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Inledning

Stockholms läns landsting är en av många offentliga aktörer som genom olika typer av 

bidrag stödjer föreningslivet. Under de senaste åren har steg tagits för att göra landstingets 

stödsystem mer tydliga och relevanta. 

Som ett led i detta utvecklingsarbete fick en extern aktör (Ida Thomson, Bättra konsult) 

under våren 2017 i uppdrag av kulturnämndens förvaltning att ta fram en rapport (Med-

borgerligt engagemang och föreningsstöd) i syfte att aktualisera och ge underlag för för-

djupade diskussioner om den offentliga sektorns roll i relation till ett civilsamhälle i 

utveckling. Kulturförvaltningen ska även, i enlighet med det inriktningsbeslut som fatta-

des på kulturnämnden den 25 oktober 2017, ta fram förtydligade riktlinjer och förändrade 

villkor för stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer. I detta arbete önskar kultur-

förvaltningen få en bättre inblick i den verksamhet som distriktsorganisationerna1  på ung-

domssidan bedriver och den roll de spelar. 

Kulturförvaltningen har därför gett Bättra konsult i uppdrag att genomföra en utvärde-

ring av verksamheten hos de ungdomsföreningar som tar del av kulturförvaltningens  

föreningsstöd. Utvärderingen ska både ha en beskrivande och värderande ansats. Den ska 

dels ge en överskådlig bild av den verksamhet som distriktsorganisationerna bedriver. 

Utvärderingen ska också resultera i slutsatser om framgångsfaktorer och utmaningar i 

distriktsorganisationernas verksamhet och omfatta en diskussion om vilken roll 

distriktsorganisationerna kan och bör ha i relation till nationell och lokal nivå. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Utvärderingen utgår från följande frågeställningar: 

• Vilken funktion fyller distriktsorganisationerna i relation till den lokala och  

nationella nivån (lokalföreningar och eventuella riksorganisationer)?

• Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna i distriktsorganisationernas  

verksamhet? 

• Vilken roll kan och bör distriktsorganisationerna ha i relation till nationell och  

lokal föreningsnivå?  

METOD

Utvärderingen bygger på upplevelserna från distriktsorganisationerna själva, från deras 

medlemmar (lokalföreningar) och från de riksorganisationer som merparten av dem till-

hör. Alla respondenter har varit anonyma vilket innebär att inga namn på organisationer 

eller personer nämns i denna slutrapport. Citaten kommer från svar i enkäter och inter-

vjuer. Utvärderingen har omfattat följande datainsamling:  

1 I följande slutrapport används ibland begreppet ”distrikt” istället för ”distriktsorganisation” för att   
 variera texten. Innebörden är här densamma. 
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1. Digital enkät till distriktsorganisationernas medlemsföreningar  
(lokalföreningar)

 Syfte: Enkäten syftade till att få en bred bild – en temperaturmätning – av vilken roll 

som lokalföreningarna upplever att deras distriktsorganisationer spelar. 

 Genomförande: Distributionen av enkäten varierade utifrån olika distriktsorganisa-

tioners önskemål. Enkäten gick dels ut via ett e-postutskick till ordförande eller kon-

taktperson i 21 distriktsorganisationers lokalföreningar. Enkäten spreds också via en 

webblänk som övriga distriktsorganisationer, i varierande omfattning, hjälpte till att 

sprida till sina lokalföreningar. 

 Svarsfrekvens: 165 svar från lokalföreningar hos totalt 26 olika distriktsorganisatio-

ner har kommit in. Då enkäten spridits på olika sätt är det svårt att uttala sig om hur 

många enkäten nått ut till och därmed också om exakt svarsfrekvens. De 27 distrikts- 

organisationer som svarat på distriktsenkäten (se nästa avsnitt) har totalt rapporterat 

att de har 1380 lokalföreningar. Det skulle tala för att det bland de distriktsorganisa-

tioner som beviljats stödet finns omkring 1500 lokalföreningar vilket i sin tur skulle 

innebära att i genomsnitt drygt var tionde förening svarat på enkäten. Det är dock en 

rimlig analys att de lokalföreningar som svarat tillhör de mer aktiva distrikten. 

 Enkäten återfinns i bilaga 1. 

2. Digital enkät riktad till distriktsorganisationerna 

 Syfte: Enkäten syftade till att få en beskrivning och en självskattning av den roll 

distriktsorganisationerna själva ser sig ha i relation till lokalföreningar och riksorga-

nisationer och vad de ser som utmanande och framgångsrikt eller uppskattat i deras 

arbete. 

 Genomförande: Enkäten gick ut via e-post till de kontaktpersoner som distriktsor-

ganisationerna angett i sina bidragsansökningar till landstinget. Ibland har det varit 

till ordförande, ibland till kanslipersonal. 27 av totalt 34 organisationer har besvarat 

enkäten vilket ger en svarsfrekvens på nästan 80 procent. 

 Enkäten återfinns i bilaga 2. 

3. Intervjuer med 28 lokalföreningar

 Syfte: Intervjuerna syftade till att få en fördjupad förståelse för resultaten från  

enkäten och för att fånga in andra relevanta perspektiv, behov och önskemål som  

lokalföreningarna har och som inte täcks av enkäten. Syftet har också varit att säker-

ställa input från medlemsorganisationer i merparten av de distriktsorganisationer 

som beviljats föreningsstöd. 
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 Genomförande: Intervjuerna har genomförts via telefon. 28 intervjuer har gjorts 

och intervjupersonen har varit ordförande i en lokalförening. 23 olika distriktsorgani-

sationer omfattas av de 28 intervjuerna. I urvalet av lokalföreningar har den typ och 

tillhörighet som i låg utsträckning besvarat enkäten prioriterats.  

4. Intervjuer med elva riksorganisationer

 

 Syfte: Intervjuerna syftade till att få en fördjupad förståelse för hur riksorganisatio-

ner för de distriktsorganisationer som beviljats landstingets stöd ser på distriktens 

roll. Ambitionen var också att kunna identifiera skillnader och likheter i den roll som 

distriktsorganisationerna tagit och fått. 

 Genomförande: Elva riksorganisationer har intervjuats. I urvalet har fokus legat  

på att få en spridning avseende storlek och organisationstyp (vilken typ av frågor de 

arbetar med). 

5. Omvärldsbevakning

 Syfte: Syftet med omvärldsbevakningen var att identifiera eventuella studier som 

belyser den regionala nivån i det offentligas stöd till civilsamhället. Den syftade också 

till att fånga in andra aktörers syn på distriktsorganisationers roll och funktion och 

eventuella förändringar som skett över tid i den roll de tagit eller fått.

 Genomförande: Omvärldsbevakningen har varit relativt begränsad och skett i form 

av efterforskningar via internet och i form av kontakter med fyra andra regioner och 

landsting som ger liknande bidrag till ungdomsföreningar som Stockholms läns lands-

ting gör. Den har också inneburit kortare kontakter med Landsrådet för Sveriges ung-

domsorganisationer (LSU) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF). Frågan som har stått i fokus är om de känner till genomförda eller pågående 

studier eller diskussioner som belyser distriktsorganisationers roll i barn- och ung-

domsföreningssverige. 

UPPLÄGGET PÅ SLUTRAPPORTEN

Rapporten inleds med en kort introduktion till Stockholms läns landstings stöd till ung-

domsorganisationer och en förteckning över de föreningar som beviljats bidrag 2017. Där-

efter presenteras resultaten från datainsamlingen. Upplevelserna från lokalföreningarna 

(enkät och intervjuer), distriktsorganisationerna (enkät) och riksorganisationerna (inter-

vjuer) redovisas var för sig. Resultatet från omvärldsbevakningen beskrivs också. Därefter 

analyseras och diskuteras resultaten från lokalföreningarna, distriktsorganisationerna 

och riksorganisationer samlat och gemensamma och särskiljande svar och mönster lyfts 

fram. Rapporten avslutas med sammanfattande slutsatser som tar sin utgångspunkt från 

utvärderingens tre huvudsakliga frågeställningar.   
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Om stödet till  
distriktsorganisationer

OM LANDSTINGETS STÖD TILL 
UNGDOMSORGANISTATIONER2  

Kulturnämndens stöd till ungdomsorganisationer ska 

”[…] bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i 

barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet 

till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det 

sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mel-

lan människor med olika bakgrund, men också förstå-

else för och utveckling av kulturarvet.”

Vidare fastslår kulturnämnden: 

”Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i 

sin tur låter sina lokala föreningar ta del av det genom 

till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, 

utbildningar och distriktsövergripande projekt.”

En distriktsorganisation som vill söka om stöd ska 

vara verksam i Stockholms län och ha: 

• kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år

• minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna,  

i åldern 6–25 år, bosatta i länet 

• minst 60 % medlemmar i åldern 6–25 år

• minst 5 lokala föreningar i minst 3 kommuner  

i länet

Utöver dessa krav finns en rad målområden, miljökrav 

och övriga villkor som ska uppfyllas. 

Stödet omfattar cirka 20 miljoner kronor årligen 

och betalas ut i två omgångar.

DISTRIKTORGANISTATIONER  
SOM BEVILJATS STÖD

Vilka som beviljats stöd har sett mycket stabilt ut över 

tid. 2017 fördelades stöd till följande organisationer: 

Distriktsorganisationer som beviljats stöd till  
ungdomsföreningar 2017
Aktiv Ungdom i Stockholms och Gotlands län
Birka Scoutdistrikt
Equmenia Stockholm
Fältbiologerna Stockholm Uppland Gotland
KFUK-KFUM Stockholm-Gotland
Pingst Ung i Stockholms län
Popkollo Stockholm
Roslagens Scoutdistrikt
RUM:s Stockholmsdistrikt (Riksförbundet Unga  
Musikanter)
SAUF Region Stockholm (Syrianska-Arameiska  
Ungdomsförbundet)
SOKU Region Stockholm (Syrisk Ortodoxa Kyrkans  
Ungdomsförbund) 
Stockholms distrikt av Förbundet Skog och Ungdom
Stockholms distrikt av IOGT-NTO:s Juniorförbund
Stockholms distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund
Stockholms Elevkårer
Stockholms läns 4H
Stockholms läns Blåbandsungdom
Stockholms läns Unga Katoliker
Stockholms läns Ungdomsskytteförbund
Stockholms Schackförbund
Stockholms Scoutdistrikt av SSF
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Stockholm
Sveriges Elevråd – STHLM
Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet
Sverok Stockholmsdistriktet
Syrianska/Arameiska Akademikerföreningen Region 
Stockholm
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet Region Stockholm
Södertörns Scoutdistrikt
Turkiska Ungdomsförbundet Distrikt Stockholm
Ung Media Stockholm
Unga Forskare Stockholm
Unga Örnar Stockholms län
Verdandi Stockholms Ungdomsdistrikt
Vi Unga i Stockholms län
Östra Svealands Hundungdom

2 Kulturförvaltningen – Stöd till ungdomsorganisationer: http://kultur.sll.se/Ungdomsorganisationer 
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Resultat

I följande kapitel beskrivs resultatet från de enkäter, 

intervjuer och den omvärldsbevakning som genom-

förts.  

LOKALFÖRENINGARNAS UPPLEVELSE AV  
DISTRIKTSORGANISATIONERNAS FUNKTION
Om de lokalföreningar som svarat

Först i enkäten har lokalföreningarna fått uppge vilken 

distriktsorganisation de tillhör. De 165 svaren kommer 

från lokalföreningar som är medlemmar i åtminstone 

26 olika distriktsorganisationer. Ett tiotal respondenter 

har uppgett svar som inte gått att knyta till en viss 

distriktsorganisation. Det gör det möjligt att något fler 

distriktsorganisationer finns representerade än vad 

som kunnat utläsas från svaren. 

Det är olika hur många lokalföreningar per 

distriktsorganisation som svarat. Det varierar från 1 

upp till 23 och det finns ingen tydlig koppling mellan 

antalet lokalföreningar som en distriktsorganisation 

har totalt sett och hur många som svarat. 

Kontakten med distriktsorganisationerna

Diagrammet nedan visar svaren på frågan om hur ofta 

lokalföreningarna har kontakt med sina distriktsorga-

nisationer. 

Resultatet visar att det varierar mycket hur frekvent 

kontakten mellan lokalföreningarna och deras 

distriktsorganisationer är. Resultatet bekräftas också i 

intervjuerna. En majoritet av lokalföreningarna upp-

ger att det åtminstone är en gång per månad eller mer 

men det förekommer också föreningar med betydligt 

glesare kontakt med sina distrikt. I kommentarsfältet 

noterar några att det kan variera väldigt mycket utifrån 

hur behoven ser ut. Några andra skriver att det främst 

är i samband med mer formella rapporterings- eller 

ansökningstillfällen som de har kontakt med sina 

distriktsorganisationer. I intervjuerna säger flera av de 

föreningar som inte tagit emot särskilt mycket stöd 

från sina distrikt att det skulle finnas möjlighet att få 

mer stöd om föreningen skulle vilja. 

Hur ofta har er förening i genomsnitt kontakt med er distriktsorganisation (antal föreningar)?

Jag har ingen kontakt med 
min distriktsorganisation

1–2 gånger per år

3–4 gånger per år

Varannan månad

1 gång per månad

2 gånger per månad 
eller mer

0 10 20 30 40 50 60

9

15

35

18

40

48
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I enkäten är det något vanligare att de föreningar där 

relativt många respondenter från en och samma 

distriktsorganisation svarat har en något mer frekvent 

kontakt med sin distriktsorganisation än de med få 

svarande per distrikt. 

De som i enkäten och i intervjuerna svarat att de inte 

har någon kontakt med sina distrikt är ibland frågande 

till vad en distriktsorganisation över huvud taget är eller 

varför de tillfrågats. Det förekommer exempel på res-

pondenter som är listade som kontaktperson eller ord-

förande för en förening men som inte ser sig själv som 

aktiva föreningsmedlemmar. 

Lokalföreningarna har också fått svara på om det är 

vanligare att distriktsorganisationen kontaktar lokal-

föreningen och erbjuder stöd eller att lokalföreningen 

kontakter distriktsorganisationen och ber om stöd. I 

genomsnitt 7 av 10 lokalföreningar säger att det är vanli-

gare att distrikten kontaktar dem än tvärtom. 

 
Typ av stöd lokalföreningarna får eller erbjuds

I enkäten har lokalföreningarna fått kryssa för den typ 

av stöd de fått eller erbjudits från sina distriktsorgani-

sationer. Diagrammet nedan visar hur många av de 165 

respondenterna som kryssat för vart och ett av svarsal-

ternativen. 

Resultatet visar att i genomsnitt 8 av 10 lokalfören-

ingar tagit del av stöd i form av utbildningar medan 7 av 

10 föreningar får ekonomiskt stöd av sina distrikt. 

Ungefär två tredjedelar av lokalföreningarna har fått 

stöd att möta och ha erfarenhetsutbyte med andra för-

eningar och med att distrikten sprider information 

eller direktiv vidare från en riksorganisation. Drygt 

hälften har uppgett att de får stöd till vidareutveckling 

av sin verksamhet. I genomsnitt 4 av 10 uppger att de 

får hjälp med att sprida information om deras lokala 

verksamheter och aktiviteter, stöd med ansökningar, 

bidragsredovisning och medlemsredovisning samt av 

att distrikten är med vid möten/aktiviteter som de 

anordnar. Knappt var tredje lokalförening uppger att de 

lånat eventuella lokaler som distrikten tillhandahåller.

 
Efterfrågan på stöd från  
distriktsorganisationerna

I intervjuerna med lokalföreningarna har en ambition 

varit att få en bild av hur väl det stöd som de fått eller

erbjudits stämmer överens med deras behov och önske-

Vilket stöd har du fått/erbjudits av din distriktsorganisation (antal föreningar)?

Utbildning (t ex. styrelseutbildning, 
ledarutbildning)

Ekonomiskt stöd (pengar)

Möten/erfarenhetsutbyten med 
andra lokalföreningar

Distriktet sprider information/
direktiv från riksorganisation

Stöd till vidareutveckling av 
er verksamhet

Hjälp att sprida information om 
våra lokala verksamhet/aktiviteter

Stöd med ansökningar, redovisa 
bidrag, använda medlemssystem

Distriktet har varit med vid 
möten/aktiviteter som vi ordnat

Lokaler som vi kan låna

0 20 40 60 80 100 120 140
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mål. I enkäten har lokalföreningarna också fått svara 

på frågan om vad de skulle önska att deras distrikts-

organisation vore bättre på. Drygt 90 lokalföreningar 

har svarat på frågan och av dessa har ungefär tio svarat 

att de inte vet. Ungefär lika många säger att de inte har 

något som de tycker att deras distrikt skulle behöva bli 

bättre på utan är nöjda. Svaren i övrigt är relativt spre-

tiga och trots att det finns några teman som går att 

identifiera i lokalföreningarnas svar så är det inget 

utvecklingsområde som sticker ut som mer framträ-

dande än något annat. 

Omkring 15 lokalföreningar skulle helst vilja att 

deras distriktsorganisationer blir bättre på att ge dem 

det stöd de efterfrågar och många av dessa efterfrågar 

särskilt att distrikten i högre utsträckning ska kontakta 

dem. Ett par nämner också specifikt att de skulle behöva 

ha mer stöd att söka bidrag. Några av de som önskar mer 

stöd och kontakt med sina distriktsorganisationer näm-

ner också att det sannolikt är orealistiskt med de resur-

ser som distriktsorganisationen har i dagsläget. 

Ungefär tio lyfter fram att de gärna skulle vilja se 

mer utbildningar på distriktsnivå. Utbildningsinsatser 

är något som intervjupersonerna i relativt liten 

utsträckning sagt att de efterfrågar från distriktsorga-

nisationerna. Det är inte det som lyfts fram högst upp 

på listan över vilka behov de har. Däremot så är de 

utbildningar som ges uppskattade och ses som en trev-

lig bonus till lokalföreningarnas verksamhet och något 

som kan vara bra att nyttja ibland. De enstaka intervju-

personer som efterfrågar mer utbildning från distrikten 

lyfter då fram utbildning i konflikthantering, styrelse- 

och ledarutbildning samt utbildningar i medlemsrekry-

tering/hur man kan få sin förening att växa. 

Funktionen som ”spindeln i nätet” – den roll där 

distriktsorganisationen hjälper till att upprätthålla 

kontakt mellan föreningar inom distriktet framhålls  

i intervjuerna som en av de viktigare funktionerna.  

I intervjuerna förekom det lokalföreningar som aktivt 

efterfrågade en sådan aktör och där deras distriktsor-

ganisation idag inte fyllde den funktionen. Flera inter-

vjupersoner lyfter fram samverkan mellan lokalfören-

ingar som en stor tillgång och något som i många fall 

var väsentligt för föreningarnas fortlevnad. De allra 

flesta berättar också om pågående samarbeten med 

andra föreningar, både inom sitt distrikt men även med 

andra föreningar som har liknande verksamhet och 

behov som de har själva. Samverkan handlar ofta om 

gemensamt lokalutnyttjande eller gemensamma akti-

viteter såsom träningar, tävlingar eller evenemang. 

Någon berättar exempelvis att de tillsammans med 

andra idrottsföreningar, var för sig söker bidrag från 

kommunen för lovaktiviteter som de sedan går ihop 

och anordnar.  En lokalförening berättar att de under 

en längre period försökt skapa ett nätverk för att mot-

verka fördomar tillsammans med några andra fören-

ingar på orten men att det varit svårt att organisera. 

Informationsspridning och marknadsföring av evene-

mang är också ett område där ett par lokalföreningar 

berättar att de samverkar med andra föreningar på 

orten kring. I enkäten är efterfrågan på mer samord-

ning och stöd till nätverkande och samverkan inte lika 

tydlig. I genomsnitt var tionde lokalföreningen är inne 

på detta tema på frågan om vad de skulle önska att 

deras distrikt vore bättre på.  

Det finns också lokalföreningar som uttrycker att de 

uppskattar då distriktsorganisationerna organiserar 

större evenemang, till exempel läger eller tävlingar, där 

lokalföreningarnas medlemmar får möjlighet att mötas. 

Intervjuerna bekräftar att ekonomiskt stöd är oer-

hört betydelsefullt för lokalföreningarna och som de 

gärna skulle få mer av. Det behöver dock inte nödvän-

digtvis komma från distriktsorganisationen. Vissa för-

eningar är också osäkra på om de får sina pengar från 

distriktet eller riksorganisationen. 

I enkätsvaren berör ett tiotal lokalföreningar 

distriktsorganisationernas information. Vissa vill ha 

mer, ha information på annat sätt, ha information med 

annan framförhållning eller ha mer sammanfattad 

information. Någon nämner också att de skulle vilja ha 

hjälp att hantera digitala medier bättre. Det perspektiv 

på informationsspridning som intervjupersonerna 

framför allt tar upp handlar om stöd att marknadsföra 

föreningens verksamhet i syfte att attrahera fler med-

lemmar och deltagare till deras aktiviteter. De 

uttrycker också uppskattning över distriktens kompe-

tens och överblick och de eventuella påminnelser 

distrikten ger gällande eventuella bidrag som de kan 

söka och ansöknings- och rapporteringstider för dessa. 

Hur viktigt lokaler är för intervjupersonerna varie-

rar mycket. För vissa är det en helt avgörande fråga och 

för andra är det en icke-fråga. Överlag är det relativt få 

som nämner att de behöver mer stöd att hitta lämpliga 

lokaler för sin verksamhet. I enkäten nämner ett par 

lokalföreningar att de i högre utsträckning efterfrågar 

Vi skulle behöva mer hjälp, men  
den tiden finns inte för den enda 

ombudsman som är anställd. 
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mer stöd med lokaler eller tillgång till någon specifik 

typ av lokal eller anläggning.

I enkäterna finns det några ytterligare önskemål om 

vad distriktsorganisationerna skulle behöva vara 

bättre på. Ett par lokalföreningar önskar att distrikten 

i högre utsträckning skulle ägna sig åt politisk påver-

kan och opinionsbildning. Någon efterfrågar stöd i 

kontakter med föräldrar medan en annan efterfrågar 

mer verksamhet för yngre barn (lågstadieelever). En 

lokalförening önskar att deras distriktsorganisation 

skulle vara bättre på att ge dem stöd vid olyckor eller 

försäkringsärenden och en annan efterfrågar en för-

teckning över kompetenta personer inom olika ämnen 

som lokalföreningen skulle kunna kontakta och ta stöd 

av. Ett par lokalföreningar efterfrågar avslutningsvis 

mer fokus på rekrytering av fler ungdomsledare. 

Nöjdhet

Lokalföreningarna är överlag väldigt nöjda med det 

stöd som de upplever att deras distriktsorganisationer 

ger dem vilket nedanstående enkätresultat visar.

I genomsnitt 9 av 10 lokalföreningar svarar att de är 

nöjda eller mycket nöjda med det stöd som deras 

distriktsorganisation ger. Endast ett fåtal upplever ett 

missnöje eller har i för liten utsträckning försökt eller 

haft för begränsad kontakt för att över huvud taget 

kunna svara på frågan. Intervjuerna bekräftar att 

lokalföreningarna överlag är mycket nöjda med sina 

distriktsorganisationer. Det är endast ett fåtal fören-

ingar som har några större anmärkningar på det stöd de 

får (eller snarare inte får) från distriktsorganisatio-

nerna. Det förekommer också, som tidigare nämnts, res-

pondenter som inte vet vad en distriktsorganisation är.

På enkätfrågan om vad lokalföreningarna tycker är 

bäst med sin distriktsorganisation varierar svaren 

mycket. Frågan var frivillig och knappt 130 har svarat 

på den. 

De allra flesta uttrycker uppskattning över de all-

männa stöd som distriktsorganisationerna ger men 

exemplifierar i varierad utsträckning vad det kan inne-

bära. En del uppskattar det engagemang, hjälpsamhet 

eller samarbetsanda som de tycker genomsyrar deras 

distriktsorganisationers arbete. Några lyfter också 

fram distriktens kompetens och överblick som mycket 

värdefull. 

Ett 20-tal lokalföreningar lyfter fram distriktsorga-

nisationernas tillgänglighet som positiv. Det kan både 

handla om att de är lätta att få tag på, att de svarar 

snabbt på frågor både via telefon och mail och att de i 

sitt bemötande får lokalföreningarna att känna sig 

sedda, välkomna och förstådda. Några uttrycker också 

tacksamhet över att deras distriktsorganisationer är 

aktiva och kontinuerligt hör av sig och ger information 

kring olika frågor. En handfull lokalföreningar tycker 

att den informationsspridning som distrikten står för 

är det bästa. En handfull lokalföreningar tycker att det 

bästa med deras distriktsorganisationer är de utbild-

ningar och de arrangemang som de anordnar.

Hur nöjd är du med det stöd du får/erbjuds från din distriktsorganisation (antal föreningar)? 

Vet inte/kan inte svara

Inte nöjd alls

Inte så nöjd

Ganska nöjd

Mycket nöjd

0 20 40 60 80 100 120

9

7

2

50

97

Vi skulle i högre utsträckning 
vilja ha stöd från distrikten att 
nå ut till fler, exempelvis genom 
annonser i tidningar eller besök i 
skolor, framförallt för rekrytering 
av ungdomsledare.



11

DISTRIKTENS UPPLEVELSE AV SIN FUNKTION
Antal lokalföreningar och kommuner

De 27 distriktsorganisationer som svarat på enkäten 

uppger att de har totalt 1380 lokalföreningar men det 

kan variera från fem upp till flera hundra.  Tar man 

bort de fåtal distrikt som uppger att de har fler än 150 

lokalföreningar är det genomsnittliga antalet lokal-

föreningar per distriktsorganisation cirka 20 stycken. 

I hur många kommuner som de svarande distrikts-

organisationerna har lokalföreningar varierar också 

från 3 upp till samtliga 26 med ett genomsnitt på 9 

kommuner. 

Anställda personer

I genomsnitt uppger 7 av 10 distriktsorganisationer 

(totalt 19 stycken) att de har anställd personal. Det är 

vanligast med en anställd vilket 15 distriktsorganisa-

tioner har. 9 av dessa 15 personer har en anställnings-

grad på närmare 100 procent.  4 distriktsorganisationer 

har var sin anställd på en deltidsanställning motsva-

rande 50–60 procent medan 2 distrikt uppger att de 

har anställda på omkring 20–30 procent. 4 organisa-

tioner uppger att de har två eller flera anställda. 8 av 27 

distriktsorganisationer uppger att de inte har några 

anställda alls.

Stödet från Stockholms läns landsting

Distrikten har också fått svara på hur stor andel av 

deras intäkter som stödet från Stockholms läns lands-

ting utgör. Resultatet visas i diagrammet nedan. 

Drygt hälften uppger att deras intäkter i princip ute-

slutande består av stödet från landstinget medan övriga 

i varierande grad har andra intäkter. Övriga intäkter 

kan bland annat vara bidrag från riksorganisationen, 

intäkter från kurser och utbildningar, bidrag från kom-

muner, stiftelser och fonder samt lönesubventioner. 

Bland fyra organisationer som har två anställda 

eller fler är det tre som uppger att bidraget från lands-

tinget utgör 25 procent av deras intäkter. Av de åtta 

distrikt som inte har några anställda uppger sju att  

stödet från landstinget utgör i princip 100 procent av 

deras intäkter. Det skulle kunna tyda på att intäkter 

från flera håll stärker distriktens förutsättningar att ha 

anställd personal.  

Kontakten med lokalföreningar  
och riksorganisation

Precis som lokalföreningarna har också distrikten fått 

svara på om det är vanligare att de kontaktar lokal-

föreningen och erbjuder stöd eller att lokalföreningen 

kontaktar dem och ber om stöd. Resultatet är i princip 

samstämmigt med det från enkäten till lokalförening-

arna. I genomsnitt uppger tre av fyra distriktsorganisa-

tioner att det är vanligare att de kontaktar lokalfören-

ingarna än tvärtom. 

I enkäten har distrikten också fått svara på vad det 

är som framför allt påverkar deras verksamhet – lokal-

föreningarnas eller riksorganisationernas krav, behov 

och önskemål. De allra flesta, 22 av 27 uppger att det 

framför allt är lokalföreningarna som påverkar deras 

verksamhet och inte en eventuell riksorganisation. I 

kommentarerna skriver ett par att de styrs av både och. 

 
Distriktens verksamhet

I enkäten har tolv olika verksamhetsområden listats 

och distriktsorganisationerna ombeds att på en fem-

gradig skala uppge i hur hög utsträckning de ägnar sig 

åt de uppräknade uppgifterna. Ett medelvärde på  

Hur stor del av era intäkter utgör stödet från kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting (antal föreningar)?

I princip 100 procent

Ungefär 75 procent

Ungefär hälften

Ungefär 25 procent

0 2 4 6 8 10 12 14 16

14

5

5

3
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5 skulle innebära att alla svarat att de ägnar sig åt upp-

giften i mycket hög utsträckning och ett medelvärde på 

1 skulle innebära att de ägnar sig åt uppgiften i mycket 

liten utsträckning. I tabellen nedan har uppgifterna 

rangordnats utifrån resultat – den uppgift som distrik-

ten uppgett att de i högst utsträckning ägnar sig åt är 

högst upp. 

Resultatet visar att distriktsorganisationerna upp-

lever att de i relativt hög utsträckning ägnar sig åt de 

flesta uppradade uppgifterna. Att ha erfarenhets-

utbyten med andra typer av organisationer är den  

uppgift som sticker ut som minst vanligt förekom-

mande. Resultatet överlag stämmer relativt väl med 

lokalföreningarnas beskrivning av vilket stöd de  

erbjudits och tagit del av från sina distrikt.

 
Viktigast i rollen som distriktsorganisation 

På frågan vad som är det viktigaste som de gör i sin roll 

som distriktsorganisation varierar svaren i konkretion 

och inriktning. Alla 21 organisationer som svarat berör 

på ett eller annat sätt den roll de har i att stödja sina 

lokalföreningar. Vilken typ av stöd de väljer att lyfta 

fram varierar. 

En handfull organisationer skriver i princip endast 

att deras viktigaste roll är att stödja och finnas till för 

sina lokalföreningar utan att närmare lyfta fram någon 

funktion eller aktivitet framför en annan. Ungefär lika 

många är mer utförliga i sina svar och exemplifierar 

den roll de vill fylla. Dessa lyfter fram det grundläg-

gande demokratibildande uppdraget att väcka och till-

varata engagemang men lyfter också fram det vardag-

liga stödet i form av administration och anordnandet 

av sammankomster och utbildningar. 

Sju distriktsorganisationer fokuserar i sina svar på 

sin roll som arrangör av utbildningar och kurser men 

också bredare medlemsinriktad verksamhet såsom 

läger eller andra former av medlemsträffar.   

 
Svårast i rollen som distriktsorganisation

På frågan vad distriktsorganisationerna tycker är svå-

rast i sin roll har inga fasta svarsalternativ getts utan 

distrikten har fått svara med egna ord. Det finns åter-

kommande teman i svaren och de har kategoriserats 

utifrån vad de främst handlar om. 

 

Ökat engagemang och medlemskap är det tema som 

flest fokuserar på i sitt svar. Ungefär var tredje 

distriktsorganisation lyfter fram denna utmaning som 

mest påtaglig i deras roll som distriktsorganisation. 

Det handlar då om svårigheterna att nå nya målgrup-

per, öka medlemsantalet (som i vissa fall är fallande) 

och att få ett högt engagemang hos ledare i lokalfören-

ingarna. 

Ett närbesläktat svar som nästan lika många berör 

handlar om informationsspridning och kommunika-

tion – om svårigheterna med att nå ut med information 

I vilken utsträckning distrikten ägnar sig åt följande uppgifter:

Informationsspridning/marknadsföring av verksamheten 4,0

Ge stöd till lokalföreningar att på olika sätt vidareutveckla sin verksamhet (verksamhetsutveckling) 4,0

Ansöka om och redovisa bidrag (exempelvis stödet från kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting) 4,0

Anordna utbildningar för lokalföreningar 3,8

Vidareförmedla information/direktiv/erbjudanden från riksorganisation/riksförbund 3,8

Hjälpa lokalföreningar att sprida information om deras verksamhet och aktiviteter 3,7

Anordna möten/erfarenhetsutbyten mellan lokalföreningar 3,6

Följa upp lokalföreningarnas verksamhet (exempelvis samla in information om medlemmar  

och sammankomster)

3,6

Ge ekonomiskt stöd till lokalföreningar (slussa vidare medel) 3,6

Ge administrativt stöd till lokalföreningar (exempelvis stöd att skriva ansökningar, redovisa bidrag,  

använda digitala medlemssystem)  

3,5

Medverka vid sammankomster/event som lokalföreningar själva anordnar 3,4

Erbjuda lokaler till lokalföreningar 3,3

Kontakta andra typer av organisationer för erfarenhetsutbyte 2,6
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både till befintliga och nya medlemmar och hinna ha 

kontakt med lokalföreningar i den utsträckning de 

skulle vilja. 

En handfull organisationer lyfter fram begränsade 

resurser som problematiskt för allt de vill göra och 

osäkra ekonomiska resurser som ett ständigt närva-

rande orosmoment. De ser de ekonomiska förutsätt-

ningarna som ett betydande hinder för att kunna göra 

så mycket som de skulle vilja eller upplever att lokal-

föreningarna behöver. 

Ett par lyfter fram administrationen som svår. Det 

gäller både i det administrativa stödet till lokalfören-

ingar men också administrationen av de egna bidrag 

som distriktet har. Någon nämner att det är särskilt 

svårt då de inte har några anställda som hanterar all 

administration. Någon lyfter också fram samordning 

och organisation som problematisk. Detsamma gäller 

lokaler. 

Något som borde vara mer i fokus?

På frågan om det finns någon typ av verksamhet som 

de i högre utsträckning skulle behöva ägna sig åt är det 

ett tema som är mest framträdande i distriktsorganisa-

tionernas svar: de allra flesta skulle vilja ägna sig mer 

åt marknadsföring, kommunikation och kontakt både 

med befintliga medlemmar men också i syfte att värva 

nya medlemmar. Det tangerar alltså svaret distrikts-

organisationerna ger på vad som är svårast i deras 

verksamhet. Några lyfter också fram kommunikation 

och marknadsföring i opinionsbildande syfte – det vill 

säga för att påverka politiskt beslutsfattande och få 

mer stöd för den verksamhet de bedriver. Någon näm-

ner att de i högre utsträckning skulle vilja jobba med 

skolan och en annan att de ser behov av att bygga mer 

nätverk ”inom och utom föreningen” för att bli mer 

synliga och inspirera till ökad aktivitet. 

En handfull distriktsorganisationer lyfter fram att 

de i högre utsträckning skulle behöva ägna sig åt att 

anordna utbildningar om ledarskap, styrelsearbete och 

arrangörskap. Det kan både handla om att nå fler med 

de befintliga utbildningar som erbjuds men också 

erbjuda fler och fler typer av utbildningar. Ett par näm-

ner att de framför allt skulle vilja arbeta för att få igång 

mer föreningsverksamhet i form av tävlingar och turne-

ringar. Någon nämner också att de precis startat en 

verksamhet för nyanlända tjejer som de skulle vilja 

fortsätta att utveckla. En annan säger att de behöver 

arbeta med att stötta sina föreningar att i högre 

utsträckning inkludera unga i föreningsutveckling  

och beslutsprocesser. 

RIKSORGANISATIONERNAS UPPLEVELSE AV 
DISTRIKTSORGANISATIONERNAS FUNKTION  

Ett urval av elva riksorganisationer har också kontak-

tats inom ramen för utvärderingen. Syftet har varit att 

få en fördjupad förståelse för hur riksorganisationerna 

ser på distriktens roll och identifiera skillnader och  

likheter i den roll som distriktsorganisationerna tagit 

och fått.3 

 
Distriktens verksamhet

Riksorganisationerna är alla samstämmiga i uppfatt-

ningen av att deras distriktsorganisationer fyller en 

viktig funktion och att den funktionen i stort handlar 

om att vara till stöd för lokalföreningarna och deras 

föreningsverksamhet. Den närmare beskrivningen av 

vad de gör stämmer väl överens med distriktsorganisa-

tionernas och lokalföreningarnas svar. Stödet består 

av administrativt stöd (ekonomi, bidrag), utbildningar, 

samverkan och samordning, distriktsövergripande 

arrangemang samt informationsspridning, marknads-

föring och opinionsbildning.  

Det finns dock en tydlig skillnad mellan de olika 

riksorganisationernas svar som handlar om i vilken 

utsträckning de uppfattar att deras distriktsorganisa-

tioner ägnar sig åt och bör ägna sig åt det som en orga-

nisation kallar ”föreningsverksamhet”. Uttryckt på ett 

annat sätt skulle man kanske kunna prata om med-

lemsfokuserad kärnverksamhet – det vill säga de akti-

viteter som riktar sig direkt till medlemmar. Här finns 

det grovt uppdelat tre typer av hållningar från riksor-

ganisationerna: 

1. I den första kategorin finns de riksorganisationer 

som berättar att distriktsorganisationerna i viss 

3 Bland de distriktsorganisationer som tar del av Stockholms läns landstings stöd tillhör inte alla en riksorganisation. Det finns andra  
 län och regioner vars föreningsbidrag är villkorat så att de distriktsorganisationer som beviljats stöd ska tillhöra en etablerad   
 riksorganisation. I Stockholms läns landstings stöd finns inte ett sådant krav.

Vi skulle behöva ha fler personer 
som arbetar med att stödja våra 
lokalföreningar. Väldigt stor  
belastning på vår personal och  
förtroendevalda.
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mån ägnar sig åt verksamhet som (välfungerande) 

lokalföreningar egentligen lika gärna skulle kunna 

stå för. Det handlar om medlemsrekrytering eller 

olika typer av aktiviteter för medlemmar. Riksorga-

nisationerna beskriver det som i princip nödvändigt 

att distriktsorganisationerna ägnar sig åt detta  

givet sviktande medlemstal och engagemang på 

lokal nivå. 

2. Den andra kategorin riksorganisationer framhåller 

att distrikten i huvudsak ska ha en stödjande roll i 

relation till sina lokalföreningar och hjälpa dem att 

på egen hand kunna driva sin förening på ett rätts-

säkert och effektivt sätt. En viktig funktion är också 

att anordna medlemsarrangemang i form av exem-

pelvis läger som samlar medlemmar från flera lokal-

föreningar och som skulle kunna ses som delar av 

kärnverksamheten (läger, vissa utbildningar). 

Fokus ska då vara på arrangemang som lokalfören-

ingarna inte kan arrangera eller samordna själva. 

3. Den tredje kategorin riksorganisationer har en utta-

lad hållning eller ambition om att distriktsorganisa-

tionerna inte ska ägna sig åt föreningsverksamhet – 

det vill säga kärnverksamhet för medlemmar. 

Distrikten ska istället för att vara en ”lokalförening 

deluxe” fungera som en riksorganisation ”light” och 

ha mer fokus på politisk påverkan som i sin tur kan 

förbättra förutsättningarna för den verksamhet som 

lokalföreningarna vill bedriva. 

Kategoriseringen är självklart något förenklad men kan 

ändå ge en bild av vilken roll som riksorganisationerna 

ser att deras distrikt behöver fylla och i vilken utsträck-

ning som frågan om distriktens roll aktualiserats. 

 
Stora skillnader inom en och samma  
riksorganisation

Rundringning bekräftar också att det inte bara är mel-

lan olika typer av ungdomsorganisationer som det 

finns stora variationer i distriktens sätt att fungera 

utan skillnaderna är också stora mellan olika distrikt 

hos en och samma riksorganisation. En viktig åtskill-

nad handlar om möjligheten att ha anställd personal. 

De distrikt som har möjlighet att ha anställda konsu-

lenter beskrivs som mer välfungerande med bättre för-

utsättningar att vara till stöd för sina lokalföreningar. 

Ett par riksorganisationer som har anställd personal 

på distriktsnivå nämner också att dessa distrikt efter-

frågar mindre stöd från riksorganisationen än de som 

bygger på ideella krafter. 

Två riksorganisationer berättar själva att de valt att 

ha all personal anställd på riksorganisationsnivå. 

Detta för att göra det lättare att dela på tjänster, för att 

säkra ett seriöst arbetsgivaransvar och för att ge de 

anställda en bättre arbetsmiljö genom fler kollegor. 

En annan skillnad handlar om vilken nivå i organi-

sationen som främst bedriver utbildningsverksamhet. 

Hos vissa aktörer tar riksorganisationen ett betydande 

ansvar för detta medan det i andra organisationer lig-

ger mer på distriktsnivå och för vissa utbildningar på 

lokal nivå. 

 

Distriktsorganisation i förändring

Drygt hälften av alla riksorganisationer berättar att 

distriktens roll försvagats något de senaste 5–10 åren. 

Någon säger att rollen förstärkts medan ett par tycker 

distriktens roll varit relativt konstant sett till de 

senaste 5–10 åren. De som upplever att distriktens  

roll försvagats lyfter framför allt fram svårigheterna 

att få till ett stabilt engagemang i distrikten – det gäller 

framför allt styrelseposter men för vissa även på kansli-

nivå. På grund av dessa svårigheter finns det exempel 

på riksorganisationer som påbörjat diskussioner eller 

genomfört förändringar i organiseringen av sina 

distrikt. Det handlar då främst om att skapa större 

distrikt som omfattar fler än ett län. Ett par som 

uttrycker sådana ambitioner eller redan genomfört 

sådana förändringar säger dock att det medfört att de 

inte kan söka stöd från regioner/landsting längre. 

En riksorganisation som kontaktats berättar att de 

sedan några år tillbaka avvecklat den regionala nivån 

och enbart har (lokala) föreningar som medlemmar. 

Anledningen till att den avvecklades var just att det var 

svårt att få kontinuitet och stabilitet i engagemanget 

hos styrelsemedlemmar regionalt. Bland deras tidigare 

distriktsorganisationer finns det aktörer som fortsatt 

fungerar som regionalt samordnande för lokalfören-

ingar men då utan koppling till riksorganisationen. 

OMVÄRLDSBEVAKNING – DEN REGIONALA 
NIVÅN I FÖRENINGSSVERIGE

Det har överlag varit svårt att hitta studier som sätter 

fokus på den regionala nivån i föreningssverige. Många 

studier har istället fokuserat på den roll som civilsam-

hället och föreningar spelar i relation till det offentliga, 

Vi (på riks- och distriktsnivå)  
ska göra det lättare för våra  
föreningar att vara och verka  
som lokalförening. 
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4 En palett för stärkt civilsamhälle (2016), sid. 78:  
 http://www.regeringen.se/492b2d/contentassets/907a5e554a23428f9aef3c2d7221a2de/palett-for-ett-starkt- 
 civilsamhalle-sou-2016_13.pdf 

vilket har sammanfattats i skriften Medborgerligt 

engagemang och föreningsstöd. 

I den statliga civilsamhällesutredningen som resul-

terade i slutrapporten En palett för ett stärkt civilsam-

hälle berörs frågan kort. Där står att föreningar tradi-

tionellt sett ofta har strukturerat sig i en lokal, en 

regional och en nationell nivå. Utredningen konstate-

rar sedan följande: 

 

”På senare år har många organisationer på grund av 

t.ex. förändrade kommunikationsmöjligheter och 

ändrade demografiska förutsättningar genomfört 

organisationsförändringar särskilt vad gäller den 

regionala nivån. Strukturen med lokalföreningar 

(eller motsvarande) och riksförbund finns dock gene-

rellt sett kvar.” 4 

Det ger en indikation om att den regionala nivån över-

lag kan ha tappat mark och inte längre har en lika given 

roll som sammanhållande länk mellan nationell och 

lokal nivå. 

I avsaknad av renodlade studier eller utvärderingar 

av distriktsorganisationers roll så är den förändring på 

regional nivå som ett par aktörer nämnt så kallade 

regionala överenskommelser mellan det offentliga och 

idéburen sektor. Skåne har exempelvis sedan 2010 en 

sådan regional överenskommelse. Överenskommelsen 

är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna 

organisationer i Skåne, Region Skåne och Länsstyrelsen 

Skåne. Ett 30-tal idéburna organisationer har i dags-

läget anslutit sig till överenskommelsen. Genom över-

enskommelsen vill medverkande aktörer: 

• Hitta nya sätt att samverka som tar tillvara, lyfter 

upp och kopplar samman all den kunskap, erfaren-

het och kreativitet som finns på olika håll.

• Samarbeta och föra en dialog som jämbördiga parter, 

det vill säga samtala och samverka på lika villkor.

• Tänja gränser – genom att ha ett öppnare sinne, 

pröva nya vägar och tänka i nya innovativa tankeba-

nor kan vi hitta bra lösningar som fungerar i längden.

  

Arbetet drivs av en utvecklingsgrupp med medverkande 

från de olika avtalsparterna. Det går att läsa mer om 

Skånes överenskommelse på http://overenskommel-

senskane.se. Det finns ytterligare regioner som verkar 

för detta, exempelvis Värmland (http://www.liv.se/

ideburen). 

I omvärldsbevakningen har också kontakt tagits 

med fyra andra län/regioner som fördelar liknande 

stöd till föreningslivet som Stockholms läns landsting 

gör. Den huvudsakliga frågan till dem har varit om det 

under senaste åren skett förändringar i deras stöd eller 

om det finns en pågående diskussion om eventuella 

förändringar i stödet. Resultatet har varit relativt  

entydigt. De flesta regioners eller landstings stöd till 

ungdomsföreningar eller motsvarande har varit stabilt 

de senaste åren. Det är huvudsakligen samma fören-

ingar som återkommande tar del av stödet och inga  

förändringar planeras gällande stödets struktur. En 

region berättar dock att det pågår en översyn av deras 

stöd givning men att det är inne i en fas där det är svårt 

att veta var det landar. En av de ambitioner som finns 

är dock att likrikta kriterierna för flera stöd.
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Diskussion och analys

I följande kapitel diskuteras och analyseras resultaten 

från utvärderingen. 

UPPSKATTADE DISTRIKTSORGANISATIONER  
SOM MÖTER BEHOV

Utvärderingen har visat att distriktsorganisationer 

överlag upplevs fylla en viktig funktion både i relation 

till sina lokalföreningar och eventuella riksorganisa-

tioner. De allra flesta lokalföreningar uppskattar sina 

distriktsorganisationers arbete och upplever att de får 

den typ av stöd de behöver. Flera respondenter skulle 

vilja ha ännu mer än de får i nuläget medan det bland 

vissa mer aktiva distriktsorganisationer erbjuds mer 

verksamhet än en del lokalföreningar upplever att de 

kan ta del av.  

ORGANISATIONER SOM INTE SVARAT

Bland de organisationer som i liten utsträckning delta-

git i utvärderingen är det rimligt att anta att det finns 

en överrepresentation av mindre aktiva föreningar och 

distriktsorganisationer. Där finns sannolikt en mer 

begränsad verksamhet än hos lokalföreningar som i 

högre grad valt att svara på enkäten. Det skulle kunna 

tala för att resultatet är något mer positivt än om fler 

föreningar skulle delta.  

TRE TYPER AV VERKSAMHET

Lägger man samman den bild som riksorganisatio-

nerna, distriktsorganisationerna själva och lokalfören-

ingarna ger skulle distriktens verksamhet kunna delas 

in i tre olika kategorier där olika distrikt lägger olika 

tyngdpunkt. 

Enskilt stöd:  Det handlar om enskilt stöd riktat till 

varje enskild lokalförening. I sin absolut enklaste form 

handlar det om ekonomiskt stöd till varje förening. I en 

mer utvecklad form handlar det om distriktskonsulen-

ternas förmåga och kompetens att ge stöd och råd 

anpassat till varje enskild lokalförenings behov – ett 

individualiserat stöd. 

Kollektiv föreningsutveckling: I denna kategori 

ingår allt det stöd som ser likadant ut för alla medlem-

mar och som på ett eller annat sätt ska gynna alla lokal-

föreningar. Här ingår allmänna informationsutskick 

såsom nyhetsbrev och inlägg och påminnelser i sociala 

medier. I denna kategori ingår också utbildningar 

såsom ledarutbildningar eller styrelseutbildningar 

som erbjuds till alla medlemmar i en viss typ av funk-

tion (ledare eller styrelsemedlem). Här finns också 

marknadsföring och politiskt påverkansarbete som 

syftar till att få fler medlemmar, mer uppmärksamhet 

och bättre förutsättningar att driva de frågor och 

genomföra de aktiviteter föreningen fokuserar på. 

Regional föreningsverksamhet: I denna kategori 

av stöd ingår föreningsarrangemang som innehållsligt 

är av samma typ som den kärnverksamhet som lokal-

föreningarna driver. Det kan handla om läger, turne-

ringar eller event som samlar medlemmar från flera 

föreningar och som i huvudsak handlar om större akti-

viteter för medlemmar. 

I princip alla distriktsorganisationer ägnar sig i någon 

mån åt en kombination av de första två typerna av 

verksamhet medan vissa ägnar sig åt den tredje –  

regional föreningsverksamhet. 

Överlag så kan man också konstatera att den verk-

samhet som distrikten bedriver ligger i linje med 

Stockholms läns landstings nuvarande formuleringar 

av vad stödet kan användas till: ”Stödet delas ut till 

olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina 

lokala föreningar ta del av det genom till exempel 

administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar 

och distriktsövergripande projekt.”

 
STOR VARIATION – BÅDE INOM OCH MELLAN 
OLIKA ORGANISATIONER

Utvärderingen visar också på väldigt stora variationer i 

vilken funktion olika distriktsorganisationer fyller och 

vilken verksamhet de har. Det gäller både inom och 

mellan olika organisationer. 



17

Det är tydligt att de distriktsorganisationer som 

beviljats Stockholms läns landstings stöd till ung-

domsföreningar innehållsligt har mycket varierande 

inriktning på sitt arbete. Det som förenar de som får 

medel är att de uppfyller de kriterier exempelvis gäl-

lande andel ungdomar och antal lokalföreningar som 

gäller för stödet. Utöver det finns det verksamhet som 

främjar allt ifrån drogfrihet och en mer aktiv och 

meningsfull fritid för unga överlag till organisationer 

bildade på etnisk eller religiös grund. Vissa har stora 

behov av olika typer av lokaler eller anläggningar, 

andra har mer behov av stöd med samordning och 

gemensamma sammankomster och aktiviteter. Det 

bidrar till att behoven eller önskemålen på distrikts-

organisationernas verksamhet skiljer sig väldigt 

mycket åt. Utifrån utvärderingens resultat har det inte 

gått att fastslå att vissa typer av organisationer i högre 

eller lägre utsträckning efterfrågar visst typ av stöd 

från sina distrikt. Resultatet indikerar snarare att det 

är andra faktorer än typ av organisation som påverkar 

distriktens verksamhet.  

En annan dimension som skiljer distriktsorganisa-

tionernas arbete åt är i vilken utsträckning det stöd de 

ger är reaktivt eller proaktivt, det vill säga framför allt 

ges utifrån en förfrågan från lokalföreningen eller inte. 

Resultaten från enkäterna visar att det är vanligare att 

distrikten hör av sig till lokalföreningarna än tvärtom. 

Det skulle kunna tala för att distrikten har en mer 

proaktiv ansats och försöker förse sina lokalföreningar 

med information och erbjuda stöd och aktiviteter sna-

rare än att jobba utifrån förfrågningar från sina lokal-

föreningar. Ett mer proaktivt arbete skulle också 

kunna vara en indikator på det som flera aktörer vitt-

nar om, nämligen sviktande engagemang i lokalfören-

ingarna. Att distrikten i högre utsträckning förväntas 

eller själva ser behov av att fokusera på medlemsrekry-

tering och aktivering givet ett sviktande lokalt fören-

ingsengagemang. 

Utvärderingen har också visat att det skiljer sig 

mycket åt vilken typ av föreningsstruktur olika organi-

sationer har. Vissa distrikt har exempelvis väldigt 

många lokalföreningar, andra har färre. Dessa lokala 

variationer kan vara väldigt välgrundade och anpas-

sade till hur engagemanget lokalt ser ut. Men de kan 

också vara en anpassning till gällande bidragssystem 

där antal lokalföreningar och medlemmar premieras.  

I utvärderingen har det förekommit respondenter som 

inte ser sig som aktiva föreningsmedlemmar trots att 

de är listade som ordförande i en lokalförening. Det 

skulle kunna peka på ett behov av att se över hur kravet 

på aktivt medlemskap efterlevs i praktiken och behovet 

av att bättre förstå varför organiseringen av lokalför-

eningar skiljer sig åt så markant mellan olika distrikt. 

 
FRAMGÅNGSFAKTORER I  
DISTRIKTENS ARBETE

Sammantaget är intrycket från utvärderingen att fokus 

för varje distriktsorganisation framför allt påverkas av: 

• hur preciserade distriktsorganisationernas funk-

tion och uppdrag är i relation till sina lokalfören-

ingar och eventuella riksorganisationer,

• hur aktiva, kravställande och tydliga lokalförening-

arna är,

• vilket stöd en eventuell riksorganisation ger,

• vilka personer som i dagsläget innehar vissa nyckel-

positioner i organisationerna (styrelse och anställda 

på alla nivåer),

• hur det ideella och politiska engagemanget ser ut för 

den fråga de har i fokus,

• vilka resurser (lokaler, digitala stödsystem, ekono-

miska resurser) de har till sitt förfogande samt

• om de har anställda eller inte.

Utifrån ovanstående uppräkning av faktorer som 

påverkar distriktens arbete framstår det som att de 

som har ”mer” av samtliga uppräknade punkter också 

har bättre förutsättningar för en mer kontinuerlig, 

genomtänkt och kvalitativ verksamhet.

Möjligheten att ha anställda är den faktor som tydli-

gast skiljer distriktens förutsättningar åt och är också 

den faktor som distrikten och riksorganisationerna 

lyfter fram som mest betydelsefull för distriktens verk-

samhet. Anställd personal uppges bidra till en mer 

kontinuerlig verksamhet och till en verksamhet som 

det i högre utsträckning går att ställa krav på snarare 

än uttrycka önskemål till. 

I övrigt tycks många olika kombinationer av fakto-

rerna kunna bidra till bättre respektive sämre förut-

sättningar för en uppskattad verksamhet hos 

distriktsorganisationerna. En riksorganisation som är 

mycket aktiv och medveten kan upplevas bidra till 

distriktsorganisationer som arbetar medvetet och kon-

tinuerligt, trots ett sviktande engagemang på lokal-

nivå. I ett annat distrikt med starka, drivna lokalfören-

ingar kan efterfrågan på stöd vara mycket tydlig och 

därmed lätt att bemöta. Det är därmed svårt att utöver 

anställd personal peka ut andra framgångsfaktorer 

som generellt påverkar hur uppskattad distriktsorga-

nisationernas verksamhet upplevs vara.  
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UTMANINGAR I DISTRIKTENS ARBETE

De framgångsfaktorer som listats ovan blir omvänt 

utmaningar då de i låg utsträckning uppfylls. Den 

utmaning som kanske är mest framträdande då samt-

liga respondenters svar vägs samman är ett sviktande 

och instabilt föreningsengagemang både på lokal och 

regional nivå. Alltför begränsade resurser (framför allt 

nämns bidrag), ingen anställd personal och begränsat 

opinionsmässig förståelse eller stöd för den fråga orga-

nisationen fokuserar på sammanfattar i övrigt de 

utmaningar som distriktsorganisationerna upplevs ha 

i sitt arbete. Ur vissa riksorganisationers perspektiv är 

också den stora variationen rörande de olika distrik-

tens förutsättningar och verksamhet problematisk. 

INGET SAMLAT KÄRNUPPDRAG  
– VARIERAD PROBLEMATISERING AV  
DISTRIKTENS FUNKTION

Ett viktigt resultat i utvärderingen är det som visar att 

distriktens funktion i begränsad grad problematiserats 

och tydligt avgränsats i relation till sina lokalfören-

ingar och eventuell riksorganisation. I många organi-

sationer drivs samma typer av uppgifter på alla nivåer 

– nationell, regional och lokal nivå men med stora varia-

tioner både mellan olika distrikt hos samma organisa-

tion men också mellan olika organisationer. I vissa 

organisationer drivs exempelvis utbildningar enbart på 

lokal nivå, i andra enbart på riks- eller distriktsnivå. 

Vissa distriktsorganisationer lägger stort fokus på att 

rekrytera medlemmar, i andra fall är det helt en uppgift 

som lokalföreningarna sköter. I de flesta organisationer 

finns flera distriktsorganisationer, i vissa bara någon 

enstaka. De flesta organisationer har en lokal, regional 

och nationell föreningsnivå men det finns distrikts-

organisationer utan tillhörighet till en riksorganisation.   

Alla distriktsorganisationer ger lokalföreningarna 

enskilt stöd och bedriver också någon form av kollektiv 

föreningsutveckling. Utöver denna övergripande 

gemensamma nämnare går det inte att med utgångs-

punkt i utvärderingens resultat peka ut ett gemensamt, 

avgränsat kärnuppdrag – en huvudsaklig funktion – 

som alla distriktsorganisationer fyller. I utvärderingen 

förekommer det enstaka exempel på (riks)organisatio-

ner som medvetet arbetat med att tydliggöra och 

avgränsa distriktsorganisationernas funktion. Det finns 

också de som påbörjat arbetet med att renodla och för-

ändra distriktens organisation och funktion. En annan 

tendens som går att skönja bland de som ser behov av att 

vidareutveckla distriktens funktion handlar om att 

skapa större distriktsorganisationer som sträcker sig 

över flera län. Den uppenbara nackdel som flera lyfter 

fram är då svårigheterna att söka stöd liknande det från 

landstinget som begränsar sig till ett län. 

EN UNIK REGIONAL FUNKTION?

Är det då nödvändigt att de distriktsorganisationer 

som tar del av Stockholms läns landstings förenings-

stöd till ungdomsföreningar har en mer uttalad och 

gemensam funktion i relation till sina lokal- och riks-

organisationer? Är det inte fullt rimligt att förenings-

stödet används på ett mycket varierande sätt utifrån 

specifika behov inom organisationen? 

Från respondenternas perspektiv skulle den sam-

mantagna slutsatsen från utvärderingen vara att lands-

tingets stöd i stort innebär en uppskattad frihet som 

möjliggör stor variation och anpassning av vilken typ 

av verksamhet de bedriver. Många skulle givetvis 

önska att stödet vore mer omfattande men ingen önskar 

en annan typ av styrning. 

Från Stockholms läns landstings perspektiv är möj-

ligen den stora variationen i distriktens verksamhet 

mer problematisk. Resultatet väcker frågan om vilket 

unikt mervärde det regionala föreningsstödet ger i 

relation till de föreningsbidrag som finns på lokal och 

nationell nivå. Accepterar man att varje bidragsgivande 

nivå bör fylla en unik funktion finns det behov av att 

förtydliga den förväntade regionala nyttan av lands-

tingets stöd till ungdomsföreningar. 

Här skulle en rimlig inriktning kunna vara att på 

den regionala nivån fokusera på uppgifter som lokal-

föreningar inte kan utföra själva. Det handlar då exem-

pelvis om övergripande samordning och erfarenhets-

utbyten, samlade analyser rörande utvecklingsbehov 

och regionalt påverkansarbete. Just samverkan och 

samordning efterfrågades av många lokalföreningar i 

intervjuerna. Mer renodlad föreningsverksamhet som 

syftar till att jobba med samma typ av verksamhet som 

lokalföreningarna själva bedriver framstår som mer 

tveksam. Sådan verksamhet tenderar att lägga fokus  

på att skapa istället för att stödja ett befintligt lokalt 

engagemang. Just medlemsrekrytering är något som 

många respondenter på såväl lokal som regional och 

nationell nivå ser behov av. Frågan är bara om rekryte-

ring av (lokala) medlemmar ska ligga på regional nivå.
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Sammanfattande slutsatser

I följande avslutande kapitel lyfts de sammanfattande 

slutsatserna från utvärderingen fram utifrån de fråge-

ställningar som stått i fokus. 

• Vilken funktion fyller distriktsorganisationerna i 

relation till den lokala och nationella nivån (lokal-

föreningar och eventuella riksorganisationer)?

Resultaten visar att distriktsorganisationerna fyller en 

mycket varierad men uppskattad funktion för både 

sina lokalföreningar och sin eventuella riksorganisa-

tion. I princip alla distriktsorganisationer erbjuder 

någon form av enskilt stöd till sina lokalföreningar, 

exempelvis stöd med bidragsansökningar eller redo-

visningar. Genom kollektiva insatser såsom informa-

tionsspridning och utbildningar stärker de också för-

utsättningarna för lokalföreningarna att utvecklas. 

Vissa bedriver också föreningsverksamhet på regional 

nivå, exempelvis i form av läger eller tävlingar. Det är 

vanligare att distrikten hör av sig till lokalföreningarna 

än tvärtom. Det indikerar att distrikten i högre 

utsträckning aktivt erbjuder olika typer av stöd än  

jobbar utifrån förfrågningar från sina lokalföreningar. 

Utifrån utvärderingens resultat har det inte gått att 

fastslå att vissa typer av organisationer (scout, drogfri-

het, religion, aktivitet etc.) i högre grad kan förknippas 

med en viss typ av verksamhet på distriktsnivå. Det 

framstår som att andra faktorer i högre utsträckning 

påverkar distriktens verksamhet.  

• Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna i 

distriktsorganisationernas verksamhet? 

Distriktsorganisationernas verksamhet gynnas av ett 

tydligt uppdrag, aktiva lokalföreningar, stödjande 

riksorganisationer (där sådana finns), drivna engage-

rade personer på styrelseposter och kansli, ett starkt 

ideellt och politiskt engagemang för den fråga de har i 

fokus, bra resurser (ekonomi, lokaler, digitala stödsys-

tem) samt av att ha anställd personal. Varje distrikts-

organisation har sin egen blandning av dessa förutsätt-

ningar och en stark position på ett område (exempelvis 

i form av aktiva lokalföreningar) kan väga upp en svag-

het på ett annat (bra lokaler och anläggningar). 

Möjligheten att ha anställd personal framstår som 

den viktigaste framgångsfaktorn för distriktens verk-

samhet. Här visar också utvärderingen att intäkter 

från flera håll tycks stärka möjligheterna att ha 

anställd personal. Distrikt med anställda upplevs över-

lag ha större förmåga att ge lokalföreningar det stöd 

som de behöver och efterfrågar. De har möjlighet att ha 

en tätare kontakt med sina lokalföreningar, vara mer 

tillgängliga och dessutom bidra med en större kontinu-

itet i föreningsarbetet. Ett minskat föreningsengage-

mang och otillräckliga resurser lyfts fram som 

distriktsorganisationernas främsta utmaningar. 

• Vilken roll kan och bör distriktsorganisationerna ha 

i relation till nationell och lokal föreningsnivå?  

Utvärderingen visar att distriktsorganisationernas 

funktion i begränsad utsträckning problematiserats. 

Det är svårt att utpeka ett kärnuppdrag – en unik funk-

tion – som den regionala nivån har i relation till lokal-

föreningar och eventuell riksorganisation. De flesta 

aktörer som uttalat sig i utvärderingen är nöjda med 

den varierade och behovsstyrda roll som distriktsorga-

nisationerna har idag. Ett par riksorganisationer har 

dock påbörjat ett arbete med att se över distriktsorga-

nisationernas roll. De ser behov av att tydliggöra den 

och likrikta den samt av att skapa större regioner än 

vad de flesta län i dagsläget utgör. 

Resultatet som pekar på stora variationer i distrik-

tens funktion väcker frågan om vilket unikt mervärde 

det regionala föreningsstödet bidrar till i relation till de 

bidrag som ges på lokal och nationell föreningsnivå. 

Accepterar man att varje bidragsgivande nivå bör fylla 

en unik funktion finns det behov av att förtydliga den 

förväntade regionala nyttan av Stockholms läns lands-

tings stöd till ungdomsföreningar.

Här skulle en rimlig inriktning kunna vara att på 

den regionala nivån fokusera på uppgifter som varje 
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enskild lokalförening inte själv kan utföra såsom över-

gripande samordning och erfarenhetsutbyten, sam-

lade analyser rörande utvecklingsbehov och regionalt 

påverkansarbete. Just samverkan och samordning 

efterfrågades av många lokalföreningar i intervjuerna. 

Mer renodlad föreningsverksamhet såsom medlemsre-

krytering, som är av samma typ av verksamhet som 

lokalföreningarna själva bedriver, framstår som mer 

tveksamt. Sådan verksamhet tenderar att skapa istället 

för att stödja ett befintligt lokalt engagemang.
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Källförteckning 
2017-12-02: 
Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting: Stöd till 
ungdomsorganisationer: http://kultur.sll.se/Ungdomsor-
ganisationer 

2018-01-10: 
Regional överenskommelse Skåne: http://overenskommel-
senskane.se. 

2018-01-10: 
Regional överenskommelse Värmland: http://www.liv.se/
ideburen 

Statens offentliga utredning 2016:13 En palett för ett 
stärkt civilsamhälle. Slutbetänkande från utredningen om 
ett stärkt civilsamhälle. 
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Bilaga 1 
Enkät till lokalföreningar

KORT OM FÖRENINGEN 

1. Vilken distriktsorganisation är er förening ansluten till? 

STÖDET FRÅN DISTRIKTSORGANISATIONEN

2. Hur ofta har du i genomsnitt kontakt med din distriktsorganisation? 

a) 2 gånger per månad eller mer

b) 1 gång per månad

c) Varannan månad

d) 3–4 gånger per år

e) 1–2 gånger per år 

f) Jag har ingen kontakt med min distriktsorganisation

3. Vad är vanligare: 

a) Att distriktsorganisationen kontaktar er och erbjuder stöd  

 ELLER

b) Att ni kontaktar distriktsorganisation och ber om stöd

4. Vilket stöd har du fått/erbjudits av din distriktsorganisation? 

 (Kryssa för samtliga som stämmer) 

a) Utbildning (exempelvis styrelseutbildning, ledarutbildning)

b) Möten/erfarenhetsutbyten med andra lokalföreningar

c) Stöd att skriva ansökningar, redovisa bidrag, använda digitala medlemssystem 

d) Ekonomiskt stöd (pengar)

e) Stöd till vidareutveckling av er verksamhet 

f) Lokaler som vi kan låna

g) Hjälp att sprida information om våra lokala verksamhet och aktiviteter

h) Distriktsorganisationen har varit med vid möten/aktiviteter som vi ordnat 

i) Distriktsorganisationen sprider information/direktiv från riksorganisation 

/riksförbund

UTMANINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER

5. Det bästa med min distriktsorganisation (den distriktsorganisation min förening 

tillhör) är…

6. Jag skulle önska att min distriktsorganisation (den distriktsorganisation min  

förening tillhör) vore bättre på att…

SAMMANFATTNING

7. Sammanfattningsvis – hur nöjd är du med det stöd du får/erbjuds från din  

distriktsorganisation? 

a) Mycket nöjd

b) Ganska nöjd

c) Inte så nöjd

d) Inte nöjd alls

e) Vet inte/kan inte svara
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Bilaga 2 
Enkät till distriktsorganisationer

KORT OM ER DISTRIKTSORGANISATION

1. Hur många lokalföreningar har ni? Ange antal: 

2. I hur många av länets kommuner finns era lokalföreningar? Ange antal: 

EKONOMI, BEMANNING OCH LOKALER

3. Hur många anställda har ni och på vilken omfattning?

 Ange antal: 

 Sysselsättningens omfattning omräknat i heltidstjänster (t ex. har ni tre anställda på 

30 procent vardera = 90 procent): 

4. Hur stor del av era intäkter utgör bidraget från kulturförvaltningen på Stockholms 

läns landsting? 

a) Ungefär 25 procent

b) Ungefär hälften

c) Ungefär 75 procent

d) I princip 100 procent

Kommentar: 

5. Vilka ytterligare typer av intäkter har ni utöver bidraget från kulturförvaltningen på 

Stockholms läns landsting? Berätta kortfattat: 

ER VERKSAMHET

6. Vad är vanligare: 

c) Att lokalföreningarna kontaktar er och efterfrågar olika typer av stöd/information

 ELLER

d) Att ni hör av er till era lokalföreningar erbjuder olika typer av stöd/information

Kommentar: 

7. Skulle du säga att er verksamhet framför allt påverkas av: 

a) Riksorganisationens behov, krav och initiativ

 ELLER

b) Lokalföreningarnas behov, krav och initiativ

Kommentar:  

8. I vilken utsträckning ägnar ni er åt följande uppgifter: 

EGNA INITIATIV

j) Anordna utbildningar för lokalföreningar

k) Anordna möten/erfarenhetsutbyten mellan lokalföreningar

l) Informationsspridning/marknadsföring av verksamheten 

m) Kontakta andra typer av organisationer för erfarenhetsutbyte
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STÖD TILL LOKALFÖRENINGAR

n) Ge administrativt stöd till lokalföreningar (exempelvis stöd att skriva ansökningar, 

redovisa bidrag, använda digitala medlemssystem) 

o) Ge ekonomiskt stöd till lokalföreningar (slussa vidare medel) 

p) Ge stöd till lokalföreningar att på olika sätt vidareutveckla sin verksamhet  

(verksamhetsutveckling)

q) Erbjuda lokaler till lokalföreningar

r) Hjälpa lokalföreningar att sprida information om deras verksamhet och aktiviteter

s) Medverka vid sammankomster/event som lokalföreningar själva anordnar 

UPPFÖLJNING/ADMINISTRATION

t) Ansöka om och redovisa bidrag (exempelvis bidraget från kulturförvaltningen på 

Stockholms läns landsting) 

u) Följa upp lokalföreningarnas verksamhet (exempelvis samla in information om  

medlemmar och sammankomster)

ÖVRIGT

v) Vidareförmedla information/direktiv från riksorganisation/riksförbund

w) Övrigt (ange vad): 

UTMANINGAR OCH FÖRBÄTTRINGSMÖJLIGHETER

9. Vad är svårast i er roll som distriktsorganisation? 

10. Finns det någon typ av verksamhet som er distriktsorganisation i högre utsträckning 

behöver ägna er åt? 

11. Vad är det viktigaste ni gör i er roll som distriktsorganisation? 

12. Övriga medskick/kommentarer: 
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