UDWWV|NDKDQGVODJVPHGHO
$QQDWQlPOLJHQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



.lQGHGXWLOO.OXEEHQ2QOLQHLQQDQGXSnE|UMDGHGHQKlUHQNlWHQ"



+DUGXQnJRQJnQJI|UV|NWDQYlQGD.OXEEHQ2QOLQHI|UDWWV|ND/2.VW|G"

-D

1HM
-D

1HM

1XI|OMHUQLRSnVWnHQGHQVRPGXNDQLQVWlPPDLHOOHUWDDYVWnQGLIUnQJHQRPDWWVlWWDHWW
NU\VVLQnJRQDYUXWRUQD)UnQYlQVWHUWLOOK|JHUUHSUHVHQWHUDUUXWRUQD7DUKHOWDYVWnQG
7DUGHOYLVDYVWnQG1HXWUDO,QVWlPPHUGHOYLVRFK,QVWlPPHUKHOW
 /2.VW|GHW GHWVWDWOLJD lUHQYLNWLJLQNRPVWNlOODI|UNOXEEHQ
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 -DJWURUDWWGHQFHQWUDODDGPLQLVWUDWLRQHQVSDUDUDUEHWHSnDWWI|UHQLQJDUQDDQYlQGHU
.OXEEHQ2QOLQHI|UDWWV|ND/2.VW|G
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW
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9HWHM

)RUWV
 -DJXSSOHYHU/2.VW|GVDQV|NQLQJHQVRPEHWXQJDQGH
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 2PMDJV|NHU/2.VW|GLJHQNRPPHUMDJDWWJ|UDGHWYLD.OXEEHQ2QOLQH
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 2PQnJRQDQQDQLNOXEEHQV|NHU/2.VW|GVNXOOHMDJUHNRPPHQGHUDGHQSHUVRQHQDWW
DQYlQGD.OXEEHQ2QOLQH
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 2PGHWNRVWDUPHUDWWEHKDQGODHQSDSSHUVEODQNHWWMlPI|UWPHGHQ,QWHUQHWDQV|NDQERUGH
GHNOXEEDUVRPDQYlQGHUSDSSHUVEODQNHWWVWnI|UNRVWQDGHUQD
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 2PQnJUDnUWURUMDJDWWPDQEDUDNDQV|ND/2.VW|GYLD,QWHUQHW
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 )|UYnUNOXEEVNXOOHGHWLQQHElUDSUREOHPRPPDQHQGDVWNDQDQV|NDRP/2.VW|GYLD,QWHUQHW
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 'HWlUYLNWLJWDWWSDSSHUVEODQNHWWHQILQQVNYDUVRPDOWHUQDWLYI|UGHPVRPLQWHDQYlQGHU,QWHUQHW
7DUKHOWDYVWnQG

,QVWlPPHUKHOW

9HWHM

 )XOOI|OMQHGDQVWnHQGHPHQLQJVnDWWGHQSDVVDUGLQnVLNWElVW
2PMDJVNXOOHDQYlQGD.OXEEHQ2QOLQHLVWlOOHWI|UEODQNHWWI|UDWWV|ND/2.VW|G
VNXOOHGHWJ\QQDIUlPVW 
0LJ

.OXEEHQ

'HQFHQWUDODDGPLQLVWUDWLRQHQ
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-DJKDULQWHHQV
HQYDJXSSIDWWQLQJ

 1HGDQOLVWDVHWWDQWDOVNlODWWDQYlQGDSDSSHUVEODQNHWWLVWlOOHWI|UDWWDQYlQGD.OXEEHQ2QOLQHI|UDWW
V|ND/2.VW|G$QJHRPRFKLVnIDOOKXUP\FNHWUHVSHNWLYHVNlOSnYHUNDGHGLJ9LVVDDYVNlOHQNDQVNH
LQWHDOOVSDVVDULQSnGLQVLWXDWLRQHOOHUlUGLUHNWIHODNWLJDDQJHGn3nYHUNDGHLQWHPLWWYDO(WWVNlO
NDQSDVVDLQSnGLQVLWXDWLRQPHQlQGnLQWHSnYHUNDGnDQJHUGXRFNVn3nYHUNDGHLQWHPLWWYDO
3nYHUNDGH
LQWHPLWWYDO

6NlODWWDQYlQGDSDSSHUVEODQNHWW
$

'HWlUVPLGLJDUHDWWDQYlQGDSDSSHUVEODQNHWW

%

-DJKDGHLQWHWLGDWWOlUDPLJ.OXEEHQ2QOLQH

&

-DJKDGHLQWHOXVWDWWOlUDPLJ.OXEEHQ2QOLQH

'

-DJNDQLQWHDQYlQGDGDWRUHURFKHOOHU,QWHUQHW

(

*DPPDOYDQD

)

-DJYLVWHLQWHDWWPDQNXQGHDQYlQGD
.OXEEHQ2QOLQH

*

-DJKDGHLQWHWLOOJnQJWLOO,QWHUQHW

+

-DJVDNQDGHORJLQXSSJLIWHU

,

-DJOLWDULQWHSn,QWHUQHW

-

7HNQLVNDSUREOHPDYQnJRWVODJ

.

-DJNlQGHDWWPDQIUnQFHQWUDOWKnOOI|UHGUDU
DQV|NQLQJDUYLDSDSSHUVEODQNHWW

/

1nJRQDQQDQLNOXEEHQYLOOHDWWMDJVNXOOH
DQYlQGDSDSSHUVEODQNHWW

3nYHUNDGH
PLWWYDOOLWH

3nYHUNDGH
PLWWYDOP\FNHW

 9LONHWVNlOYDUYLNWLJDVW DQJHERNVWDYIUnQVNlOHQRYDQHOOHUDQJHHJHWVNlO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 gYULJDV\QSXQNWHUHOOHUNRPPHQWDUHU

7DFNI|UDWWGXWRJGLJWLGDWWVYDUD
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