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Förord

Det krävs anläggningar för att ett rikt kultur- och fritidsliv ska kunna utvecklas. 
Sveriges kommuner ansvarar för en stor andel av dessa, men även föreningar 
och privata aktörer är involverade i ägande och drift tillsammans med landsting 
och regioner.

I denna rapport redovisas resultaten från kartläggningar som gjordes 
2014 och 2015 av ett urval kultur- och fritidsanläggningar. Kartläggningar-
na avser ägande och drift av dessa.

SKL har genomfört undersökningar om fritidsanläggningar sedan början 
av 1980-talet. Sedan 2010 undersöks även beståndet av kulturanläggningar.
Denna rapport bidrar till att skapa en översiktlig bild av ägande- och drifts-
förhållanden. För ytterligare fördjupningar kan resultaten sättas i relation 
till de årligt uppdaterade statistiska uppgifter som finns i Kommun- och 
landstingsdatabasen, www.kolada.se där anläggningsbestånden kan brytas 
ner ända till kommunnivå, där jämförelser kan göras mellan kommunerna, 
sättas i relation till befolkningsunderlag samt där investerings- och driftkost-
nader för bestånden kan analyseras.

Stockholm i december 2016

Gunilla Glasare  Katrien Vanhaverbeke
Avdelningschef  Sektionschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde under slutet av 2014 
och 2015 två enkätundersökningar om anläggningar inom idrotts-, fritids- 
och kulturområdet. De övergripande resultaten från dessa presenteras i denna 
skrift. Här sätts också resultaten i relation till de tidigare undersökningar 
som förbundet genomfört. Delar av underlagen finns tillgängliga för egna 
fördjupningar i Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se. Databa-
sens uppgifter uppdateras årligen.

Enkäterna skickades ut till förvaltningschefer inom relevanta förvaltningar.
Syftet med undersökningarna är att belysa beståndet av ett antal olika 
anläggningar. Urvalet är gjort med hänsyn till att få med de viktigaste anlägg-
ningstyperna, att kartläggningen ska ge indikationer om den generella utveck-
lingen och att det är anläggningstyper som respondenterna kan ge kvalitativa 
svar om. Svaren belyser ägande och drift av anläggningarna samt i vissa fall 
vilken typ av aktör som bedriver verksamheten.

Undersökningarna har höga svarsfrekvenser. Idrotts- och fritidsanläggnings-
enkäten är besvarad av 86 procent av kommunerna och kulturanlägg-
ningsenkäten är besvarad av 84 procent. Mer om respektive undersökning 
står i respektive kapitel.

Eftersom resultaten bygger på enkäter avser antalsuppgifter de svar vi fått. 
På grund av bortfall så är de faktiska antalet anläggningar något större än de 
antal som vi redovisar.
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Sammanfattning 
  Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, 

idrott och fritid gällande både ägande och drift. Förutsättningar för ägande 
och drift är därför en central fråga för kommmunerna. 

  Kommunerna tar även ett stort ansvar för de anläggningar som ägs och/eller 
drivs av andra aktörer genom olika stödformer. 

  Resultaten indikerar att det totala antalet anläggningar för idrott och fritid 
varit relativt konstant under de senaste 25 åren.

  Kommunerna äger cirka 70 procent av de undersökta fritids- och idrottsan-
läggningarna. Den tydligaste trenden är att en allt större andel av dessa åter-
finns i kommunala bolag.

 Antalet fritidsgårdar/ungdomsgårdar minskar. 
  Nästan hälften av de undersökta privatägda idrottsanläggningarna utgörs 

av ridhus/ridhallar
  64 procent av de fritidsanläggningar i undersökningen som ägs av ideella 

föreningar är naturgräsplaner för 11-spelsfotboll 
  Antalet kulturanläggningar 2014 är på ungefär samma nivå som 2010 efter 

att ha ökat markant under perioden 2000 till 2010. 
  Folkbibliotek finns i alla kommuner. Museer finns i 65 procent av kommu-

nerna, teaterhus i 51 procent av kommunerna och konsthallar i 43 procent 
av kommunerna.
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  Kommunerna äger nio av tio bibliotek och sex av tio när det gäller övriga 
kultur anläggningar.

  Kommunerna driver nio av tio bibliotek och fem av tio övriga kulturanlägg-
ningar. 

  Föreningar, landsting/regioner, privata aktörer och stiftelser är andra som 
äger och/eller driver kulturanläggningar.

  Det behövs mer diskussion och erfarenhetsutbyte för att utveckla ägande 
och drift av kulturanläggningar. Tänkbara utvecklingsområden är exempel-
vis teknikutveckling och energieffektivisering. 



. 2014
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KAPITEL 1
Anläggningar för idrott 
och fritid 2014
Ägande och driftformer
Resultaten från SKL:s anläggningsenkät indikerar att det totala antalet an-
läggningar för idrott och fritid varit relativt konstant under de senaste 25 åren. 
Barn- och ungdomspopulationen har minskat de senaste tio åren samtidigt 
som de kommunala verksamhetskostnaderna för anläggningarna har ökat i 
mycket stor utsträckning 1. Om man sätter samman dessa två iakttagelser 
framträder en bild av ett stort kommunalt engagemang i att tillhandahålla 
anläggningar för idrott och fritidsaktiviteter.

Via Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (www.kolada.se) finns möjlig-
heter att göra jämförelser av bestånden mellan olika kommuner samt jämföra 
bestånd relaterade till total befolkning och till gruppen 0–18 år.

Anläggningsbeståndet
  Det totala antalet undersökta idrottsanläggningar är relativt konstant  

sedan inledningen av 1990-talet.
  Det har ägt rum kvalitativa förändringar av bestånden. 
  Kommunerna är fortsatt huvudaktörer för ägande, drift och därmed finan-

siering av idrottsanläggningar.
  Kommuner väljer att i allt större utsträcking föra över idrottsanläggningar 

till kommunala bolag. 
  Antalet fritidsgårdar/ungdomsgårdar minskar.
  Andelen privata aktörer är liten både avseende drift och ägande av idrotts-

anläggningar. 
  Avseende ideella föreningar som äger fritidsanläggningar utgör 64 procent 

av dessa 11-spelsplaner för fotboll på naturgräs.
  46 procent av de privatägda fritidsanläggningarna utgörs av ridhus/ridhallar.

Not. 1.  Se vidare www.scb.se samt Elitidrottens anläggningar. Finansiering, kostnader och dialog 
med idrotten, SKL, 2014.
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Diagram	1.1.	Andel	fritidsanläggningar	fördelade	på	ägandeform,	2014,	procent.

0

10

20

30

40

50

60
54

1

Procent

Kommun Ideell förening Samägt Annan

38

7

Diagram	1.2.	Andel	fritidsanläggningar	fördelade	på	driftformer,	2014,	procent.

SKL:s undersökningar indikerar att det totala antalet anläggningar för 
idrott och fritid har hållit sig på en relativt konstant nivå de senaste 25 åren. 
Vissa anläggningstyper har blivit fler, andra har blivit färre. Beståndet har 
präglats av en kvalitativ utveckling, det vill säga att vissa typer av anlägg-
ningar har blivit mer avancerade. Exempel på detta är tillkomsten av fler 
konstfrusna bandyplaner och ishallar samt den stora ökningen av antalet 
konstgräsplaner. Det har också byggts fler bandyhallar, äventyrsbad, evene-
mangsarenor och ungdomens hus/allaktivitetshus. Vad gäller konstgräsplaner 
och evenemangsarenor syns en fortsatt stark utveckling under de senaste 
åren, men i en något långsammare takt än tidigare. Antalet fritidsgårdar har 
minskat påtagligt.
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Sveriges kommuner är fortsatt ägare till den största andelen av idrottsan-
läggningarna. Kommunerna äger cirka 70 procent av de undersökta anlägg-
ningarna. Den tydligaste trenden, som också tilltagit sedan 2006, är att en 
allt större andel av dessa återfinns i kommunala bolag. I 2014 års undersök-
ning återfinns cirka 13 procent av de kommunala anläggningarna i ett kom-
munalt bolag. År 2000 utgjorde dessa mindre än 1 procent. 

Ideella föreningar äger drygt 18 procent av beståndet. Deras andel ökade 
under perioden 1990–2006, men ökningen har nu stannat av. Privata aktörer 
äger en relativt liten andel av beståndet med cirka 4 procent. Ett undantag är 
ridhallar där privata aktörer utgör en betydande andel av ägarna. 

Rörande driften av anläggningarna, det vill säga själva fastigheten och inte 
driften av verksamheten är kommunernas arbete av mycket stor betydelse. 
Kommunerna driver cirka 53 procent av de undersökta anläggningarna, för-
eningarna driver 38 procent och privata aktörer cirka 7 procent. När det gäller 
ridhallar och naturgräsplaner står föreningarna för en större andel av driften 
än kommunerna. En övergripande trend är att kommunernas andel av anlägg-
ningar man driver minskar något, och att andra aktörers andel ökar något. 
Förutom naturgräsplanerna kan ingen mer påtaglig förändring driftformer 
beläggas under de senaste fem åren. 

Något som länge varit uppe till diskussion är evenemangsarenor. Det har 
refererats till ”arenaboomen”. Denna undersökning visar att det varit en 
fortsatt ökning av antalet evenemangsarenor. Men den har inte varit så kraftig  
som tidigare varför man inte kan beskriva utvecklingen i termer av en fort-
satt arenaboom. 

Resultaten från SKL:s enkäter är entydiga. Det är kommunerna som tar 
det största ansvaret för ägande och drift av beståndet av idrottsanläggningar. 
Resultaten berör inte hur kommunerna subventionerar drift och verksamhet 
vid anläggningarna. Från andra sammanhang vet vi att kommunerna också 
tar ett ansvar via olika stödformer till anläggningar som ägs och drivs av andra 
aktörer. Detta gäller särskilt anläggningar som helt eller delvis är avsedda för 
ideell barn- och ungdomsverksamhet. 

Om undersökningen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och tidigare Svenska Kommunför-
bundet har sedan 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanlägg-
ningar i Sverige. Uppgifterna har samlats in genom enkäter till kommunerna 
1983, 1987, 1990, 1993, 1997, 2000, 2006, 2010 och 2014. Såväl enkäterna som 
de publicerade sammanställningarna har till sin form varierat över tid, och 
svarsfrekvensen har minskat något men är fortsatt hög. Även vilka typer av 
anläggningar som undersökts har varierat. Förändringarna i enkäten gör att 
jämförelser mellan de olika åren görs med försiktighet. 
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I undersökningen från 1983 finns uppgifter om det totala antalet anlägg-
ningar inom respektive kategori. Från 1987 har även uppgifter om ägande- 
och driftformer samlats in. Från och med 1997 har också uppgifter om drift 
genom kommunala bolag och entreprenad samlats in. I förbundets senaste 
undersökning görs en tydligare uppdelning avseende ägande- och driftformer. 
För första gången undersöktes också antalet anläggningar som är ägda privat 
eller ägda av en stiftelse. Då det gäller fritids/ungdomsgårdar och ungdo-
mens hus/allaktivitetshus redovisas också verksamhetsformer.

I 2014–15 års undersökning har 259 av Sveriges 290 kommuner svarat på 
enkäten. Uppgifter finns om cirka 7 000 anläggningar för idrott och fritid. 
Detta motsvarar en svarsfrekvens om 86 procent. Svarsfrekvensen bedöms ge 
underlag för att teckna en tillförlitlig lägesbild av olika ägande- och driftfor-
mers förhållande till varandra samt utvecklingen över tid. 

Följande anläggningstyper behandlas i enkäten:
  badhallar uppdelat på storlek och förekomst av äventyrsbad, 
  11-spels konstfrusna bandyplaner och bandyhallar, 
  11-spels fotbollsplaner natur- och konstgräs och 11-spels fotbollshallar 2, 
  friidrottsplatser och friidrottshallar, 
  idrottshallar uppdelat på storlek, 
  ishallar och konstfrusna isbanor utomhus, 
  evenemangsarenor uppdelat på fotboll, ishockey, multifunktionell och annat, 
  ridhallar uppdelat på storlek,
  fritids/ungdomsgårdar, 
  ungdomens hus/allaktivitetshus.

Not. 2.  På grund av fel i svaren om fotbollshallar så redovisas inte resultaten från dessa.
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Det är värt att påpeka att det även finns andra stora och betydelsefulla bestånd 
av idrotts- och fritidsanläggningar som inte ingår i denna undersökning. Ex-
empel på detta är 7-spelsplaner för fotboll, gym, anläggningar för kampsport 
eller andra träningsformer som yoga eller löpning. Urvalet av undersökta 
anläggningstyper är styrt av en ambition att visa på utvecklingen för några 
anläggningstyper som rymmer verksamheter som lockar många aktiva och 
där det kommunala engagemanget är stort samt att skapa en övergripande 
bild av utvecklingen. Flera bestånd och anläggningstyper är inte undersökta 
på grund av ambitionen att göra en kortfattad undersökning som enkelt kan 
besvaras eftersom detta också gynnar en hög svarsfrekvens.

När det gäller tillförlitligheten i uppgifterna bedömer vi den som högre be-
träffande anläggningar som ägs/och eller drivs av kommuner och föreningar 
än för anläggningar med andra ägande- och driftformer. Denna bedömning 
baseras på att enkäterna skickas ut till och fylls i av tjänstepersoner på kom-
munerna. I regel har de kommunala tjänstepersonerna övergripande känne-
dom om hur det lokala anläggningsbeståndet ser ut, men främst i de större 
kommunerna kan det finnas vissa felkällor. Vid tolkningar av uppgifterna är 
det viktigt att väga in att svarsfrekvensen varierat över tiden och även minskat 
för de senaste undersökningarna. Resultaten bygger på enkätsvar och därför 
kan det finnas skillnader i uppgifter om antal rörande t.ex. ägande- respektive 
driftform för samma anläggningstyper. Detta är resultatet av interna bortfall 
i undersökningen.

Rörande svarsalternativen ”privat” respektive ”entreprenad” i frågorna 
om anläggningars driftform finns möjligheten att respondenterna inte funnit 
frågeställningen entydig varför de siffrorna ska tolkas med försiktighet.

Det är en stor tillgång att vi kan jämföra resultat från 1990 till 2014. Därför 
inleds varje avsnitt med en tillbakablick, i de fall det är möjligt. Därefter följer 
en redovisning av 2014 års resultat.

Bad inomhus

Utvecklingen 1990-2014
Antalet inomhusbassänger 25-49 meter har i stort varit oförändrat sedan 
1990. Antalet har varierat mellan cirka 250 och 260 stycken. Inomhusbassänger 
50 meter eller längre är få till antalet och antalet har i det närmaste varit kon-
stant sedan 1990 med 16 stycken i 2014 års undersökning. Det kan konstateras 
att simsport i 50 metersbassänger inomhus med få undantag äger rum i kom-
munala anläggningar med någon form av kommunal drift. De flesta äventyrs-
bad byggdes på 1990-talet, därefter har antalet ökat i liten utsträckning.   

I den senaste undersökningen ställdes inte frågan om bassänger mindre 
än 25 meter. I vissa kommuner utgör sådana mindre bassänger en betydande 
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del av beståndet. Det kan då handla om kompletterande mindre bassänger 
avsedda för simskolor, träning, rekreation och rehabilitering. Det kan också 
handla om äldre kommunala bad. SKL:s undersökning ger inga indikationer 
kring utvecklingen av dessa bestånd.

Antal, ägande och drift 2014
I 2014 års undersökning redovisas 55 äventyrsbad, 16 bassänger som är 50 meter 
eller längre och 254 bassänger 25–49 meter. 

Kommunerna dominerar ägandet av bassängbad inomhus, och dominerar 
också anläggningar med äventyrsbad. Undersökningsresultaten visar att det 
privata ägandet av inomhusbad är förhållandevis litet. 

Kommunerna dominerar också driften av inomhusbad, men nära en 
tredjedel av inomhusbadanläggningarna drivs av en annan aktör. 1990 var 
cirka ett av tio inomhusbad drivna av en annan aktör än kommunen. Det är 
främst privat ägande och drift tillsammans med kommunernas användande 
av entreprenör som har ökat. Föreningsdriften av inomhusbad hade en 
topp 2006 och har sedan minskat något.

Antal
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* Avser antal badtyper, avser inte anläggningar med flera anläggningstyper.

Diagram	1.3.	Inomhusbadtyper	fördelat	på	ägandeform,	2014,	antal.*
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Antal
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Diagram	1.4.	Inomhusbadtyper	fördelat	på	driftform,	2014,	antal.*

Bandy

Utvecklingen 1983–2014
Det totala antalet fullstora bandyplaner på konstis fördubblades från 1983 
till 2006 (se diagram 1.5). Under 2000-talet stagnerade ökningen. Antalet 
bandy hallar började undersökas först 2010.
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Stockholm, dessa anläggningar är inte med i statistiken.

Diagram	1.5.	Konstfrusna	bandyplaner,	2014,	antal.

Antal, ägande och drift 2014
Antalet bandyplaner med konstfrusen is utomhus och bandyhallar uppgår i 
denna undersökning till 62 stycken. Antalet har i stort sett legat på samma 
nivå under 2000-talet. Av dessa utgörs 12 stycken av bandyhallar. 

Vanligast är att kommunen äger och driver anläggningen. Antalet kom-
munala bolag har ökat, från 4 stycken år 2010 till 12 stycken år 2014. 

Vid undersökningen 2010 hade antalet bandyplaner som ägs och drivs av 
förening ökat något. I 2014 års undersökning har antalet föreningar som 
äger anläggningen minskat, medan antalet föreningar som driver en an-
läggning är ungefär detsamma.  

Den första bandyhallen stod klar i Edsbyn september 2003. År 2014 fanns 
12 bandyhallar. Kommunerna äger de flesta bandyhallar, direkt via förvalt-
ning eller genom ett kommunalt bolag. Var tredje bandyhall ägs i en annan 
form, oftast privat. Kommunerna driver cirka hälften av landets bandyhallar.
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Diagram	1.7.	Konstfrusna	bandyplaner	fördelat	på	driftform,	2014,	antal.

Fotbollsplaner

Utvecklingen 1983–2014
Fram till för cirka 10 år sedan ökade antalet 11-spelsplaner på naturgräs. Under 
de senaste 10 åren kan vi se en tydlig minskning av antalet fotbollsplaner på 
naturgräs, och en markant ökning av antalet planer med konstgräs. Den 
minskande svarsfrekvensen de senaste undersökningarna gör att minskningen 
av antalet naturgräsplaner kan vara överskattad. Ökningen av antalet konst-
gräsplaner är av samma skäl förmodligen ännu större än vad staplarna visar.
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Diagram	1.8.	11-spelsplaner	naturgräs	respektive	konstgräsplaner,	antal.

Antal, ägande och drift 2014
Antalet fotbollsplaner med naturgräs uppgår i 2014 års undersökning till cirka 
2 300 stycken och antalet fotbollsplaner med konstgräs uppgår i undersökning 
till 550 stycken. Enligt Svenska Fotbollförbundets inventering år 2014 upp-
går antalet konstgräsplaner till 630 stycken varav 79 stycken uppvärmda. 
Denna stora skillnad mellan SKL och Fotbollförbundets siffror kan delvis 
förklaras med att Fotbollsförbundets siffror bygger på en totalinventering 
och SKL:s på en enkät med 14 procents bortfall avseende svarande. Samtliga 
antalsuppgifter i detta avsnitt avser uppgifter från SKL:s enkät.

Det har varit en stor minskning av antalet naturgräsplaner för 11-spel sedan 
2000-talets inledning. Denna förändring är den enskilt största förändringen 
som kan iakttas i enkäten. Samtidigt har en stor tillväxt ägt rum avseende 
antalet konstgräsplaner. Dessa resultat kan tas som utgångspunkt för en för-
djupad diskussion om tillgången till fotbollsplaner ökat eller minskat, med 
hänsyn tagen till möjligheterna att nyttja planer med olika underlag. En 
konstgräsplan kan nyttjas fler timmar i veckan än en naturgräsplan och den 
kan nyttjas under större delar av året än en naturgräsplan. Undersökningen 
ger inte möjlighet till slutsatser om det är grusplaner som fått nytt underlag, 
om det är naturgräsplaner som fått nytt underlag eller om det är fråga om nya 
planer som kommit till.

När det gäller naturgräsplaner är trenden att kommunernas andel ägande 
av beståndet minskar men framförallt minskar kommunernas andel av 
driften. De ideella föreningarnas andel av ägandet ökar, och andelen planer 
med föreningsdrift är i den här undersökningen för första gången större än 
kommunernas andel. Omfördelningen av ägande och framförallt drift har 
pågått successivt sedan förhållandena började att undersökas 1990. För första 
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gången finns stiftelser med i en undersökning, de är inte många, men de flesta 
återfinns i denna anläggningstyp, stiftelser äger drygt 150 naturgräsplaner. 

När det gäller konstgräsplaner ägs och drivs de flesta av kommunerna. Det är 
betydande skillnader avseende driftförhållanden mellan naturgräs- och 
konstgräsplaner. Men de senaste åren svarar föreningsdriften för den största 
ökningen. Från endast 12 stycken år 2006, 47 stycken år 2010 till 126 stycken 
år 2014 (antalen är sannolikt högre än vad som här anges).  

Enligt Svenska Fotbollförbundets inventering från 2014 finns för närvarande 
77 stycken fotbollshallar. De är främst avsedda för träning under vinterhalv året. 
Fotbollshallarna är av varierande storlek, endast 6 stycken av dessa är fullsto-
ra 11-spelsplaner.
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Diagram	1.9.	Ägandeform	11-spels	fotbollsplaner,	2014,	antal.
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Friidrottsplatser och friidrottshallar 

Utvecklingen 1990–2014
Resultaten från undersökningarna tyder på att antalet friidrottsplatser med 
400 meter rundbana såväl som hallar byggda speciellt för friidrott ökat i 
antal sedan 1990. 2014 års undersökning antyder att antalet friidrottsplatser 
kan ha börjat minska i antal under senare år. 

Antal, ägande och drift 2014
Antalet idrottsplatser och friidrottsanläggningar med rundbana 400 meter är 
i denna undersökning 227 stycken. Detta är en liten minskning i jämförelse 
med 2010. Antalet hallar speciellt byggda för friidrott är 45 stycken, vilket 
utgör en liten ökning sedan 2010. 

Kommunerna dominerar ägandet av både friidrottsplatser och friidrotts-
hallar, en mindre del ägs av föreningar. I övrigt finns enbart enstaka privata 
eller annan ägandeform. Den största förändringen är att kommunerna i högre 
utsträckning än tidigare äger friidrottsanläggningarna via kommunala bolag.  
Det är vanligast att kommunerna driver friidrottsplatser och friidrottshallar. 
Men föreningarna har också en relativt stor andel av driften av anläggningarna 
jämfört med andelen ägande, även om denna minskat något sedan 2010. 

De första friidrottshallarna byggdes 1983–1984 i Solna och på Bosön i 
Lidingö. Enligt Svenska Friidrottsförbundet finns idag 26 stycken friidrotts-
hallar med rundbana 200 meter. Förekomsten av rundbana 200 meter har inte 
varit ett kriterium för att räknas som friidrottshall och tas med i före liggande 
undersökning. I den här undersökningen framgår att kommunerna äger och 
driver de flesta friidrottshallar, varav några i kommunala bolag. Ideella 
föreningar äger och driver cirka var femte hall. Några enstaka är privatägda.
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Diagram	1.11.	Ägandeform	friidrottsanläggningar,	2014,	antal.
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Diagram	1.12.	Driftform	friidrottsanläggningar,	2014,	antal.

Idrottshallar

Utvecklingen 1990-2014
De mindre idrottshallarna, 18x36 m upp till 22x42 m, ökade i antal från 
1990 till 2006 för att därefter komma att ligga på ungefär samma nivå.

De medelstora idrottshallarna, 22x42 m upp till 60x100 m, var ungefär 
detsamma i antal från 1990–2000, minskade i antal 2000–2010, ökade något 
2010–2014, men sammantaget har de minskat i antal sedan 1990.

De större idrottshallarna, 60x100 m eller större, har ökat i antal, men är 
få, de var bara 2 stycken i 1990 års undersökning och 16 stycken i 2014 års 
undersökning. 
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Den största förändringen på idrottshallsområdet är att kommunerna i allt 
högre grad för över idrottshallar till kommunala bolag, från 16 stycken år 
2000 till 159 stycken år 2014. 

Antal, ägande och drift 2014
Antalet mindre respektive större idrottshallar ligger ungefär på samma nivå 
som i den förra undersökningen år 2010, antalet medelstora idrottshallar har 
efter att ha minskat 2000–2006 nu ökat något i antal.

Kommunerna dominerar stort ägandet av små och medelstora idrottshallar, 
det fåtalet idrottshallar som är större än 60x100 m ägs ungefär till hälften av 
kommunerna och den andra hälften av en annan aktör. Antalet kommunala 
bolag är förhållandevis få men har mer än fördubblats mellan 2010 och 2014. 
Det föreningsägda beståndet är litet och förhållandevis konstant. Det privata 
ägandet är ännu mindre.   
Kommunerna dominerar stort också driften av små och medelstora idrotts-
hallar även om det minskat något, när det gäller de fåtalet idrottshallar större 
än 60x100 m drivs en majoritet av någon annan aktör. De föreningsdrivna 
anläggningarna har ökat något, detsamma gäller de privata (ägande och drift) 
och de som drivs på entreprenad. 
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Diagram	1.13.	Ägandeform	idrottshallar,	2014,	antal.
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Ishallar och isbanor 

Utvecklingen 1990–2014
Antalet ishallar ökade under 1990-talet och har därefter legat på ungefär samma 
nivå, drygt 300 stycken. Enligt Svenska Ishockeyförbundets inventering finns 
för närvarande 359 ishallar som används. Skillnaden i antal mellan SKL:s enkät-
resultat och ishockeyförbundets uppgifter kan delvis förklaras med skillnader 
i om det är antalet anläggningar eller banor som räknas samt med bortfallet 
om 14 procent i SKL:s undersökning. Antalet konstfrusna utomhusisbanor har 
minskat med cirka 40 procent sedan 1990 och är nu nere på cirka 65 stycken. 

Kommunerna dominerar ägande, men det har blivit allt vanligare att kom-
munerna lägger över förvaltningen på kommunala bolag, från 10 ishallar 1990 
till 44 stycken i 2014 års undersökning. De ideella föreningarnas andel av 
ägandet ökade på 1990-talet och har därefter bibehållit ungefär samma nivå.  

Kommunerna är också störst beträffande driften av anläggningarna. Andelen 
föreningsdrivna ishallar är förhållandevis stor, cirka 70 stycken ishallar har 
föreningsdrift. Detta särskiljer ishallsbeståndet från flera andra anläggnings-
typer, framförallt om man i jämförelsen exkluderar anläggningstypen 
11-spelsplaner för fotboll, naturgräs. Entreprenad har ökat något men utgör 
fortfarande en liten andel. 

Antal, ägande och drift 2014
Kommunerna dominerar ägandet av ishallar och konstfrusna utomhusisbanor. 
För ett allt större antal av dessa har ägandet lagts över på kommunala bolag. 
Några ishallar samäger kommunen med en annan aktör. Det finns också ett 
antal privat ägda ishallar. 

Kommunerna är klart störst när det gäller driften av ishallar. Cirka var fjärde 
ishall drivs dock av en förening. Bara lite drygt hälften av de konstfrusna 
utomhusisbanorna drivs av kommunen, en stor andel drivs av föreningar.
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Diagram	1.15.	Ägandeform	ishallar	och	konstfrusna	isbanor	utomhus,	2014,	antal.
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Ridanläggningar

Utvecklingen 1990-2014
Ridhus och ridhallar har inte varit med i alla undersökningar, de var med 
1990–1997, de var inte med 2000 och 2006, och var åter med 2010 samt i 
2014 års undersökning. Indelningen av olika typer av ridanläggningar har 
förändrats. Det totala antalet anläggningar är i undersökningarna cirka 500 
stycken och har ökat något sedan 1990-talet. Enligt Svenska Ridsportförbundet 
anläggningsguide har antalet anläggningar för ridsport ökat de senaste 
decennierna. Kommunerna har under de senaste 25 åren successivt ökat sin 
andel av ägande, från cirka 120 stycken år 1990 till cirka 150 stycken 2014. 

Eftersom ridanläggningar kan vara av mycket olika karaktär finns en osä-
kerhet kring vad de redovisade uppgifterna representerar. Ridning bedrivs 
vid både kommunala och privata anläggningar där mindre privata stall med 
tillhörande volter eller ridhus inte finns med i statistiken. Vid stickprov hos 
respondenterna av enkäten har dessa företrädesvis angivit anläggningar som 
uppfattas tillhöra de kommunala bestånden eller anläggningar som får någon 
form av kommunalt stöd. För att kunna uttala sig mer än på ett allmänt plan om 
beståndsutvecklingen hade det varit nödvändigt att göra en fördjupad studie.

Antal, ägande och drift 2014
Det totala antalet inomhus ridanläggningar är ungefär detsamma som tidigare, 
vissa har fallit ifrån och andra har byggts. I den senaste undersökningen delas 
anläggningarna för första gången in i två olika storleksklasser. Då det inte 
gjorts tidigare vet vi inget utifrån undersökningarna om kapaciteten för olika 
typer av utövande av ridsport har förändrats. Enligt Svenska Ridsportför-
bundet finns idag cirka 450 ridskolor i landet. 

När det gäller de mindre ridhusen/ridhallarna ägs dessa i fallande ordning 
av privata aktörer, ideella föreningar eller kommuner. När det gäller de 
större ridhusen/ridhallarna ägs de i fallande ordning av ideella föreningar, 
kommuner och privata aktörer. 

Kommunerna har ökat sin andel något och de ideella föreningarna har 
minskat sin andel åren 2010 till 2014. De kommunala bolagen är något fler.
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Diagram	1.17.	Ägandeform	ridhus/ridhallar,	2014,	antal.
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Evenemangsarenor

Antal, ägande och drift 2014
I detta avsnitt undersöks evenemangsarenor för olika idrotter med plats för  
3 000 åskådare eller fler. Evenemangsarenorna ska vara avsedda för större 
idrottsevenemang och kan även i vissa fall användas till konserter, mässor 
eller liknande.

Antalet evenemangsarenor i 2014 års undersökning, med antalet i 2010 års 
undersökning inom parentes, är totalt 104 (91) stycken. Av dessa är:
 29 (29) avsedda för ishockey m.m.,
 35 (31) avsedda för fotboll m.m., 
 24 (19) stycken är multifunktionella,
 14 (12) stycken är anpassade för annan typ av idrott m.m.

Med tanke på att det är en något lägre svarsfrekvens i 2014 års undersökning 
indikerar svaren en fortsatt tillväxt av antalet evenemangsarenor.   

Kommunerna äger de flesta evenemangsarenorna, en förhållandevis stor 
andel av dessa återfinns i kommunala bolag. I övrigt äger ideella föreningar 
och privata aktörer ett antal evenemangsarenor, bara några enstaka är samägda. 

Det är kommunerna som driver de flesta evenemangsarenorna. Förutom 
att ideella föreningar och privata aktörer äger ett antal evenemangsarenor, 
driver dessa också några av kommunernas, men det rör sig om ett förhållan-
devis litet antal. 
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Diagram	1.19.	Ägandeform	evenemangsarenor,	2014,	antal.
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Fritidsgårdar och ungdomens hus

Utvecklingen 1990–2014
Antalet fritidsgårdar/ungdomsgårdar har i det närmaste halverats de senaste 
25 åren, från cirka 1600 stycken i 1990 års undersökning till cirka 850 stycken 
i 2014 års undersökning. Antalet allaktivitetshus/ungdomens hus har ökat 
från drygt 100 stycken 1990 till cirka 160 stycken i 2014.

Antal, ägande och drift 2014
Kommunerna äger de flesta fritidsgårdar/ungdomsgårdar och allaktivitets-
hus/ungdomens hus, allt fler läggs dock i kommunala bolag. Cirka var tionde 
fritids- och ungdomsgård ägs av en förening. Det privata ägandet är litet. Någon 
enstaka ägs av en stiftelse.

Kommunerna sköter oftast driften av fastigheten och driver också oftast 
verksamheten för landets fritidsgårdar/ungdomsgårdar och allaktivitetshus/
ungdomens hus. Föreningarnas andel av driften av verksamheten vid båda 
dessa anläggningstyper är en dryg fjärdedel. Störst andel har föreningarna i 
ungdomens hus och allaktivitetshus. Det privata inslagen är små på nationell 
nivå, det förekommer bara i ett fåtal kommuner, bland annat i Stockholm. 
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Diagram	1.21.	Ungdoms/fritidsgårdar	respektive	allaktivitetshus/ungdomens	hus	fördelat	på		
ägandeformer,	2014,	antal.
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Diagram	1.22.	Ungdoms/fritidsgårdar	respektive	allaktivitetshus/ungdomens	hus	fördelat	på		
driftformer,	2014,	antal.
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Slutsatser
Kommunerna äger cirka 70 procent och driver cirka 53 procent av de dryga 
7 000 idrott- och fritidsanläggningar som redovisas i denna undersökning. 
Resultaten bekräftar bilden av att kommunerna fortsatt tar ett mycket stort 
ansvar för ägande och drift av idrotts- och fritidsanläggningar. Tilläggas 
kan att även när en anläggning ägs och/eller drivs av en annan aktör tar 
kommunerna ofta ett ansvar för kostnader genom olika stöd till anlägg-
nings nyttjandet. Förutsättningarna för att idrotta i Sverige är i stor 
utsträckning beroende av en ömsesidig och fruktbar relation mellan de 
idrottande, kommunerna och idrottens organisationer.

Undersökningarnas resultat är att det över tid inte ägt rum någon drama-
tisk förändring beträffande ideella föreningars andel av ägande och/eller 
drift av anläggningarna. Föreningarna äger drygt 18 procent och driver cirka 
38 procent av anläggningarna och av dessa 38 procent är cirka 20 procent 
naturgräsplaner för 11-spel vilket betyder att just naturgräsplaner utgör en 
mycket stor andel av de föreningsdrivna anläggningarna. Den övergripande 
tendensen är att föreningarnas andel av ägande stagnerat eller är något 
vikande, samtidigt ökar föreningsdriftens andel något. Denna utveckling 
varierar beroende på vilken anläggningstyp det gäller. Framförallt har för-
eningsdriftens andel ökat beträffande naturgräsplaner.  

Den privata andelen av ägande och drift av idrotts- och fritidsanläggningar är 
relativt liten. Det är första gången privata aktörer finns med i undersökningen. 
Därför går det inte att bedöma utvecklingen över tid. Privata aktörer äger 
cirka 4,4 procent av anläggningsbeståndet, och driver cirka 7 procent. Undantag 
avseende anläggningstyp finns. Exempelvis är det privata inslaget när det gäller 
ridanläggningar stort. Andra ägandeformer såsom samägt eller stiftelse före-
kommer sällan. 

Övergripande indikerar resultaten att antalet anläggningar för idrott och 
fritid har varit på en relativt konstant nivå under de senaste 25 åren. Samtidigt 
fortsätter en tydlig kvalitativ utveckling av anläggningarna. Ett belysande 
exempel är att antalet fotbollsplaner sannolikt börjat minska, men att antalet 
konstgräsplaner ökar. Mer avancerade anläggningar kan betyda ökade drift-
kostnader, men samtidigt möjliggörs ett mer intensivt nyttjande av desamma. 
Sambandet mellan ökande kostnader för drift och mer avancerade anlägg-
ningar tjänar på att problematiseras då de exempelvis också kan vara energi-
effektivare än enklare anläggningar. Samma antal anläggningar, eller färre 
antal, behöver inte heller betyda minskad tillgång till idrottsytor för barn- 
och ungdomsidrott, eftersom de kan nyttjas mer frekvent och under en större 
del av året.  Med andra ord finns det inget entydigt samband mellan antalet 
anläggningar, kostnader och tillgänglighet. I kommunernas planering och 
beslut har både kvantitet och kvalité betydelse, vilket också måste vägas in 
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när man tolkar och drar slutsatser av resultaten från undersökningarna. 
Förhållandet mellan kvantiteten och kvalitén, och den utveckling som sker, 
kan påverka förhållandet mellan ägande och drift på flera sätt. Å ena sidan 
vill en del kommuner gärna se en högre grad av föreningsdrift, å andra sidan 
kan det vara svårare för föreningar att driva dem när anläggningarna blir 
både dyrare och mer avancerade att sköta om. En fråga är om den kvalitativa 
utvecklingen, och dess högre ekonomiska omsättning, är en delförklaring till 
att kommunerna i högre grad placerar anläggningen i ett kommunalt bolag? 
Kan det också vara en delförklaring till att kommuner allt oftare tycks samla 
olika anläggningstyper i geografiskt sammanhängande anläggningsområden? 
Det kan i sin tur, och i vissa fall, påverka barns och ungdomars avstånd till de 
anläggningarna. Utvecklingen ser också olika ut beroende på om det är kom-
muner som ökar eller minskar i befolkning, då mer avancerade anläggningar 
i avfolkningskommuner i högre grad placeras i kommunens centralort, sam-
tidigt som de i tillväxtkommuner där marken är dyrare, i högre grad placeras 
i utkanter.    

De slutsatser som kan dras av SKL:s 30-åriga serie av anläggnings-
undersökningar är att det behövs mer diskussion om för- och nackdelar med 
olika ägande- och driftformer, och att den kvalitativa utvecklingen har 
betydelse. Faktorer som teknikutveckling, effektivisering, samordning 
mellan idrotter, anläggningarnas placering, kommunernas förutsättningar 
(tillväxt eller avfolkning) har betydelse. Vilka för- och nackdelar finns det med 
olika ägande- och driftformer såsom kommunal förvaltning, kommunala 
bolag, föreningsägt/drift, privat/entreprenad, stiftelse och olika former av 
samägt?
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Anläggningar för kultur 2014

Ägande och driftformer 2014

Utvecklingen år 2000-2014
Resultaten från SKL:s regelbundna undersökningar är att antalet kulturan-
läggningar har ökat under 2000-talet. Rapporten Anläggningar för kultur, 
idrott och fritid 2010 (SKL 2011) visade att antalet anläggningar ökade mellan 
2000 och 2010. SKL:s senaste undersökning visar att antalet kulturanlägg-
ningar sedan 2010 legat på ungefär samma nivå, eller för vissa anläggningstyper 
fortsatt att öka något. Utvecklingen kan också skifta något mellan olika 
kategorier av samma typ av kulturanläggning, sett till storlek och antal 
besökare.  

Ägandeformer
Kommunerna äger nio av tio bibliotek och sex av tio när det gäller övriga kultur-
anläggningar. Störst andel efter bibliotek är kulturhus, minst andel har kom-
munerna när det gäller de största konserthusen, konsthallarna och museerna. 

Föreningar äger en mycket liten andel bibliotek och två av tio när det gäller 
övriga kulturanläggningar. Störst är andelen av små kulturanläggningar, 
främst museer och teaterhus, men också små konserthus och konsthallar. 
Föreningarna äger endast enstaka kulturhus. 

Privata aktörer äger en mycket liten andel bibliotek och drygt en av tio när 
det gäller övriga kulturanläggningar. De äger flest små anläggningar i antal 
räknat, men det beror på att små anläggningar är vanligast. Störst andel äger 
de av de större konserthusen, de äger också ett antal kulturhus.

Andra aktörer äger en mycket liten andel bibliotek och tillsammans en av tio 
när det gäller övriga kulturanläggningar. Den största andelen gäller de största 
konsthallarna och museerna, där ett förhållandevis stort antal ägs av stiftelser. 

KAPITEL 2
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Driftformer
Kommunerna driver nio av tio bibliotek och fem av tio övriga kultur-
anläggningar. Utöver biblioteken utmärker sig kommunerna även gällande 
drift av kulturhus. En del av de främst små kommunalt ägda kulturanlägg-
ningarna drivs av föreningar, exempelvis teaterhus och museer. 

Föreningar driver fler kulturanläggningar än de äger, drygt en fjärdedel av 
kulturanläggningarna om man bortser från biblioteken där kommunerna 
helt dominerar både ägande och drift. Föreningar driver störst andel av de 
små museerna och teaterhusen, större andel än kommunernas. De driver 
också fler konsert hus, konsthallar, teaterhus och kulturhus än vad de äger. 

Privata aktörer driver cirka en av tio av kulturanläggningarna exklusive 
biblioteken. De visar upp en tämligen varierande bild. Exempelvis driver 
privata aktörer en förhållandevis stor andel av de stora konserthusen, och en 
förhållandevis stor andel av de små konsthallarna. 

Andra aktörer driver cirka en av tio av kulturanläggningarna exklusive 
biblioteken. En förhållandevis stor del av de största och mest besökta 
kulturanläggningarna drivs av andra aktörer som stiftelser och statliga eller 
regionala aktörer. En förhållandevis stor andel av museerna drivs av gruppen 
andra aktörer. När det gäller driften av de allra mest besökta konsthallarna 
utförs den till en förhållandevis stor del av andra aktörer.  Den är större än 
kommunernas andel. 

Kulturanläggningar i kommunerna
Vilken typ av kulturanläggningar fanns i din kommun år 2010 och 2014? Vilka av 
dessa hade en läns-  eller regional funktion 2014?

* Bibliotek med läns/regional funktion undersöktes inte i denna enkät.
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Diagram	2.1.	Anläggningstyper	i	kommunerna,	2014,	procent



39Anläggningar	för	kultur,	idrott	och	fritid. 2014

Undersökningen visar att skillnaderna mellan 2010 och 2014 är små, andelen 
kommuner som har teaterhus har sannolikt ökat något, men trots den höga 
svarsfrekvensen går det inte dra någon helt säker slutsats. Inte oväntat är det 
vanligast att museer har en läns/regional funktion, det finns 24 stycken 
läns/regionmuseer i Sverige3.  

Som väntat har samtliga svaranden uppgett att de har åtminstone ett bib-
liotek i sin kommun då biblioteksverksamhet är en lagstadgad verksamhet4.  
När man i övrigt jämför olika kulturanläggningars andel med varandra, ska 
man komma ihåg att definitionen som används i undersökningen, exkluderar 
en del museer och konsthallar5. 

Om undersökningen
Den här rapporten är en redovisning av den andra kulturanläggningsenkäten 
som SKL har genomfört. Den första enkäten redovisades i rapporten Anlägg-
ningar för kultur, idrott och fritid 2010 (SKL 2011). Den här rapporten bygger 
på en enkät som genomförts 2015 och gäller uppgifter från 2014.

Vissa förändringar har gjorts gällande enkätfrågor och möjligheten att 
jämföra statistik mellan dessa två undersökningar är därmed begränsad.  
Undersökningen från 2015 har en tydligare uppdelning i både enkät och rapport 
gällande ägande- och driftformer än vad undersökningen från 2011 hade. 
Enkäten riktades till kulturförvaltningschefer eller motsvarande i samtliga 
kommuner. Svarsfrekvensen är 243 av 290 kommuner, 84 procent. Svars-
frekvensen är fullt tillräcklig för rapportens syfte – att kunna se utbudet och 
följa utvecklingen av olika typer av kulturanläggningar, dess ägande- och 
driftformer. Det är emellertid inte tillräckligt för att få en bild av det totala 
antalet kulturanläggningar i Sverige. När totalt antal nämns i rapporten avses 
det totala antalet av de svarande kommunernas lämnade uppgifter.

Följande typer av kulturanläggningar ingår:
 Bibliotek
 Konserthus
 Konsthallar
 Kulturhus
 Museer
 Teaterhus
 Övriga kulturanläggningar

I såväl enkäten som rapporten återfinns definitioner på vad som räknas in i 

Not. 3. Enligt Länsmuseernas samarbetsråd.

Not. 4. Bibliotekslag (2013:801) 6§.

Not. 5. Definition tagen från Kulturrådets rapportserie Museer 2009.
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de olika typerna av kulturanläggningar. Urvalet och definitionen begränsar 
bilden av det verkliga beståndet av kulturanläggningar, men bidrar till mer 
vederhäftiga uppgifter. Beståndet är större än vad som ingår i undersökningen. 
Syftet med urvalet och definitionen är att kunna redovisa anläggningar där 
kommuner i allmänhet har stort engagemang i ägande och drift. 

När det gäller tillförlitligheten i uppgifterna bedömer vi dem som högre 
beträffande anläggningar som ägs och/eller drivs av kommuner och föreningar 
än för anläggningar som ägs och/eller drivs av privat aktör eller annan aktör. 
Denna bedömning baseras på att enkäterna skickas ut till och fylls i av 
tjänste personer i kommunerna. I regel har dessa övergripande kännedom 
om hur det lokala utbudet ser ut, men framförallt i de större kommunerna 
bedömer vi att det kan innebära felkällor. 

Det är en stor tillgång att årets enkät innehöll en fråga om det totala antalet 
anläggningar 2010, vilket kan jämföras med en sammanräkning av det totala 
antalet 2014. Då samma kommuner och samma tjänsteperson svarat på 
dessa frågor torde tillförlitligheten i jämförelsen 2010–2014 vara stor. En  
användning av dessa uppgifter bedöms ge en större tillförlitlighet än en jäm-
förelse av 2014 års uppgifter med 2010 års uppgifter i rapporten från 2011. 
Detta för att frågorna i den enkäten i vissa avseenden var annorlunda  utfor-
made. Det finns också en variation av vilka kommuner som svarat på enkäten 
samt en variation gällande vilka tjänstepersoner som besvarat enkäterna.  

Till skillnad från idrotts- och fritidsområdet så finns inom kulturområdet
betydligt mer officiell statistik som på olika sätt berör kulturanläggningar 
och framförallt den verksamhet som bedrivs, besöksantal och användare. 
Inom kulturområdet har exempelvis Myndigheten för kulturanalys, Statistiska 
centralbyrån med flera officiell statistik. Dock saknas i statistiken en möjlig-
het att se driftkostnader för kulturanläggningar samlat. Den här undersök-
ningen kan ses som ett komplement till den offentliga statistiken, specifikt 
gällande ägande- och driftformer, som är en angelägen fråga för landets 
kommuner.
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Bibliotek
Hur många bibliotek (inkl. filialer)6 fanns i din kommun 2010? Hur många 
fanns fördelat på ägande och driftform i din kommun år 2014? 

Utvecklingen 2010–2014:
Enkäten visar att antalet biblioteksanläggningar minskar något, se diagram 2.2.

Antal, ägande och drift 2014
Bibliotek är den största kategorin av kulturanläggningarna i undersökningen. 
Bibliotek indelas inte i olika storlekskategorier i undersökningen. Kommunen 
både äger och driver nio av tio bibliotek. 

Undersökningen visar att kommunerna dominerar när det gäller ägande 
av bibliotek. Föreningar, privata aktörer eller annan aktör äger endast ett fåtal. 
Kommunerna dominerar även driften av biblioteken. Föreningar, privata 
aktörer eller annan aktör står för driften av ett fåtal bibliotek. 

Kommunerna äger 92 procent och har drift av 91 procent av biblioteken. 
Föreningarna äger 3 procent och har drift av 4 procent. Privata aktörer 
äger 4 procent och har drift av 4 procent. Annan aktör äger 1 procent och 
har drift av 2 procent.
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*  Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
** Annan ägande- eller driftform: Enstaka stiftelse, trossamfund, regionala aktörer och universitet.

Diagram	2.2.	Bibliotek	fördelat	per	år	och	ägandeform,	2014,	antal.

Not. 6.   Definition av bibliotek: Hus eller lokal som används för folkbiblioteksverksamhet. Gäller även 
integrerade folk-/skolbibliotek och integrerade folk-/högskole- och universitetsbibliotek. 
Gäller inte renodlade, skol, högskole- och universitetsbibliotek samt sjukhusbibliotek.
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*  Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
**  Annan ägande- eller driftform: Enstaka stiftelse, trossamfund, regionala aktörer och universitet.

Diagram	2.3.	Bibliotek	fördelat	på	driftform,	2014,	antal.

Konserthus
Hur många konserthus7 fanns i din kommun 2010? Hur många fanns fördelat 
på storlek, ägandeform och driftform i din kommun år 2014?

Utveckling 2010–2014
Staplarna Totalt 2010 och Totalt 2014 (diagram 2.4) visar att antalet konsert-
hus med upp till 800 sittplatser ökat något under perioden. När det gäller 
konserthus med mer än 800 sittplatser saknas uppgifter från 2010.  

Antal, ägande och drift 2014
Det stora flertalet konserthus har upp till 800 sittplatser. De större konsert-
husen med över 800 sittplatser, speciellt de med över 1 200 sittplatser, är för-
hållandevis få. Kommunen äger och har driften av cirka två tredjedelar av 
alla konserthus. Privata aktörer har en förhållandevis stor andel av ägande 
och drift jämfört med föreningar och annan ägande- och driftform. Under-
sökningen visar att kommunerna genom egen förvaltning eller bolag äger 
störst andel av konserthusen. Ett undantag är de fåtalet allra största  
konserthusen med över 1 200 sittplatser, där kommuner och privata aktörer 
äger ungefär lika många. Föreningar äger endast ett fåtal av de mindre  
konserthusen. Andra aktörer är exempelvis stiftelser och samfund.

Kommunerna har också störst andel av driften, även om övriga aktörer 
tillsammans också har en betydande del som den andel de äger. Föreningar 
har driften av ungefär en dubbelt så stor andel som den andel de äger. 
Kommuner äger 66 procent och har drift av 63 procent av konserthusen.  

Not. 7.  Definition av konserthus: Hus eller lokal som används för konserter. Gäller även kongressbyggnad 
med konsertlokal. Gäller inte aula i skolbyggnad/idrottshallar.
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Föreningar äger 7 procent och har drift av 14 procent. Privata aktörer äger 17 
procent och har drift av 15 procent. Annan aktör äger 10 procent och har drift 
av 9 procent av konserthusen.
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* Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
**  Annan ägande- eller driftform: Enstaka konserthus drivs av regionala aktörer, trossamfund, och stiftelser 

samt universitet.

Diagram	2.4.	Konserthus	fördelat	på	år,	antal	sittplatser	och	ägandeform.	2014,	antal

0

5

10

15

20

25

8

11

Antal

23

3

6

3

7

Kommun Förening* Privat Annan**

1

14

6

9

1

Upp till 400 sittplatser 400–800 sittplatser Fler än 800 sittplatser Fler än 1200 sittplatser

* Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
**  Annan ägande- eller driftform: Enstaka konserthus drivs av regionala aktörer, trossamfund, och 

stiftelser samt universitet.

Diagram	2.5.	Konserthus	fördelat	på	antal	sittplatser	och	driftform,	2014,	antal.
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Diagram	2.6.	Konserthus	förhållandet	mellan	ägande	och	drift,	2014,	procent.

Konsthallar
Hur många konsthallar8 fanns i din kommun 2010? Hur många fanns fördelat på 
besökarantal, ägandeform och driftform i din kommun år 2014? 

Utveckling 2010–2014:
Antalet konsthallar är sammantaget ungefär detsamma eller har minskat 
något under perioden 2010–2014 vilket visas av staplarna Totalt 2010 och Totalt 
2014 i diagram 2.7. Att stapeln för under 10 000 besökare minskat något och 
stapeln för 10 000–50 000 besökare ökat något, kan tyda på att ett antal av 
konsthallarna fått fler besökare. 

Antal, ägande och drift 2014
Antalet konsthallar är tämligen jämnt fördelat mellan de med under 10 000 
besökare, och de med 10 000–50 000 besökare. Bara ett fåtal av konsthallarna 
har mer än 50 000 besökare per år.

Kommunerna äger drygt sex av tio och driver knappt sex av tio konsthallar. 
Privata aktörer driver och äger cirka en femtedel av konsthallarna. 

Kommunerna dominerar ägandet av de konsthallar som har 10 000–50 000 
besökare per år och även privata aktörer har en förhållandevis stor andel. 
Kommunerna äger även den största delen av konsthallarna med upp till  
10 000 besökare, men privata aktörer och föreningar äger också stora andelar 
av dessa konsthallar. När det gäller fåtalet stora konsthallar med mer än  
50 000 besökare finns också ett antal kommunalt ägda, men det är vanligare 
med en annan ägandeform. 

Ägandet återspeglas i driften. Den kommunala driften dominerar i de 
konsthallar som har 10 000–50 000 besökare per år, men här finns också en 

Not. 8.  Definition av konsthall: Hus eller lokal som används för utställningar av bild och form med 
minst ett helt årsarbete anställt. Gäller inte utställningsytor på bibliotek.
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hel del privata aktörer. När det gäller konsthallarna med upp till 10 000 be-
sökare har privata aktörer och föreningar också stora andelar. För fåtalet med 
mer än 50 000 besökare är det vanligast med en annan aktör såsom stiftelser. 

Kommunerna äger 63 procent och har drift av 57 procent av konsthallarna. 
Föreningarna äger 7 procent och har drift av 16 procent. Privata äger 23 pro-
cent och har drift av 20 procent. Annan aktör äger 9 procent och har drift av 
9 procent av konsthallarna.
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* Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 

** Annan ägande- eller driftform: exempelvis stiftelser, regionala aktörer och universitet.

Diagram	2.7.	Konsthallar	fördelat	på	år,	antal	besök	och	ägandeform,	2014,	antal.
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*  Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
** Annan ägande- eller driftform: exempelvis stiftelser, regionala aktörer och universitet.

Diagram	2.8.	Konsthallar,	fördelat	på	antal	besök	och	driftform,	2014,	antal.
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Diagram	2.9.	Konsthallar	förhållandet	mellan	ägande	och	drift,	2014,	procent.

Kulturhus
Hur många kulturhus9 fanns i din kommun 2010? Hur många fanns fördelat på 
ägandeform och driftform i din kommun år 2014?

Utvecklingen 2010–2014
Antalet kulturhus har varit konstant under perioden, se diagram 2.10. 
Kommunerna både äger och driver tre av fyra kulturhus. Notera att kulturhus 
inte delas in efter storlek i undersökningen. 

Antal, ägande och drift 2014
Kommunerna äger det stora flertalet kulturhus. Föreningar och privata aktörer 
äger ett fåtal. Andra aktörer är enstaka. Detsamma gäller driften av kulturhusen 
där fördelningen ser ut på liknande sätt. Kommunerna äger 76 procent och 
driver 77 procent av kulturhusen. Föreningarna äger 11 procent och driver 15 
procent. Privata aktörer äger 12 procent och driver 4 procent. Annan aktör äger 
2 procent och driver 5 procent. 

Not. 9.  Definition av kulturhus: Hus som används för att rymma en eller flera typer av  
kulturverksamheter såsom utställningar, scenkonst, bibliotek etc.



47Anläggningar	för	kultur,	idrott	och	fritid. 2014

0

20

40

60

80

100

10

72

11
2

Antal

Totalt 2010 Totalt 2014 Kommun Förening* Privat Annan**

96 95

*  Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening). 
**  Annan ägande- eller driftform: bland annat stiftelser och regionala aktörer.

Diagram	2.10.	Kulturhus	fördelat	på	år	och	ägandeform,	2014,	antal.
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Diagram	2.11.	Kulturhus	fördelat	på	driftform,	2014,	antal.
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Diagram	2.12.	Kulturhus	förhållandet	mellan	ägande	och	drift,	2014,	procent.

Kulturhusens verksamheter 2014
Musik är kulturhusens vanligaste verksamhet, också när det gäller yta för utö-
vande och föreställningar. Majoriteten av kulturhusen har också verksamhe-
terna teater, dans, bild och form, biblioteksverksamhet, film och konferenser. 
I enkäten efterfrågades också om kulturhusen hade ytor för eget utövande inom 
musik, teater, dans, bild och form samt film. Inom samtliga områden är det cirka 
20–30 av kulturhusen som uppges ha ytor för utövande, se diagram 2.14.  
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*  Annan verksamhet: Enstaka uppger bildningsförbund, föreläsningar, ungdomsmottagning,  
mötesverksamhet och fester.

Diagram	2.13.	Kulturhus,	konst	och	verksamhetsområden,	2014,	antal.
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Diagram	2.14.	Kulturhus,	fördelat	på	konstområden	och	ytor	för	utövande,	2014,	antal.	

Museer
Hur många museer10 fanns i din kommun 2010? Hur många fanns fördelat på 
besökarantal, ägandeform, driftform i din kommun år 2014?

Utvecklingen 2010–2014
Antalet museer minskar något jämfört med 2010 och museerna som har 
mindre än 10 000 besökare har tydligt minskat. Samtidigt har antalet museer 
med mer än 10 000 besökare ökat något. Det kan tyda på att antalet museer har 
minskat något och att ett antal museer fått fler besökare, se diagram 2.15. 

Antal, ägande och drift 2014
Antalet museer som redovisas i undersökningen är cirka 350 stycken. Defi-
nitionen att enbart de med minst ett årsarbete anställt inräknas innebär na-
turligtvis att det verkliga antalet är betydligt större.

De flesta museer, även med nämnda definition, tillhör kategorin med upp 
till 10 000 besökare per år.

Kommunerna äger cirka hälften av museerna och driver fyra av tio.  
Föreningarna äger vart fjärde museum och driver vart tredje museum. Det är 
förhållandevis vanligt även med en annan aktör för ägande och drift. 
Kommunerna äger störst andel av landets museer och det gäller särskilt i den 
mellanstora kategorin 10 000–50 000 besökare per år. När det gäller museer 

Not. 10.  Definition av museum: Hus eller lokal som hyser en permanent institution som förvärvar, 
bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse, 
materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld vilken har minst 
ett helt årsarbete anställt (inkl. konstmuseer och arbetslivsmuseer). Definition tagen från 
Kulturrådets rapportserie Museer 2009. Även Myndigheten för Kulturanalys som övertagit 
ansvaret för museistatistiken har denna avgränsning utom gällande arbetslivsmuseer.
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med färre besökare har föreningsdriften en förhållandevis stor andel, och när 
det gäller museer med fler besökare har stiftelser en förhållandevis stor an-
del, även om kommunerna har störst andel i alla kategorier. 

Föreningar driver störst andel av landets museer med upp till 10 000  
besökare per år och kommunerna driver störst andel av de större museerna. 
Andra aktörer såsom stiftelser driver en förhållandevis stor andel av de 
med 10 000–50 000 och mer än 50 000 besökare per år. 

Kommuner äger 49 procent och driver 39 procent av museerna. Föreningar 
äger 24 procent och driver 32 procent. Privata aktörer äger 10 procent och 
driver 11 procent. Annan aktör äger 17 procent och driver 18 procent. 
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*Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening).
**Annan ägande- eller driftform: Många stiftelser, med både statligt, regionalt och kommunalt 
huvudmannaskap, en del statliga aktörer, enstaka universitet och trossamfund. 

Diagram	2.15.	Museer	fördelat	på	år,	antal	besök	och	ägandeform,	2014,	antal.
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**  Annan ägande- eller driftform: Många stiftelser, med både statligt, regionalt och kommunalt 

huvudmannaskap, en del statliga aktörer, enstaka universitet och trossamfund.

Diagram	2.16.	Museer	fördelat	på	antal	besök	och	driftform,	2014,	antal.
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Diagram	2.17.	Museer	förhållandet	mellan	ägande	och	drift,	2014,	procent.

Övrig officiell statistik
Från och med 2011 samlar Myndigheten för Kulturanalys årligen in statistik 
inom ett antal kulturområden. I deras statistikserie Kulturfakta finns rap-
porten Museer 2014. Den här undersökningen kompletterar främst med 
uppgifter om ägande- och driftformer för anläggningarna. 
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Teaterhus
Hur många teaterhus 11 fanns i din kommun 2010? Hur många fanns fördelat på 
storlek, ägandeform och driftform i din kommun år 2014?

Utvecklingen 2010–2014
Antalet teaterhus har ökat jämfört med 2010. Det gäller främst teaterhus med 
150–300 sittplatser, men också de med fler än 300 sittplatser, se diagram 2.18. 

Antal, ägande och drift 2014
I undersökningen redovisar de svarande kommunerna cirka 200 teaterhus, 
de är förhållandevis jämnt fördelade mellan de tre storlekskategorierna upp 
till 150 sittplatser, 150–300 och mer än 300 sittplatser. Kommunerna äger 
drygt hälften och driver hälften av teaterhusen. Föreningar äger och fram-
förallt driver förhållandevis många. 

Det är vanligast att kommunerna äger de större teaterhusen, men kom-
munerna äger också störst andel av de mindre teatrarna. Men bland de mindre 
teaterhusen är det förhållandevis vanligt att föreningar eller privata aktörer 
är ägare. 

Föreningar driver störst andel av teaterhus med upp till 150 sittplatser, tätt 
följt av kommunerna.  Kommunerna driver störst andel i storlekskategorin 
150–300 sittplatser, tätt följt av föreningar. Kommunerna dominerar stort 
driften när det gäller de allra största teaterhusen, de med mer än 300 sitt-
platser.   

Kommunerna äger 59 procent och driver 50 procent av teaterhusen. 
Föreningarna äger 25 procent och driver 35 procent. Privata äger 9 procent 
och driver 9 procent. Annan aktör äger 6 procent och driver 7 procent.

Not. 11.  Definition av teaterhus: Hus eller lokal som används för teaterverksamhet och annan scenisk 
verksamhet med liknande behov såsom dans m m. Gäller inte aula i skolbyggnad.
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* Ideell förening (via förening, föreningssammanslutning, föreningsägt bolag eller ekonomisk förening).
**  Annan ägande- eller driftform: exempelvis statlig aktör, kommunalt bostadsbolag, folkhögskola, 

regionala aktörer, trossamfund och stiftelser.

Diagram	2.18.	Teaterhus	fördelat	på	år,	antal	sittplatser	och	ägandeform,	2014,	antal.
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**  Annan ägande- eller driftform: exempelvis statlig aktör, kommunalt bostadsbolag, folkhögskola, 

regionala aktörer, trossamfund och stiftelser.

Diagram	2.19.	Teaterhus	fördelat	på	antal	sittplatser	och	driftform,	2014,	antal.
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Diagram	2.20.	Teaterhus	förhållandet	mellan	ägande	och	drift,	2014,	procent.	

Övriga kulturanläggningar
Exempel på andra kulturanläggningar som finns i kommunen?
Få kommuner har uppgett andra typer av kulturanläggningar. 16 kommuner 
har uppgett att de har kulturstig, 12 stycken har uppgett historiska platser 
såsom fornminnen, hembygdsgårdar med mera, 6 kommuner har uppgett 
skulpturparker. 

Slutsatser och diskussion
Ungefär hälften av alla kulturanläggningar i undersökningen utgörs av biblio-
tek och varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha folkbibliotek. Kommunerna 
äger och driver drygt nio av tio folkbibliotek. Antalet folkbibliotek har minskat 
något i förhållande till tidigare undersökning. Biblioteken skiljer ut sig gäl-
lande antal jämfört med andra anläggningstyper, samt gällande ägande och 
drift såtillvida att kommunerna står närmast helt för ägande och drift. Därför 
är det viktigt att skilja på bibliotek och övriga kulturanläggningar när gene-
rella slutsatser dras. Detta är lika viktigt som i avsnitten om idrottsanlägg-
ningar där fotbollsplaner utgör en så stor andel av anläggningarna att deras 
andel kan skymma slutsatser om de övriga beståndens utveckling.  

De icke lagstadgade kulturanläggningarna är i fallande antalsordning: 
museer, teaterhus, konsthallar, kulturhus och konserthus.  Det är värt att 
betona att ett av kriterierna för att räknas med i denna statistik för museum 
och konsthallar är att minst ett helt årsarbete är anställt. Detta innebär att 
det finns museer som faller utanför definitionen för denna undersökning. 
Resultatet från undersökningen visar att kommunerna tar ett stort ansvar 
även för det anläggningsbestånd som inte regleras i lagstiftning genom att 
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man äger och driver mer än hälften av dessa. Kommunerna tar också ett ansvar 
för kostnader för kulturverksamheter genom olika stödformer. Det gäller 
även för de verksamheter som genomförs i anläggningar som ägs och drivs av 
andra aktörer än kommunen, precis som är fallet rörande idrottsanläggningar. 

I denna undersökning är kommunal förvaltning och kommunala bolag 
sammanslaget. I motsvarande serie av idrotts- och fritidsenkäter har det visat 
sig att fler och fler kommuner lägger över idrotts- och fritidsanläggningar på 
kommunala bolag. I kulturanläggningsenkäten 2010 ställdes fråga om kom-
munala bolag, vilket innebär att det finns möjlighet att få svar på utvecklingen 
i en kommande kulturanläggningsenkät.  
Föreningar äger nästan 20 procent och driver nära 30 procent av kulturan-
läggningarna, bibliotek borträknat. Det visar ett stort kulturengagemang 
från föreningssverige. Särskilt när det gäller museer och teaterhus har fören-
ingarna en stor andel av både ägande och drift. Utan kriteriet minst ett helt 
årsarbete anställt för museer och konsthallar är föreningarnas andel sanno-
likt ännu större. Genomgående för alla typer av kulturanläggningar är att för-
eningarna i högre grad driver än äger anläggningen.  

Privata aktörer äger och driver något mer än 10 procent. De privata aktö-
rerna visar ibland upp en varierad och mer svårtolkad bild avseende ägande 
och drift. Ett sätt att betrakta variationen är att det inom denna grupp troligen 
både finns ägare som investerat i och är engagerade i kulturverksamheterna 
liksom det finns de som fungerar mer som konventionella hyresvärdar. 

Kategorien ”andra aktörer” äger och driver drygt 10 procent av anlägg-
ningarna. Värt att notera här är att stiftelser har en förhållandevis stor del 
av detta, samfund har en mindre andel, och övrigt är enstaka spritt på bland 
andra landsting/regioner, universitet, folkhögskolor och institutioner. För-
hållandena är därmed mycket olika de för idrottsanläggningar som visar 
upp en mindre variation av aktörer.

En rimlig slutsats som kan dras av SKL:s påbörjade serie av undersökningar 
av kulturanläggningar är att det behövs mer diskussion och erfarenhetsut-
byte om för- och nackdelar med olika ägande- och driftformer, beroende 
både på anläggningstyp, storlek och besöksantal. Det är viktigt att både  
kvantitativa och kvalitetsmässiga aspekter finns med i en sådan diskussion. 
Med en kvalitativ utveckling kan möjligen ett färre antal anläggningar i vis-
sa fall ge ett större utbud, och det kan vara möjligt att få ut mer kulturutbud 
per skattekrona räknat. Det kan handla om faktorer som samnyttjande, tek-
nikutveckling, energieffektivisering, anläggningens placering (beträffande 
både tillgänglighet och markkostnad). Såväl Sveriges urbanisering som kom-
muners egen urbanisering till centralorten har betydelse liksom tillväxt, be-
folkningsförändringar och utvecklingen av skatteunderlaget. Alla dessa 
aspekter kan påverka och bör vägas in i vilka för- och nackdelar det finns med 
olika ägande- och driftformer.
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Hur ser möjligheterna ut för att uppleva kultur, idrotta eller bilda sig? Det krävs 
en infrastruktur av anläggningar för att ett rikt idrotts-, kultur- och fritidsliv 
ska fi nnas. Hur ser denna infrastruktur ut?

I denna rapport redovisas resultaten från en kartläggning av ett antal olika 
typer av kultur- och fritidsanläggningar i landets kommuner. Kartlägg-
ningen baseras på två enkätundersökningar som genomfördes under slutet 
av 2014 och 2015. Fokus ligger på de anläggningar där kommunerna spelar 
en viktig roll. Syftet är att ge en bild av hur anläggningsbeståndet ser ut och 
hur ansvaret för ägande och drift är fördelat mellan kommuner, föreningar 
och övriga aktörer.




