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Medlemskapsmodellernas avkastning i olika 

scenarion 
Vi har utarbetat exempelscenarion om inflödet av medlemsavgifter i olika 

medlemskapsmodeller i situationer där medlemsantalet stiger, hålls på samma nivå eller 

sjunker. Scenariona har sammanställts i tabell 1. Scenarionas jämförelseobjekt är 

budgetförslaget för 2023. I tabellen har vi för varje scenario angett 

medlemsavgiftsavkastningen i fet stil. Under den anges medlemsantalet som används som 

beräkningsgrund, och längst ner finns differensen jämfört med självfinansieringsandelen i 

budgeten för 2023. 

 

Tabell 1. Medlemskapsmodellernas medlemsavgiftsavkastning, grund för medlemsavgiften och 

förändring i självfinansieringen i olika scenarion. 

 budget 
2023 

1a 
högskolorna 
som 
medlemmar 

1b 
högskolorna 
som 
medlemmar 

2a tak-
organisation 

2b tak-
organisation 

3 service-
centrerad 
modell 

4 nuvarande 
modell, 
lägre med-
lemsavgift 

medlems-
avgift 

0,6 € / stud. 0,5 € / stud. 0,2 € / stud. 500 € graderad graderad 0,2 € / stud. 

stigande 
medlems-
antal 

174 000 € 
290 000 stud. 
101 500 € 

145 000 € 
290 000 stud. 

72 500 € 

58 000 € 
290 000 stud. 

-14 500 € 

21 500 € 
43 org. 

-51 000 € 

107 500 € 
43 org. 

35 000 € 

76 000 € 
38 org. 
3 500 € 

48 667 € 
290 000 stud. 

-14 500 € 

samma 
medlems-
antal 

72 500 € 
116 000 stud. 

0 € 

76 397 € 
152 794 stud. 

3 897 € 

30 559 € 
152 794 stud. 

-41 941 € 

14 000 € 
28 org. 

– 58 500 € 

42 200 € 
28 org. 

-30 300 € 

27 400 € 
28 org. 

-45 100 € 

26 167 € 
116 000 stud. 

-49 300 € 

sjunkande 
medlems-
antal 

60 000 € 
100 000 stud. 

-12 500 € 

50 000 € 
100 000 stud. 
– 22 500 € 

20 000 € 
100 000 stud. 

– 52 500 

10 000 € 
22 org. 

-62 500 € 

32 200 € 
22 org. 

-40 300 € 

20 850 € 
22 org. 

-51 650 € 

18 667 € 
100 000 stud. 

-52 500 € 
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1. Högskolorna som medlemmar 

Den här medlemskapsmodellens medlemsavgift är 0,50 €/studerande i version 1a och 0,20 

€/studerande i version 1b. Som antal studerande används antalet enligt FTE-kalkylen. 

Inflödet av medlemsavgifter om medlemsantalet hålls på samma nivå har beräknats utifrån 

studerandeantalet vid de högskolor som förbundets nuvarande medlemsorganisationer 

representerar. Det stigande medlemsantalet är en uppskattning av alla högskolestuderande, 

medan det sjunkande medlemsantalet är cirka en tredjedel av detta antal. 

 

2. Högskoleidrottens paraplyorganisation 

Den här medlemskapsmodellens medlemsavgift är lika för alla, d.v.s. 500 

€/medlemsorganisation i version 2a, och graderad enligt medlemsorganisationernas 

medlemsantal i version 2b. Ett exempel på graderingen anges i tabell 2. Det stigande 

medlemsantalet har beräknats så att alla högskolor samt en handfull övriga aktörer är 

medlemmar. Medlemsavgiften har beräknats utifrån de nuvarande medlemmarnas 

genomsnittliga avgift. I det sjunkande medlemsantalet har vi raderat en medlem på varje 

medlemsavgiftsnivå. 

 

Tabell 2. Exempel på gradering av medlemsavgifter i modell 2b. 

Medlemsantal Medlemsavgiftens storlek 

10 000 + 5 000 € 

8 000–10 000 4 000 € 

6 000–8 000 3 000 € 

4 000–6 000 2 000 € 

2 000–4 000 1 400 € 

1 000–2 000 800 € 

500–1 000 500 € 
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under 500 300 € 

 

3. Servicefokuserad modell 

Den här medlemskapsmodellens medlemsavgift är mindre än i nuläget, och den har 

graderats enligt medlemsantalet till exempel enligt tabell 3. I avkastningen har vi inte räknat 

med intäkterna från försäljningen av tjänster, utan utarbetande och prissättning av dessa blir 

aktuellt först i samband med en eventuell fortsatt beredning av modellen. I scenariot har det 

stigande medlemsantalet beräknats så att alla högskolors studerande- och studentkårer är 

medlemmar. Medlemsavgiften har beräknats utifrån de nuvarande medlemmarnas 

genomsnittliga avgift. I det sjunkande medlemsantalet har vi raderat en medlem på varje 

medlemsavgiftsnivå. 

 

Tabell 3. Exempel på gradering av medlemsavgifter i modell 3. 

Medlemsantal Medlemsavgift 

10 000 + 3 000 € 

8 000–10 000 2 500 € 

6 000–8 000 2 000 € 

4 000–6 000 1 500 € 

2 000–4 000 1 000 € 

1 000–2 000 600 € 

500–1 000 300 € 

under 500 150 € 

 

4. Nuvarande modell, lägre medlemsavgift 

I den här medlemskapsmodellen är medlemsavgiften 0,20 €/studerande. Det stigande 

medlemsantalet är en uppskattning av alla högskolestuderande, medan det sjunkande 

medlemsantalet är cirka en tredjedel av detta antal. 


