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SAMMANFATTNING 

Årligen stödjer staten den svenska idrottsrörelsen med direkta subventioner. Man anger mål och syften 

med idrottsstödet men idrotten är en självständig rörelse som själv bestämmer över bidragets 

användande. Som bidragsgivare har dock staten ett intresse att idrottsstödet används på ett sätt som är i 

linje med dess mål. Syftet med denna uppsats är att skildra relationen mellan staten och idrottsrörelsen 

genom det statliga idrottsstödet och undersöka hur man skulle kunna effektivisera användandet av det.  

 

Vi visar att staten stödjer idrotten huvudsakligen av två orsaker; för att främja folkhälsan samt att fostra 

barn och ungdomar till goda medborgare. Staten utgår ifrån att idrottens positiva externa effekter 

överväger de negativa och subventionerar därför idrottsrörelsen, det finns dock inga konkreta bevis för 

detta. Staten anger via regleringsbrev grova riktlinjer för idrottsstödet och har nyligen beslutat att försöka 

lösa asymmetriproblemen på idrottsmarknaden genom att tilldela Centrum för idrottsforskning uppgiften 

att bevaka och utvärdera idrottsrörelsen.   

 

Idrottsrörelsen är starkt decentraliserad vilket leder till problem med målstyrning. Staten och 

Riksidrottsförbundets mål med idrotten överensstämmer till stor del men eftersom Riksidrottsförbundet 

inte ställer några krav på sina specialidrottsförbund gällande målformuleringar förs inte statens mål ner 

till den egentliga idrottsverksamheten. Vidare finner vi att Riksidrottsförbundets fördelningsmodeller inte 

går i linje med de mål man har för verksamheten. Detta skapar felaktiga incitament för 

specialidrottsförbunden eftersom de sociala målens värde nedtonas. 

 

Vi tror inte att ett samgående mellan Riksidrottsförbunden och Sveriges Olympiska Kommitté skulle öka 

effektiviteten inom svensk idrott eftersom det skulle vara svårt att realisera samgåendets potentiella 

synergimöjligheter.  
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Idrotten är en stor del i många människors liv. Den är förknippad med allt från glädje och spänning till 

frustration och ilska och det är inte bara de aktiva utövarna som påverkas. Undersökningar har visat att 

idrotten påverkar mänskliga beteenden på sätt som inte alltid är så uppenbara. Ashton, Gerrard och 

Hudson kunde visa på en positiv korrelation mellan det engelska fotbollslandslagets prestationer och 

Londonbörsens huvudindex1 medan Bertier och Boulay fann att antalet franska män som dog av 

hjärtattack var signifikant lägre den dag då Frankrike besegrade Brasilien i VM-finalen i fotboll 1998 

jämfört med en vanlig dag.2  

 

”Idrotten är en av samhällets viktigaste resurser. Kort sammanfattat kan man säga att idrottsrörelsen i 

högre grad än övriga samhället fostrar mer fysiskt och psykiskt välmående individer.” 

        Riksidrottsförbundet 20083 

 

Svensk idrott engagerar. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse med cirka tre miljoner 

medlemmar varav två miljoner är aktiva utövare, som samlas i 22 000 idrottsföreningar utspridda över 

hela Sverige.4 Den svenska idrottsmodellen bygger på det engagemang som cirka 600 000 ideellt 

arbetande människor bidrar med. Värdet av dessa ideella insatser uppskattas till omkring 15 miljarder 

kronor per år5. 

1.2 Problemformulering 

Staten stödjer sedan 1913 idrottsrörelsen med årliga bidrag6. På senare tid har emellertid en diskussion 

rörande den svenska idrottsrörelsens effektivitet blossat upp. Det debatteras bland annat om huruvida 

Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) bör slås samman eller förbli separata 

organisationer. Staten investerar årligen cirka 1,8 miljarder kronor i den svenska idrottsrörelsen.7  

Idrottsstödet utgör endast en del av idrottsrörelsens finansiering men är ändå en betydande summa som 

leder till en rad positiva effekter och möjligheter för idrotten. 

 

En grundsten i den svenska idrottsmodellen är att staten ska stå skiljd från idrotten. Idrottsrörelsens 

autonomi i sitt förhållande till staten har även historiskt sett varit mycket stark. Idrottsrörelsen har alltså 

trots sin beroendeställning gentemot staten ett stort handlingsutrymme. Denna självständighet gör det 

omöjligt eller i vart fall mycket svårt för staten att påverka användandet av de resurser man investerar i 

                                                 
1 Ashton J.K. Gerrard B. & Hudson R. (2003) Economic impact of national sporting success: Evidence from the London Stock 
Exchange 
2 Berthier F., & Boulay F. (2003) Lower myocardial infarction mortality in French men the day France won the 1998 World Cup of 
Football 
3 http://rf.se/templates/Pages/InformationPage____351.aspx 2009-05-28 
4 Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 4. 
5 Idrotts-Sverige. En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 8. 
6 Norberg  J. (2004) Idrottens väg till folkhemmet, sid. 82-83 
7 Föreningsfostran och tävlingsfostran – en utvärdering av statens stöd till idrotten, sid 21.  

http://rf.se/templates/Pages/InformationPage____351.aspx
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idrottsrörelsen. Dessutom är det mycket svårt för staten att få insyn i idrottens verksamhet eftersom man 

har valt att inta en passiv ställning. En ytterligare problematik är mätbarheten av mål inom idrotten. 

Idrottsmarknaden karaktäriseras således av ofullständig information, staten investerar kapital men har 

inget inflytande och kan därmed inte påverka det slutliga utfallet vars värde dessutom är svårskattat. Vår 

tes är att denna problematik kan leda till en ineffektiv resursallokering på idrottsmarknaden. 

1.3 Syfte 

Mot bakgrund av ovanstående problemformulering är uppsatsens syfte att analysera samspelet mellan 

den svenska staten och idrottsrörelsen samt att utvärdera det statliga idrottsstödets effektivitet. Vi vill 

även göra en utvikning i vilken vi diskuterar huruvida ett samgående mellan RF och SOK kan öka 

effektiviteten. 

1.4 Frågeställningar 

Varför subventionerar staten idrottsrörelsen med årliga idrottsstöd? 

Hur ser samspelet mellan den svenska staten och idrottsrörelsen ut? 

Hur kan användandet av statens idrottsstöd effektiviseras? 

Kan ett samgående mellan RF och SOK leda till ökad effektivitet? 
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1.5 Avgränsning 

Idrottsmarknaden kan delas in i två grupper, elitidrott och breddidrott. Elitidrottarna är en minoritet vars 

verksamhet görs möjlig av privat sponsring, betalande åskådare, tv-rättigheter och statliga bidrag. Den 

stora huvuddelen av marknaden utgörs av den så kallade breddidrotten. Här är de ideellt arbetande 

individerna en viktig faktor. 

 

Figur 1.4: Idrottsmarknaden 

Källa: Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 4 

 

Från breddidrotten sker ett utflöde av pengar genom de kostnader som är förknippade med utövandet av 

idrott. Det kan handla om konsumtion av löparskor, resor till bortamatcher eller skatteintäkter från 

anställda inom föreningslivet.8 I den här uppsatsen behandlas uteslutande samspelet mellan staten och 

den svenska idrottsrörelsen via det direkta statliga idrottsstödet. Eftersom staten bara är en av många 

aktörer på idrottsmarknaden läggs enbart en del av marknaden i fokus. Det direkta statliga idrottsstödet 

utgör dessutom bara en del av statens totala utgifter för idrott. Även kommunerna bidrar, varje år går 

cirka en miljard i kommunala bidrag direkt till föreningarna.9 Detta avgränsar uppsatsen ytterligare. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 4. 
9 http://rf.se/templates/Pages/InformationPage____605.aspx 2009-05-14 

http://rf.se/templates/Pages/InformationPage____605.aspx
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1.6 Begreppsdefinitioner 

1.6.1 Idrottsrörelsen 

Hur definierar man begreppet idrottsrörelse? En modell som hjälper oss att besvara frågan och som 

samtidigt sätter idrottsrörelsen i en samhällelig kontext är konstruerad Bjarne Ibsen och Laila Ottesen. 

Modellen delar in samhällets aktiviteter i tre olika delar hänförda till staten, marknaden eller ”det civila 

samhället”.10 

 

Figur 1.5: En samhällssektor mellan stat, kommun, marknad och civilt samhälle 

Källa: Ibsen & Ottesen (2003) Sport and welfare policy in Denmark: 
The development of sport between state, market and community 

 

 

Idrottsrörelsen ingår i den ideella sektorn som varken tillhör staten, marknaden eller det civila samhället. 

Idrottsrörelsen skiljer sig från staten då den drivs av privata individer. Den skiljer sig från marknaden då 

målet med verksamheten inte är ekonomisk vinning. Slutligen skiljer den sig från det civila samhället 

genom att vara tydligare organiserad och mer målorienterad.11 Vissa ”idrottsliga aktiviteter” sträcker sig 

dock utanför den ideella sektorn. Till exempel hör skolidrotten hemma i den offentliga sektorn, många 

gym och fitness-centers bör kopplas till den kommersiella sektorn medan spontan jogging i ett löpspår 

hör till den informella sektorn. Modellen lyfter fram idrottsrörelsens speciella position och hjälper också 

till att definiera idrottsrörelsen som de fysiska aktiviteter som sker inom den ideella samhällssektorn, det 

vill säga idrottsutövning som är formell, privat och av non-profitkaraktär. 

 

                                                 
10 Norberg  J. (2004) Idrottens väg till folkhemmet, sid. 27 
11 Norberg  J. (2004) Idrottens väg till folkhemmet, sid 28. 
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1.6.2 Definition av effektivitet 

Vi definierar effektivitet till hur väl man lyckas i sin strävan att uppnå sina målsättningar.12 Vi har valt att 

se samhällets totala nytta som målet att sträva efter. Inom nationalekonomin ses vanligen staten som den 

institution som eftersträvar dessa mål. 

1.7 Metod 

1.7.1 Litteraturstudier 

Den teoretiska referensramen har tagits fram genom en studie av företags- och nationalekonomisk 

sekundärlitteratur.  Referensramen valdes efter att information insamlats om ämnet. 

 

Material till uppsatsens empirikapitel har vi tagit fram genom utredningar som gjorts av regeringen och 

RF, information från deras hemsidor, tidningsartiklar, intervjuer med personer som arbetar inom tidigare 

nämnda organ samt en professor i idrottsvetenskap. Delar av empirin baseras på forskningsrapporten 

”Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott” som gjorts av Johan Söderholm, ek.lic. vid 

Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm för RF: s räkning. 

1.7.2 Intervjuprocessen 

Vi stämde möte med Erik Kristow som är politisk sakkunnig med ansvar för media- och idrottsfrågor på 

Kulturdepartementet. Intervjun hade utseendet av en semistrukturerad intervju, det vill säga att vi hade 

frågor förebredda men att tid fanns för fria tankar.13 Tekniskt hjälpmedel användes i form av en digital 

diktafon. 

 

Alexander Simeonidis (ekonomichef på Riksidrottsföreningen), Glenn Östh (sportchef på Sveriges 

Olympiska Kommitté) och Tomas Peterson (professor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola och 

författare till Föreningsfostran och tävlingsfostran – en utvärdering av statens stöd till idrotten) 

intervjuades alla via telefon. Intervjuerna var som tidigare semistrukturerade.  

1.7.3 Metodmedvetenhet 

Eftersom vi tidigare inte hade någon nämnvärd kunskap om ämnet fanns mycket få förutfattade 

föreställningar. De som fanns har i möjligaste mån bortsetts från under insamling av empiriska data såväl 

som utformandet av intervjuunderlag. Den empiriska tillförlitligheten har stärkts eftersom intervjuer 

genomförts med såväl staten som de andra aktörerna på idrottsmarknaden för att undvika ensidighet. 

 

Vi har vidare varit noga med att hela tiden ifrågasätta den information som har samlats in. Eftersom 

många av källorna är aktörer på marknaden har vi förhållit oss kritiskt till de intervjuades objektivitet. 

                                                 
12 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Matt_mal/effektivitet.htm 2009-05-28 
13 Dalen M. (2007) Intervju som metod, sid 31. 

http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Matt_mal/effektivitet.htm
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Insamlade data har inte tolkats som absoluta sanningar. Uppsatsen har dessutom utsatts för opponering 

vilket innebär att dess tillförlitlighet höjts.  

1.7.4 Metodkritik 

Eftersom alla utom en av intervjuerna genomfördes via telefon och utan inspelningsverktyg så är det 

möjligt att viss information fallit bort eller omedvetet omformulerats. Information gällande 

specialidrottsförbundens målformuleringar har inhämtats genom en sekundär källa medan de andra 

aktörerna på marknaden har intervjuats. Att specialidrottsförbunden inte själva har fått komma till tals 

kan ses som en svaghet i vår metod. På grund av tidsbrist kunde dock inte alla 70 specialidrottsförbund 

intervjuas. 

1.8 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel presenteras ett antal teoretiska modeller. Först diskuteras vad som styr utbud 

och efterfrågan på idrott. Vidare diskuteras idrottens positiva och negativa externa effekter. Modellerna 

används i analysen för att förklara statens motiv till att subventionera idrotten. Sedan beskrivs 

asymmetrisk information och de problem som asymmetrierna ger upphov till. Tillsammans med en 

modell över konsumenters val av varukorg analyseras sedan hur staten försöker lösa Principal-Agent-

problemet på marknaden. Därefter följer ett avsnitt om budgetering som sedan används för att analysera 

effekterna av den decentraliserade styrningen inom idrottsrörelsen. Teoridelen avslutas med ett avsnitt 

om förvärv och samgåenden som används för att analysera effekterna av ett eventuellt samgående mellan 

RF och SOK. 

Kapitel tre beskriver den svenska idrottsrörelsens olika organisationer, vilka mål de har och hur de 

samverkar. Vi presenterar vidare statens relation till idrottsrörelsen och preciserar det statliga 

idrottsstödets utformning. Därefter redogörs två högst aktuella händelser inom idrotts-Sverige, statens 

idrottsproposition och debatten om ett eventuellt samgående mellan RF och SOK. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av de genomförda intervjuerna. 

I kapitel fyra och fem vävs teorier och empiriska resultat samman i analys och slutsats för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I det här kapitlet presenteras en rad  teoretiska modeller som tillsammans utgör uppsatsens referensram. 

Modellerna är hämtade från ekonomisk sekundärlitteratur. Modellerna är ursprungligen av en mera generell 

karaktär men kan med enkla modifikationer anpassas till idrottsmarknaden.  

2.1 Efterfrågan på idrott 

Nedan diskuteras hur olika faktorer såsom priser och disponibel inkomst påverkar konsumenternas 

efterfråga på idrott. 

 

En individs efterfrågan på idrott kan antas bero på: personliga preferenser, kostnader förknippade med 

utövandet14, kostnader för rivaliserande aktiviteter och individens inkomst. Alla enskilda individers 

individuella efterfråga summerade blir sedan den totala efterfrågan på marknaden.15 Idrott är en komplex 

vara och det är inte alltid självklart vad det är som efterfrågas. För vissa ligger idrottens värde i att känna 

tillhörighet till ett lag eller förening, för andra är det möjligheten till den egna fysiska aktiviteten som 

efterfrågas och för många elitidrottare spelar den ekonomiska ersättningen de får en stor roll.  

2.2 Utbudet på idrott 

Här förs ett resonemang om statens intresse att investera i idrottsrörelsen. Det vill säga, varför staten väljer 

att aktivt påverka utbudet på idrott. Dessutom redogör vi för idrottens samhällsekonomiska betydelse. 

  

När staten subventionerar idrotten så påverkar man aktivt utbudet av idrott. Subventionerna är av olika 

storlekar och riktade till olika grupper vilket ger individer ett utbud av idrottsrelaterade aktiviteter. De 

ger bland annat ökad möjlighet till fysisk aktivitet, försörjning, utbildning och engagemang i 

förening/förbund. 

 

En av anledningarna till att staten investerar i idrottsrörelsen är att man vill öka den ekonomiska 

välfärden. På en perfekt marknad16 kommer de fria marknadskrafterna alltid fördela resursanvändningen 

optimalt. Om resursanvändningen skiljer sig från den samhällsekonomiskt optimala brukar man tala om 

ett marknadsmisslyckande.  Ett marknadsmisslyckande leder alltid till välfärdsförluster då en kvantitet 

skiljd från den optimala produceras. Välfärdsförlustens storlek beror på hur hög graden av 

marknadsmisslyckande är.17 

 

Det finns fyra olika orsaker till marknadsmisslyckanden; monopolmakt, externa effekter, offentliga varor 

samt asymmetrisk information18. Det finns två orsaker till marknadsmisslyckanden på idrottsmarknaden, 

                                                 
14 Exempelvis kostnader för skor och kläder och lokalhyra. 
15 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 49. 
16 Det vill säga en marknad där varor och tjänster kan utbjudas till försäljning utan förbud, skatter eller statligt ingrepp och i 
frånvaro av monopolmakt eller informationsasymmetrier. 
17 Pindyck R. & Rubinfeld D. (2005) Microeconomics 6th edition, sid 642-659. 
18 Pindyck R. & Rubinfeld D. (2005) Microeconomics 6th edition, sid 607. 
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effektivitetsrelaterade och jämställdhetsrelaterade orsaker. De effektivitetsrelaterade härrör från 

antagandet att det är möjligt att öka samhällets välfärd genom omfördelning av resurser. Om varan idrott 

genererar en samhällsnytta som är större än den enskilda individens nytta så kommer individen inte att 

konsumera en samhällsekonomisk optimal kvantitet av idrott. Marknaden kommer att fungera effektivt ur 

den enskilda individens synpunkt men inte för samhället som helhet.19 Den andra typen av 

marknadsmisslyckande, den jämställdhetsrelaterade, uppstår när prisbildningen på den privata 

marknaden stänger ute vissa delar av befolkningen. Jämställdhetsargumentet för att staten ska 

intervenera i idrottsrörelsen är att man önskar skapa en jämnare fördelning av de positiva effekterna av 

deltagandet i idrottsaktiviteter.20  

 

För både de effektivitetsrelaterade orsakerna och de jämställdhetsrelaterade bör staten subventionera 

specifika grupper för att uppnå den samhällsekonomiskt optimala volymen. Det finns tydliga argument för 

staten att investera i idrottsrörelsen, de positiva externa effekterna. Men det finns även negativa effekter. 

Då det inte finns tillräckligt med undersökningar på området så kan man inte avgöra om de positiva 

effekterna överväger de negativa.21 Mer om dessa effekter i följande avsnitt. 

2.2.1 Positiva externa effekter  

En anledning till att staten vill investera i idrottsrörelsen för att öka utövandet är de positiva effekter som 

idrotten ger på befolkningens hälsa. Att utöva idrott ger både mentala och fysiska fördelar för utövarna. 

En friskare befolkning är en mindre belastning för samhället, då frånvaro från arbetet minskar samt att 

produktiviteten ökar.22 Ofta framförs idrotten som kriminalitetsförebyggande, det finns dock inga 

entydiga bevis att så är fallet.23 Idrotten skapar även arbetsplatser24. Oftast är inte skapandet av 

arbetsplatser genom statlig subventionering något att eftersträva. Iallafall inte om landet befinner sig i en 

normal konjunktur. Skapandet av arbetsplatser är här att ses som en potentiellt positiv bieffekt av 

investeringar i idrottsrörelsen. 

2.2.2 Negativa externa effekter 

Idrott orsakar även negativa effekter när människor skadar sig vid idrottande, det kan vara allt från en 

enkel stukning till dödsolyckor. Dessa skador kostar samhället stora summor varje år i form av bland 

annat sjukskrivningar, rehabilitering och sjukvårdskostnader. Häpnadsväckande nog är idrottsrelaterade 

olyckor mer vanligt förekommande än trafikolyckor.25 Förekomsten av doping inom idrotten är ytterligare 

en negativ effekt.26 Huliganism är ett problem inom vissa idrotter, men effektivitetsargumenten för staten 

att investera i idrott syftar enbart till deltagandet i en idrott och inte själva åskådandet.27 

                                                 
19 Pindyck R. & Rubinfeld D. (2005) Microeconomics 6th edition, sid 643. 
20 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 119. 
21 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 124. 
22 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 104-109. 
23 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 109-112. 
24 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 116-118. 
25 Elgar E., Edited by: Andreff W. & Szymanski S. (2006)  Handbook on the Economics of Sports, sid 147. 
26 Elgar E., Edited by: Andreff W. & Szymanski S. (2006)  Handbook on the Economics of Sports, sid 168. 
27 Gratton C. & Taylor P. (2000) Economics of Sports and Recreation, sid 112. 
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2.2.3 Asymmetrisk information 

En av anledningarna till marknadsmisslyckanden är som tidigare nämnts förekomsten av asymmetrisk 

information på marknaden. Asymmetrisk information i det avseendet att en part har mer information än 

den andre kan leda till det som brukar kallas Principal-Agent-problemet. Agenten är den personen som 

agerar och den som är beroende av agentens agerande är principalen. Denna relation uppstår alltid när en 

persons välfärd är beroende av vad den andra personen företar sig, men problemet uppstår i de fall då 

agenten försöker uppnå sina egna mål istället för de mål som principalen angett och vill uppnå. För att 

undvika detta så kan principalen upprätta kontrollinstanser eller ge agenten incitament så att dennes 

högsta nytta består i att uppnå principalens mål.28 

2.3 Konsumentbeteende 

Nedan förklaras hur förändringar i inkomst eller varupriser påverkar konsumenternas optimala val av 

varukorg. Det vill säga konsumtionskvantiteterna av olika varor och dennes nytta. Detta används senare för 

att förklara vilka effekter en effektivisering av idrottsrörelsen skulle kunna få. 

 

Ett bakomliggande antagande är konsumenters maximering av nytta genom val av individuellt optimala 

varukorgar. Denna maximering beror på konsumentens preferenser, inkomst och varornas priser.29 

Marknaden är förenklad eftersom vi antar att det bara finns två varor. Konsumentens preferenser speglas 

av en de respektive varornas vikter i individens nyttofuktion. Ytterligare en funktion, som kallas 

budgetlinjen, visar de varukombinationer som individen givet sin inkomst har råd med. Där dessa 

funktioner tangerar varandra väljer individen att konsumera.30 

2.4 Budgetering 

Budgetering är en process för ekonomisk styrning. En organisations målsättningar utgör den bakomliggande 

grundtanken medan budgeten tillkännager hur dessa mål ska uppnås på ett effektivt sätt.31 

 

Det finns två skilda huvudskolor inom budgeteringsteorin, nedbrytningsmetoden och 

uppbyggnadsmetoden. I nedbrytningsmetoden är det ledningen i företaget som initierar och styr 

budgeteringsprocessen. Fördelen med denna metod är att ledningen innehar ett övergripande perspektiv 

som anställda ”längre ned” i hierarkin kanske inte har. Nackdelen är att lite utrymme ges för idéer och 

kreativitet från företagsavdelningarna, vilket kan leda till minskad motivation och bristande 

ansvarighetskänsla hos medarbetarna.32 

 

I de nordiska länderna är uppbyggnadsmetoden populär. I företag som använder uppbyggnadsmetoden 

får de olika avdelningarna grova förutsättningar för budgetarbetet men kan sedan själv konstruera 

                                                 
28 Pindyck R. & Rubinfeld D. (2005) Microeconomics 6th edition, sid 631. 
29 Pindyck R. & Rubinfeld D. (2005) Microeconomics 6th edition, sid 29-36. 
30 Gravelle H. & Rees R. (2004) Microeconomics 3rd edition, sid 29-31. 
31 Atrill P. & McLaney E (2006) Management Accounting for Decision Makers 5th Edition, sid 169-172. 
32 Atrill P. & McLaney E (2006) Management Accounting for Decision Makers 5th Edition, sid 168-172. 
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delbudgetar.33 Fördelen med uppbyggnadsmetoden är att den ger utrymme för lokal kreativitet och leder 

till motivation och vidarelärning inom företaget. Processen kan dock vara tids- och kostnadskrävande och 

kan försvåra gott samarbete mellan olika organisationsavdelningar eftersom varje avdelning föreslår 

åtgärder med sitt eget bästa i åtanke.34  

2.5 Om förvärv och samgåenden 

I det här avsnittet förs en diskussion om förvärv och samgåenden mellan organisationer och vilka faktorer 

som påverkar resultatet av dessa.  

 

En organisation eller ett företag kan växa på två sätt. Dels genom så kallad organisk tillväxt vilket innebär 

att organisationen expanderar sin egen verksamhet. Alternativt kan man köpa eller gå samman med en 

eller flera andra organisationer. Med termen samgående menas den process under vilken en eller flera 

organisationers tillgångar kombineras i en ny organisation.35   

2.5.1 Synergier 

Den bakomliggande grundtanken bakom så gott som alla samgåenden är möjligheten att kunna realisera 

så kallade synergier som gör att organisationerna tillsammans kan åstadkomma värdeskapande utöver 

vad de bägge enskilt hade klarat om ingen samordning ägt rum.36 Hur synergipotentialen ser ut kan skilja 

sig beroende på synergin. Påpekas bör att god synergipotential i sig inte är tillräckligt för att en 

samgående ska lyckas. Potentialen måste också realiseras i praktiken. Det finns studier som visar att 

majoriteten av alla förvärv faktiskt minskar totalvärdet av den förvärvande organisationen.37 

 

Det finns två typer av synergier: kostnadssynergier och intäktssynergier. Kostnadssynergier är 

värdeskapande som uppstår genom att det blir möjligt att sänka organisationens kostnader, exempelvis 

gemensam användning av lokaler. Intäktssynergier höjer intäkterna genom att öka varan eller tjänstens 

värde för konsumenten.38 Exempel på intäktssynergier är att den ena organisationens goda varumärke 

kan används på den andres produkter och därmed ökar konsumentens positiva upplevelse av samtliga 

produkter. Ytterligare intäktssynergier är kunskapsöverföring mellan organisationerna.39 

 

 

 

                                                 
33 Atrill P. & McLaney E (2006) Management Accounting for Decision Makers 5th Edition, sid 181. 
34 Atrill P. & McLaney E (2006) Management Accounting for Decision Makers 5th Edition, sid 181. 
35 Schriber S. (2008) Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv, sid 20. 
36 Bruner R. F. (2004) Applied Mergers and Acquisitions, sid 325. 
37 Deogun N. & Lipin S. (1999) Deals and Deal Makers: Cautionary Tales: When Big Deals Turn Bad – Some Hot Mergers Can Come 
Undone for Many Reasons, sid 64-77. 
38 Schriber S. (2008) Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv, sid 53-58. 
39 Schriber S. (2008) Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv, sid 58-60. 
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2.5.2 Påverkande faktorer 

Faktorer som kan antas påverka realiseringen av potentiella synergimöjligheter är skillnader i ledningsstil 

och organisationskultur, relativ storlek på organisationerna och eventuell tidigare erfarenhet av 

samgående.40 Dattas undersökningar visar att skillnader i ledningens attityder till bland annat risk och 

styrningsgrad inverkar negativt på utfallet i samgåenden.41 Shelton konstaterar att förvärv av märkbart 

mindre organisationer leder till lägre avkastning än om de bägge organisationen vore av liknande 

storlek.42 En förklaring skulle kunna vara att mindre förvärv inte får samma uppmärksamhet av den 

förvärvande ledningen som större. Om en organisation har god erfarenhet av förvärv, ökar också 

sannolikheten för att organisationens framtida förvärv blir lyckosamma.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Schriber S. (2008) Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv, sid 67-69. 
41 Datta D. K. (1991) Organizational Fit and Acquisition Performance: Effects of Post-Acquisitions Integration. 
42 Shelton L. M. (1988) Strategic Business Fits and Corporate Acquisition: Empirical Evidence. 
44 Schriber S. (2008) Ledning av synergirealisering i fusioner och förvärv, sid 68-69. 
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3. DEN SVENSKA IDROTTSRÖRELSEN 

Vi inleder detta empiriavsnitt med en beskrivning av Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden samt 

Sveriges Olympiska Kommitté. Därefter ges en historisk tillbakablick på den svenska statens relation till 

idrottsrörelsen. Därpå följer en överblick över det statliga idrottsstödets utformning. Vidare presenteras 

regeringens senaste idrottsproposition och debatten om samgående mellan RF och SOK. Slutligen redogör vi 

för de intervjuer som vi har genomfört.  

3.1 Riksidrottsförbundet 

RF bildades 1903 och är den högsta instansen inom den svenska idrottsrörelsen. Förbundet har tre 

miljoner medlemmar i 22 000 föreningar och är en paraplyorganisation för hela den svenska 

idrottsrörelsen. Idrottsföreningarna är indelade i 70 specialidrottsförbund (SF) som i sin tur är 

medlemmar i Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet består av två huvudorgan, RF-stämman och 

Riksidrottsstyrelsen. Man kan se de två organen som idrotten svar på politikens riksdag och regering där 

varje SF har röster efter storleken på SF: et. RF-stämman som även kallas Riksidrottsmötet (RIM) hålls 

vartannat år. Stämman väljer även Riksidrottsstyrelsen, som har hand om den löpande verksamheten 

mellan valperioderna och ser till att de beslut som klubbats igenom under stämman genomförs. RF är en 

mellanhand mellan förtroendevalda och den idrottsliga folkrörelsen. Man företräder idrottsrörelsen i 

kontakter med myndigheter, politiker och näringsliv.44 

 

RF har som målsättning att ständigt utveckla och förbättra sin verksamhet. Man eftersträvar en bred 

idrott som alla, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet samt fysiska och psykiska förutsättningar kan 

delta i. Den ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och 

styras av de aktiva. Slutligen ska idrotten skapa en kamratlig och trygg social gemenskap för deltagarna.45 

Förbundet arbetar kontinuerligt genom två enheter, elitidrottsenheten och breddenheten för att utveckla 

svensk idrotts spetskompetens och fundament. Elitidrottscentrumet på Bosön svarar för planering, 

genomförande och utvärdering av elitidrottsstödet, riksidrottsgymnasierna och RF:s och AB Svenska Spels 

Tipsstipendium.46 En ytterligare uppgift som Riksidrottsförbundet har är att planera och styra 

idrottsrörelsen när det gäller finansiering, organisation och kommunikation.47 Riksidrottsförbundet 

erbjuder dessutom specialidrottsförbunden en mängd servicepaket, från interna kommunikationsnät och 

IT-support till hjälp med årsredovisning och bokslut. Det är också RF som som fördelar det statliga 

idrottsstödet mellan de olika specialidrottsförbunden.48 

 

 

                                                 
44 Idrotts-Sverige – En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 12-15. 
45 Idrotten vill, sid 4. 
46 Idrotts-Sverige – En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 12-15. 
47 Idrotts-Sverige – En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 16. 
48 Idrotts-Sverige – En presentation av Riksidrottsförbundet, sid 16. 
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3.2 Specialidrottsförbunden 

Specialidrottsförbunden är som tidigare nämnts 70 oberoende förbund som alla ingår i RF. Varje SF är 

ansvarigt för driften av sin specifika idrott. RF tilldelar årligen varje SF en del av det statliga idrottsstödet. 

Delar av stödet fördelas sedan vidare, ned till de lokala idrottsföreningarna. Varje år sker en utvärdering 

av förbundens prestation under året. Med det föregående året som bas tas ett antal nycklar fram för att 

bestämma om bidraget till förbundet ska höjas eller sänkas. Den viktigaste nyckeln anses vara nyckeltalen 

för antal aktiva och deltagartillfällen som används för att fördela LOK-stödet och SF-bidraget49. 

 

Storleken på de olika förbunden varierar kraftigt. Det största förbundet är Svenska Fotbollsförbundet 

(SvFF) med cirka en miljon medlemmar medan det minsta förbundet, Dragkampsförbundet, bara har 500 

medlemmar. De olika sporternas kommersiella popularitet påverkar naturligtvis hur pass beroende man 

är av det statliga bidraget. SvFF: s självfinansieringsgrad50 för ligger runt 95 % medan Korpens dito är 

cirka 18 %.51  

3.2.1 Målstyrning inom specialidrottsförbunden 

För att ta reda på hur målen uppfylls gav RF Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 

Stockholm och ek. lic. Johan Söderholm uppgiften att göra en undersökning för att fastställa de mål som de 

olika specialidrottsförbunden arbetar efter. Man fann att det hos de olika specialidrottsförbunden var 

otydligt vilka mål man eftersträvar. Man definerar tydliga målformuleringar som måldokument som i 

större utsträckning innehåller tydliga tidsplaner och målnivåer.52  

 

Hela 19 % av de undersökta SF hade ingen skriftlig målformulering överhuvudtaget i sina 

verksamhetsberättelser och endast 51 % har tydligt definierade mål. Bara 40 % hade en tydlig 

måluppföljning och 35 % saknade helt måluppföljning för den löpande verksamheten.  Den vanligast 

förekommande typen av mål var organisatoriska mål (67 %), alltså mål för hur verksamheten ska 

förändras och förbättras och storleksmål (53 %) som fastställer hur verksamheten ska växa. De 

målbeskrivningar som var ovanligast i undersökningen var sociala (36 %) och ekonomiska mål (32 %).53  

 

En av teserna för undersökningen var att desto mer ett SF är beroende av de statliga bidragen desto mer 

skulle de beskriva sina sociala mål.  Resultaten var dock det omvända, det vill säga att ju större beroende 

av statligt stöd desto mindre beskrivs de sociala målen.54  

  

 

 

                                                 
49 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott, sid 21. 
50 Egna intäkter dividerat med egna intäkter+statliga bidrag. 
51 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott, sid 22. 
52 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott, sid 25. 
53 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott, sid 23-24. 
54 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott, sid 26. 
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3.3 Sveriges Olympiska Kommitté 

När det gäller svenska satsningar inför olympiska spel är det inte RF som har det yttersta ansvaret. Här är 

istället SOK ansvarig. Till skillnad från RF är SOK en rakt igenom elitsatsande organisation som enbart 

stödjer de bästa svenska olympierna. Uppdraget är att skapa så konkurrenskraftiga svenska OS-trupper 

som möjligt.55 

 

Kommittén bildades 1913 som en följd av det lyckade arrangemanget av sommar–OS i Stockholm 1912. 

SOK består av 35 ordinarie medlemsförbund och tolv av Internationella Olympiska Kommittén, IOK, 

godkända idrotter, men som inte finns med på det olympiska tävlingsprogrammet.56 Dessa 

medlemsförbund har alla lika stor beslutspåverkan inom SOK då de har en röst var. SOK tilldelas cirka 40 

miljoner per år av RF.57 Utöver denna summa så finansierar SOK sin verksamhet genom privata sponsorer. 

3.4 Statens relation till idrottsrörelsen 

Idrotten är en självständig rörelse som sedan 1913 delvis finansierar sin verksamhet med årliga stöd från 

staten58. Staten anger mål och syften för bidragets användande men idrotten är fri att efter egen förmåga 

fördela bidraget på bästa möjliga sätt. Man ger alltså inga föreskrifter i hur idrottens verksamhet ska 

hantera bidraget men gentemot skattebetalarna så måste staten upplysa om och vara tydlig med vad man 

från sin sida vill att bidraget ska främja och uppnå59. 

  

År 1996 uppstod ett intresse från statens sida att undersöka huruvida staten ändå skulle kunna styra över 

bidragets användande, man startade därmed en utredning för att undersöka detta.60 Problematiken 

uppstod dock i och med idrottsrörelsens grundsten om dess självständighet samtidigt som staten hade en 

önskan att öka styrningen av idrottsstödet. Detta illustrerar ett klassiskt demokratiteoretiskt dilemma.61 

Om staten avstår från att styra över bidragets användande så kan detta leda till att skattebetalarnas medel 

inte utnyttjas på ett effektivt sätt, men å andra sidan så är föreningsfrihet en grundsten i det politiska 

systemet och medlemmarna i dessa har rätt att självständigt besluta om de medel de förfogar över.  

 

Förekomsten av ett regelverk för hur man inom en myndighet själv ska få bedöma hur man bäst fördelar 

bidragen mellan organisationerna utgör ytterligare ett dilemma för de statliga bidragen. Fördelen består i 

att om det finns tydliga regler på hur bidragsgivningen ska gå till så leder det i sin tur till att det finns en 

tydligare struktur om anslagsprocessen för de organisationer som söker statligt stöd. Nackdelen å andra 

sidan är att detta kan medföra att man inom organisationen formar sig så att det passar in till 

myndighetens krav till vad man ska uppfylla för att bli kandidat till stödpaketet, istället för att se till sin 

                                                 
55 http://www.sok.se/omsok.4.18ea16851076df6362280008256.html 2009-05-15 
56 Den Olympiska Rörelsen, sid 19. 
57 Statens stöd till idrotten, sid 14.  
58 Idrottens väg till folkhemmet, sid 73-74. 
59 Utvärdering av statens stöd till idrotten, sid 2. 
60 Idrottens väg till folkhemmet, sid 11. 
61 Idrottens väg till folkhemmet, sid 12. 

http://www.sok.se/omsok.4.18ea16851076df6362280008256.html
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organisation och vad som är bäst för den. Har man ett omfattande regelverk så krävs kontroller för att det 

ska följas, detta leder till att kostnader uppstår.62 

 

De grundläggande syftena som staten har med sin idrottspolitik är att det ska ges möjligheter för alla 

medborgare att utöva idrott i syfte att främja folkhälsan.63 Staten ska vidare stödja en fri och självständig 

idrottsrörelse byggd på ideellt engagemang, som bedriver en bred verksamhet, värnar om god etik, ger 

lika förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor och män, arbetar aktivt för integration och värnar om 

demokratisk utveckling och delaktighet.64 Statens tredje mål är att ge kvinnor och män positiva 

upplevelser av idrott som underhållning.65 

3.5 Idrottens statliga finansiering 

Staten stödjer den svenska idrotten med årliga bidrag. Nedan beskrivs detta idrottsstödets utformning. 

 

RF tilldelas årligen ett bidrag från staten som kallas idrottsstödet. Detta idrottsstöd uppgick år 2008 till 

cirka 1,8 miljarder och av dessa kommer cirka två tredjedelar från AB Svenska Spel: s överskott66 och den 

återstående tredjedelen är ett fast idrottsstöd från statsbudgeten. Via idrottsstödet har staten ett 

inflytande över RF som formellt regleras via regleringsbrev, en löpande budgetdialog och krav på 

återredovisning av hur RF använder bidraget.67 

3.5.1 AB Svenska Spels stöd 

Bidraget från AB Svenska Spel delas in i tre huvudgrupper: det generella spelbidraget, överskottet från 

Svenska Spel som går till statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) samt Idrottslyftet. Det generella 

spelbidraget är ett bidrag som man i varierande storlek under åren betalat ut till idrotten sedan år 1913. 

För tillfället är stödet i storleksordningen 60 miljoner kronor. Överskottet från AB Svenska Spel har 

varierat under åren och detta har lett till att idrotten inte haft ett stabilt stöd att luta sig emot.68 

Idrottslyftet fick 500 miljoner kronor per år under de två första åren av nuvarande regerings 

mandatperiod. Idrottslyftets syfte är att intressera de barn och ungdomar som inte redan är aktiva inom 

någon idrott samt att behålla ungdomarna längre upp i åldrarna69. 

  

 

 

                                                 
62 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott,  sid 14. 
63 http://www.regeringen.se/sb/d/9349 2009-04-02 
64 Statens stöd till idrotten, sid 18. 
65 http://www.regeringen.se/sb/d/9349 2009-04-02 
66 http://www.svd.se/sportspel/nyheter/artikel_2525981.svd 2009-04-17 
67 Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten, sid 137. 
68 Storleken på LOK-stödet 2001 var 13,51 kr per sammankomst samt 4,07 kr per deltagartillfälle. År 2008 var det dock betydligt 
högre, föreningarna fick då 24,00 kronor per sammankomst samt 8,00 kronor per deltagartillfälle, detta på grund av att AB Svenska 
Spels vinster ökat. 
69 http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____382.aspx 2009-04-03 
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3.5.2 Den fasta delen av idrottsstödet 

Den återstående tredjedelen är ett fast idrottsstöd som år 2008 uppgick till 446 miljoner kronor. En stor 

del av dessa medel (323 miljoner år 2008)70 är ett organisationsbidrag till RF och medlemsförbunden. 

Dessa medel stannar inte hos RF, utan cirka 90 % fördelas vidare till specialidrottsförbunden71. Storleken 

på det så kallade SF-bidraget som ett enskilt SF får baseras till största delen på storleken på 

specialidrottsförbundet, det vill säga antal föreningar samt medlemmar. Man tar ingen hänsyn till 

förbundens förmåga till andra intäkter72. 

  

Återstoden av idrottsstödet består i bidrag till SOK (40 miljoner 2008)73, specialidrottsverksamhet vid 

gymnasieskolor (39 miljoner 2008)74, bidrag till SISU- Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation 

(142 miljoner 2008)75, samt bidrag till idrottsforskning, bidrag till arbete mot dopning, och bidrag till 

Svenska Handikappidrottsförbundet. 

3.6 Det aktuella läget 

I detta avsnitt beskrivs två högst aktuella händelser inom idrotts-Sverige, regeringens idrottsproposition och 
debatten om det eventuella samgåendet mellan RF och SOK. 

3.6.1 Regeringens idrottsproposition 

Den 27 februari 2009 författade regeringen en proposition gällande det statliga idrottsstödets framtida 

utseende som till stor del baseras på Tomas Petersons utredning ”Föreningsfostran och tävlingsfostran - 

En utvärdering av statens stöd till idrotten”. Utredningen kom bland annat fram till att RF: s 

återrapportering till staten inte är tillräcklig och därmed uppstår frågan om till hur stor grad statens mål 

och syften överrensstämmer med RF: s. Trots att RF har tydliga krav om återrapportering till regeringen 

så har RF själv inte särskilt stor kontroll på hur dess SF arbetar för att uppfylla regeringens mål. 

Utredningen fann även att storleken på SF-bidraget baseras på dess storlek och att ingen hänsyn tas till 

förbundens olika förmåga att attrahera sponsorer och intäkter på egen hand. Vidare fann man även att 

pojkars idrottande får en större del av bidraget än flickors när det gäller LOK-stöd, eftersom pojkar till 

större grad deltar i lagidrotter.76  

 

Regeringen föreslog i sin proposition att man vill tilldela Centrum för idrottsforskning (CIF) vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan ansvaret att göra uppföljningar på hur idrottsstödet används, för att 

bedöma och utvärdera om idrottsstödets användande är i linje med statens mål. Riksdagen beslutade den 

13 maj 2009 att CIF får detta uppdrag.77 

                                                 
70 http://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____382.aspx 2009-04-03 
71 Statens stöd till idrotten, sid 11. 
72 Statens stöd till idrotten, sid 15. 
73 Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten, sid 392. 
74 Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten, sid 391. 
75 Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stödtill idrotten, sid 289. 
76 Statens stöd till idrotten, sid 15. 
77 http://www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2898 2009-06-01 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/13/78/bbaa07a7.pdf
http://www.gih.se/templates/cifNormalPage.aspx?id=2898
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I propositionen föreslås även att det rörliga bidraget som idrotten erhåller från AB Svenska Spel: s årliga 

överskott ska ersättas med ett fast belopp för att ge idrotten en stabilare grund att stå på.78 

3.6.2 Samgående mellan RF och SOK? 

Medlemsförbunden i SOK röstade i februari 2009 nej till ett samgående mellan RF och SOK. Man tillsatte 

då en medlingsgrupp med två representanter från vardera RF och SOK samt en från handikappidrotten 

som skulle komma fram till en lösning. Deras lösning blev att tillsätta en så kallad styrgrupp som ska 

besluta om fördelningen av det idrottsstöd (135 miljoner) som är avsett för elitverksamhet. Dessa 135 

miljoner har regeringen fryst tills man inom idrotten är överens om hur man ska fördela dem. Under 

slutfasen av denna uppsats så hölls RIM i Visby (16-17 maj 2009). Där beslutade man om att fortsätta 

arbeta för ett närmare samarbete mellan RF och SOK, med målet om ett samgående i framtiden.79 

3. 7 Intervjuer 

För att få en tydligare bild av idrottsrörelsens verksamhet genomförde vi intervjuer med personer som 

arbetar inom de olika organen; Kulturdepartementet, RF samt SOK. Vi ville även ha en oberoende parts 

synpunkter och intervjuade därför Tomas Peterson som är professor i idrottsvetenskap. Intervjuerna 

redovisas inte i sin fulla utsträckning utan det som inte visat sig vara relevant till uppsatsens syfte har tagits 

bort.  

3.7.1 Intervju med Erik Kristow, politisk sakkunnig på Kulturdepartementet. 

1. Om statens roll 

Idrotten har en väldigt hög frihet att själva bestämma hur pengarna ska användas och staten styr med 

ganska breda penseldrag och inte så mycket fingerpekande. En stor del av pengarna står staten för men 

RF menar att den största insatsen görs av alla frivilliga, deras aktiva själva men även ledare och andra som 

på en ideell grund arbetar för idrotten.  

 

2. Om idrottens autonomi 

Det finns egentligen inget skäl för staten att detaljreglera idrottens demokratiska system. Staten har inte 

velat gå in och ta över ansvaret då idrottsrörelsen fungerar väldigt bra. Alternativet är annars att staten 

bygger upp en egen apparat för att styra idrotten men då förlorar man också initiativkraften och 

engagemangen som kommer utifrån att människor frivilligt sammansluter sig. 

 

3. Om varför staten stödjer idrotten 

Dels av folkhälsoskäl, då idrott främjar en god folkhälsa. Det finns även ett folkrörelseperspektiv, staten 

tycker att den ideella verksamheten är värd att stödja. Men framförallt ett barn- och ungdomsperspektiv, 

                                                 
78 Sammanfattning av statens stöd till idrotten, sid 2. 
79 http://www.dn.se/sport/rf-vill-sla-sig-samman-med-sok-1.867474  2009-05-18 

http://www.dn.se/sport/rf-vill-sla-sig-samman-med-sok-1.867474
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att idrottsaktiviteter för barn och ungdomar är väldigt viktigt. Det är en del av människors uppfostran, till 

goda och mogna samhällsmedborgare. 

 

4. Om vad samhället tjänar på en fungerande idrottsrörelse 

De ekonomiska aspekterna är minskade kostnader för sjukvård, då sjukskrivningar minskar. Den 

demokratiska infrastrukturen gynnas då många unga lär sig hur det fungerar i en demokratisk förening 

genom att bland annat sitta på ett föreningsmöte och ha medbestämmande. Man lär sig att samarbeta med 

andra och jobba mot gemensamma mål.  

 

5. Om svårigheten att mäta de samhällsekonomiska vinsterna av idrott 

Staten försöker inte heller att skatta dessa effekter. Då de samhällsekonomiska vinsterna egentligen inte 

är huvudsyftet med stödet. Utan man kan göra antaganden att det finns goda samhällsekonomiska 

konsekvenser men det är snarare en bieffekt än det direkta syftet.80  

 

6. Om statens nuvarande idrottspolitik 

Under den nuvarande mandatperioden har idrottslyftet ökats från en miljard till nästan två miljarder 

kronor. Vidare har detaljregleringen minskat, idrotten har fått en större frihet. Dessutom har idrottens 

syfte utökats till att numera även innefatta elitidrott. 134 miljoner kronor kommer att satsas på 

elitidrotten över ett flerårsspann.  

 

7. Om statens vilja att utvärdera idrottsstödet 

Staten har ett intresse att då och då se över om intäkterna av stödet är goda och att det är ändamålsenligt 

och effektivt. Ett av resultatet av utredningen ”Föreningsfostran och tävlingsfostran – En utvärdering av 

statens stöd till idrotten” var också att utvärderingen av statens stöd till idrotten behöver förbättras, vi vill 

ge uppdraget till den fristående organisationen Centrum för idrottsforskning att göra en mer professionell 

utvärdering. 

 

8. Om varför man just nu vill att en fristående organisation ska utvärdera idrotten 

Allmänt kan man säga att inom statlig förvaltning så har mål- och resultatdialogen man har med 

myndigheten ökat. I och med att man går mot ökad målstyrning och minskad detaljreglering så ökar 

behovet av uppföljning för att styra mot rätt mål. Det är ju ett helt annat styrtänkande inom 

statsförvaltningen så jag tror att det styrtänkandet har spillt över på idrottsområdet även om man här styr 

och utvärderar lite ”mjukare”. Den kanske mest effektiva uppföljningsmekanismen kommer från den 

demokratiska infrastrukturen hos alla föreningar, SF, RF osv.  Ett skäl till att den statliga utvärderingen 

har varit obefintlig är att man har förlitat sig på idrottens egen uppföljningsmekanism.  

 

 

 

                                                 
80 Vi misstänker att Kristow har misstolkat det vi menar med samhällsekonomiska vinster. Ett av huvudsyftena, uppfostran till goda 
samhällsmedborgare, ska ses som en positiv extern effekt som är en samhällsekonomisk vinst. 
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9. Om möjligheterna att förändra idrottsstödet 

Det finns en ganska bred enighet om idrottspolitiken över partigränserna. Om man teoretiskt skulle kunna 

påvisa en ökad effektivitet inom idrottsrörelsen skulle detta inte leda till minskat stöd men troligen ej 

heller till ett ökade subventioner.  Det är dock farligt att föra ett rent ekonomiskt resonemang om detta, 

andra faktorer väger in. Vidare skulle det troligen vara politiskt känsligt att minska det statliga stödet om 

man skulle vilja detta.  

 

10. Om RF: s val av fördelningsmetod 

Staten har ingen synpunkt på hur RF bör fördela sina medel. Staten har dock ett intresse i en ökad 

rapportering då man vill veta om pengarna används på ett bra sätt, det är trots allt skattebetalarnas 

pengar som betalas ut och då kan man ställa krav på att dessa används effektivt. 

 

11. Om idrottslig mångfald 

Staten har vidare inga synpunkter på huruvida den idrottsliga mångfalden bör vara något att sträva efter. 

Däremot finns tydliga krav på hur många kvinnor och män som får ta del av de 500 miljoner kronor som 

öronmärkts till satsningen idrottslyftet. Denna typ av övergripande jämställdhetsmål återfinns även i 

statens idrottsproposition.  

 

12. Om ett samgående mellan RF och SOK 

Staten uppfattning är att den svenska idrotten bör samarbeta. Ökad samordning och samverkan förväntas 

från statligt håll. En enad svensk idrott är önskvärt. 

3.7.2 Telefonintervju med Alexander Simeonidis, ekonomichef på 
Riksidrottsförbundet. 

1. Vad innebär ett fast och stabilt idrottsstöd för idrottsrörelsen? 

RF har länge velat ha ett fast anslag då det innebär större trygghet för idrotten. RF vill ta ett ansvar för 

idrotten på längre sikt.  

 

2. Hur stort inflytande har staten? 

Staten har haft ett större inflytande men det har minskat med åren. Detta är något som RF jobbar för, 

alltså minskat statligt inflytande. RF vill ha större makt att fördela hela idrottsstödet. Som det ser ut nu så 

får man direktiv i regleringsbrev där staten beslutar att fastställda belopp ska gå till specifika projekt. 

Detta är något som man inom RF själv vill bestämma över.  

 

3. Vilka kriterier gäller när en ny idrott väljs in i RF? 

Det finns 3 kriterier: medlemsantal, antal föreningar samt att det ska vara klassat som en fysisk aktivitet. 
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4. Hur bedömer man specialidrottsförbunden när man fördelar SF-bidraget? 

Man tittar på trender. Är SF på uppåtgående? Har de fått stort LOK-stöd, det vill säga anordnar 

föreningarna många aktiviteter och har de många medlemmar? Då har de uppåtgående trend och då ökar 

också SF-bidraget. Men det handlar om marginella skillnader från föregående år. 

 

5. Vad finns det för fördelar och nackdelar med kvantitativa fördelningsmått? 

De är objektiva mått som är obestridliga. Har man godkänt modellen med kvantitativa mått så är de 

följaktligen obestridliga. En modell där man ska utvärdera något är istället förknippat med subjektivitet 

där människor har olika åsikter.  

 

6. Vad finns det för fördelar och nackdelar med det nuvarande fördelningssystemet? 

Fotbollen står för nästan en tredjedel av idrotten i Sverige och skulle, om man helt gick efter kvantitativa 

mått få ett mycket större SF-bidrag. Det handlar om att de stora idrotterna måste ta sitt solidariska ansvar, 

därför finns ett tak i fördelningssystemet samt i hur många röster ett SF får ha på RF-stämman. Detta är 

viktigt för att behålla den idrottsliga mångfalden. Det är snarare så att fotbollen får betala för sin storlek, 

inte det omvända att man får betalt för sin storlek.  

 

7. Hur stor kontroll/insyn har RF i vad specialidrottsförbunden gör med SF-bidraget? 

SF bestämmer själva hur de ska använda pengarna. Vill de använda hela summan till administration så får 

de göra det. De agerar ju i idrottens intresse och sitter på kunskapen om sin idrott. Det är upp till varje SF 

att förvalta SF-bidraget på bästa sätt. Sköter man inte detta så får man betala för det i framtiden i och med 

att SF: et kanske inte är lika framgångsrikt som det hade varit om man förvaltat bidraget på ett vettigt sätt.  

Ett SF som har ett stort beroende av RF (beroende av SF-bidraget) är kanske inte heller helt friskt, och 

dessa kanske behöver se över sina arbetsmetoder för effektivisering av verksamheten.  

 

8. Hur ser kontakten ut mellan RF och SF? 

Det hålls ett riksidrottsmöte (RIM) vartannat år där riktlinjer för de kommande två åren sätts. Mellan RIM 

så har RF så kallade SF-dialoger, det vill säga man för dialoger med SF om dess utveckling och verksamhet, 

vad SF har för mål och så vidare. Dessa dialoger är även en chans för varje SF att marknadsföra sig för att 

få ökat bidrag.  

 

9. När uppkom frågan om ett samgående mellan RF och SOK? 

Detta har diskuterats i flera omgångar under flera decennier.  

 

10. Vad finns det för fördelar med ett samgående av RF och SOK? 

Egentligen så har jag ingen åsikt men man kan ju spekulera. Ekonomiskt sett så betyder det 

stordriftsfördelar. Ytterligare en fördel är att det då inte finns två konkurrerande organisationer. Frågan 

man måste enas kring är: hur ska pengarna för elitidrott fördelas? 
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11. Övrigt? 

Det är viktigt att komma ihåg att RF är en demokratisk organisation där idrotterna är de som bestämmer 

genom sina röster på RIM. Allt sker i en demokratisk anda. Det tar sin tid ibland men det sker genom 

demokratiska val och beslut.  

3.7.3 Telefonintervju med Glenn Östh, sportchef på Sveriges Olympiska Kommitté 

1. Hur finansierar SOK sin verksamhet? 

SOK är till 80 % finansierat av privata sponsorer. Man får även en summa av Internationella Olympiska 

Kommittén (IOK) för att man deltar i OS.  

 

2. Övrigt om SOK? 

SOK är en självständig organisation som består av 35 olympiska förbund som alla har en röst var.  För att 

ett samgående ska kunna ske så måste det finnas en majoritet för detta bland de olympiska 

medlemsförbunden. 

 

3. När uppkom frågan om ett samgående med RF? 

Den har varit uppe från och till sedan SOK flyttade från Idrottens Hus, där RF och SOK tidigare arbetade 

under samma tak. SOK såg då annorlunda ut, man hade bara 4 medarbetare som i princip endast arbetade 

med att arrangera resorna för Sveriges deltagande under OS. 

 

4. Vad anser SOK om ett samgående? 

SOK anser att RF är en organisation för breddidrotten samt de politiska frågor som rör hälsa och motion. 

SOK är en organisation som arbetar på ett annat sätt, SOK arbetar för att ta medaljer på OS. Det är alltså en 

mycket specifik organisation som är extremt olik från RF.  

 

5. Hur ställer SOK sig till förslaget om en ”styrgrupp” som ska ansvara för fördelningen av elitstödet? 

Eftersom SOK även i fortsättningen vill ha ett statligt stöd så är man öppen för en diskussion i hur man ska 

fördela pengarna för elitidrotten i Sverige.   
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3.7.5 Telefonintervju med Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid 
Malmö Högskola 

1. Hur ser du på idrottens autonomi? 

Jag väljer att endast kommentera de bägge parternas ståndpunkter. Det är naturligt att båda parter drar 

till respektive håll. Staten vill kunna påverka och idrotten vill ha frihet. Det finns legitima intressen hos de 

båda parterna där den ena partens intresse är i konflikt med den andra. 

 

2. Varför är det politiskt känsligt att reducera idrottsstödet? 

Idrottsrörelsen är med cirka 3 miljoner medlemmar den starkast organiserade lobbygruppen i Sverige. 

Vilket innebär att det inte finns något politiskt parti som är beredd att ta en konflikt med idrotten. 

Partierna försöker snarare överträffa varandra för att gå idrotten tillmötes. Alla partier är även noga med 

att betona idrotten som självständig. När det gäller idrottspolitik så friar man hellre än man fäller.  

 

3. Vad innebär det att CIF tilldelas ansvaret att utvärdera idrotten? 

Argumentationen för detta går i flera led. Det rör hur lämpligt det är att en mottagare av ett statligt stöd 

även är den som ska utreda hur detta stöd används. Både staten och RF ser detta som olämpligt. 

Följdfrågan blir då vem det är som ska tilldelas detta ansvar? Vi kom fram till att det borde vara staten och 

jag tror också att RF håller med. I utredningen föreslog vi att CIF skulle tilldelas det ansvaret, något som 

RF motsatte sig. RF föreslog istället att ett revisionsbolag skulle sköta uppgiften, men man fick inget gehör.  

 

4. Vad anser du om RF: s fördelningsmodell baserad på kvantitativa mått? 

RF: s fördelningsprinciper saknar helt politiska fördelningsgrunder. 1969 så beslutade man om ”Idrott för 

alla” där varje svensk medborgare ska kunna ägna sig åt den form av idrott som man önskar på ett rimligt 

avstånd och på en rimlig ekonomisk nivå. Det är ett mål man bör eftersträva men som man med dagens 

fördelningsprinciper inte gör.  

 

5. Hur ser du på svensk idrotts effektivitet och den svenska idrottsmodellen? 

Egentligen bör man tala om ”den nordiska idrottsmodellen”. Jag föredrar den nordiska idrottsrörelsens 

uppbyggnadsmodell framför alla andra eftersom den bygger på en demokratisk struktur med en stor 

andel ideellt arbete. Den gör idrotten unikt tillgänglig i jämförelse med andra modeller.  
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4. ANALYS 

I det här avsnittet kommer vi att binda ihop vår teoretiska referensram med de empiriska data som samlats 

in och diskutera fram svar till våra frågeställningar. Först analyseras staten och idrottsrörelsens relation, 

sedan relationen mellan de olika organen inom idrottsrörelsen.   

4.1 Varför stödjer den svenska staten idrottsrörelsen? 

Enligt teorin så vill staten stödja en marknad för att öka den samhällsekonomiska välfärden. 

Idrottsrörelsen för med sig en rad goda effekter som man vill gynna. Den svenska staten framhäver 

idrottens goda påverkan på folkhälsan samt mål av mer social karaktär. Idrottsaktiviteter är viktiga för att 

uppfostra barn och ungdomar till goda och mogna samhällsmedborgare samt främjar integration. Vidare 

är det viktigt att göra idrotten tillgänglig för alla medborgare oavsett kön. Något som teorin inte tar upp 

men som staten anser vara en god effekt är att människor lär sig det demokratiska systemets funktion och 

betydelse då man deltar i en idrottsförening.  

 
Figur 4.1: Grafisk modell av statens idrottssubventioner 

Källa: Egen konstruktion 

 

I figuren ovan åskådliggörs grundtanken bakom statens idrottsstöd grafiskt. Idrotten subventioneras så 

att kostnaderna för de privata aktörerna på marknaden minskas och produktionen och konsumtionen 

ökar till en som är samhällsekonomiskt optimal, förutsatt att staten kan beräkna idrottens externa 

effekter exakt. Välfärden ökar motsvarande den gråa triangelns area, jämfört med om staten inte hade 

intervenerat på marknaden.  
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4.1.1 Om idrottens mätbarhet 

Idrottens positiva externa effekter är som tidigare nämnts svåra att mäta. Efter intervjun med Erik 

Kristow framkom det att staten inte heller prioriterar att få fram sådana mätningar. Det är snarare något 

man försöker undvika just på grund av svårigheten med att skatta dessa effekter. Vi finner det är 

anmärkningsvärt att det inte överhuvudtaget finns några skattningar på det samhällsekonomiska värde 

som idrotten skapar. Det borde ligga i både statens och idrottens intresse att uppskatta dessa, staten för 

att kunna motivera bidragsgivningen för skattebetalarna och idrotten för att kunna argumentera för ett 

ökat bidrag. Om staten inte har någon kännedom om idrottens ekonomiska effekter blir det dessutom i 

praktiken omöjligt att fastställa en optimal nivå på de statliga bidragen. Utan mätningar så vet man 

egentligen inte heller om de positiva effekterna av stödet överväger de negativa. Staten verkar utgå ifrån 

att idrotten positiva externa effekter överväger de negativa och subventionerar därför idrottsrörelsen, 

men egentligen finns inga konkreta bevis för att så är fallet. I denna fråga har inte heller teorin ett tydligt 

svar, just på grund av att för få mätningar gjorts. Den nuvarande bidragsformen verkar till stor del vara 

uppbyggd på tradition. Anledningen till att man inte har utvärderat idrottens samhällsekonomiska vinster 

kan vara de stora kostnader det skulle medföra att göra en sådan kalkyl samt att det finns en politisk 

enighet i idrottsfrågan.  

4.2 En strukturell modellering av samspelet mellan staten och 
idrottsrörelsen 

Här presenterar vi en strukturell modell som redogör för statens och idrottsrörelsens samspel. Vi visar att 

staten och idrottens särintressen i kombination med deras beroende av varandra ger upphov till en rad 

problematiska situationer. 

 

Idrotten är en självständig rörelse som delvis finansierar sin verksamhet med årliga stöd från staten. Man 

beslutar i hög grad själv över hur stödet ska användas men staten anger i ett regleringsbrev vad dess mål 

och syften är. Idrottsrörelsen skiljer sig från många andra verksamheter som får statligt stöd då staten 

inte är huvudman. Beroendet mellan staten och idrotten ger upphov till dilemman för båda parter som 

försvårar samarbete och gör frågan om det statliga idrottsstödet känslig och svårbehandlad.  
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I den strukturella modellen nedan vill vi åskådliggöra dessa två dilemman: 

       

Figur 4.2. : Idrottsmarknadens dilemman 

Källa: Egen konstruktion 

 

Den svenska idrottsrörelsen befinner sig i en beroendeposition eftersom man är beroende av stöd från 

stat och kommun för att kunna bedriva sin verksamhet. Samtidigt finns sedan lång tid ett starkt motstånd 

till statlig styrning, man är mån om att behålla sin autonomi. Staten vill å sin sida maximera de 

samhällsnyttor som kommer med idrottslig aktivitet. Man har ett intresse av hur väl idrottsrörelsen 

förvaltar sina medel. Man är dock mycket noga med att behålla sin passiva ställning, en grundidé i den 

svenska idrottsmodellen. 

 

De bägge parterna måste väga de olika aspekterna av respektive dilemma mot varandra och formar 

strategier därefter. Staten erbjuder varje år en budget av en viss storlek och med vissa villkor. Man spelar 

en aktiv strategi. Idrottsrörelsen måste sedan, med sitt dilemma i åtanke, välja att acceptera eller neka till 

stödpaketet. Man spelar en reaktiv strategi. De bägge strategierna kan ge upphov till flera olika utfall. Om 

idrottsrörelsen upplever att staten inkräktar för mycket på dess autonomi kan man välja att neka till 

statens stödpaket. Om staten inte anser sig få ut tillräcklig avkastning kan man hypotetiskt sett minska 

eller helt sluta upp med att stödja idrotten. Slutligen, om bägge parter kan kompromissa och komma 

överrens uppstår ett samarbete mellan stat och idrottsrörelse via idrottstödet.  

 

Idrottsrörelsen är Sveriges största lobbygrupp med sina tre miljoner medlemmar. På idrottsmarknaden i 

Sverige är det tydligt att denna grupps påverkan är starkare än statens vilja att försöka höja avkastningen 

från sina investeringar genom aktiv styrning. Staten säger sig vara nöjd med hur idrotten förvaltar sina 

pengar och har inget intresse av att påverka hur dessa fördelas. Man är fullt nöjd med sin roll som 

observatör. Dessutom är det fullt logiskt att idrottsrörelsen som innehavare av den största kunskapen 
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inom idrottsområdet är den som är bäst lämpad att avgöra användandet av idrottsstödet. Staten menar 

vidare att en ökad kontroll skulle medföra höga kostnader och dessutom skulle man riskera att förlora det 

frivilliga engagemang som stora delar av den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd på. 

 

RF medger visserligen att statens styrning har minskat men att den fortfarande finns kvar genom de 

regleringsbrev som följer med idrottsstödet. Staten har dessutom tidigare tillsatt en utredning för att 

undersöka hur man skulle kunna öka styrningen av idrottsstödet och vill i sin senaste proposition tillsätta 

en bevakningsinstans i Centrum för idrottsforskning. Detta ser vi som tecken på att statens beskrivning att 

man är nöjd med sin passiva roll kanske inte helt stämmer. Att staten och idrotten har olika uppfattning 

om graden av statlig styrning är naturligt eftersom det finns intressen hos de bägge parterna som är i 

konflikt med varandra.  

 

Vi anser att den svenska idrottsrörelsen befinner sig i en mycket speciell och gynnsam särställning. I 

jämförelse med en privat investerare i ett företag så är styrningen och kraven som följer med 

idrottsstödet mycket svaga. Idrotten erhåller en stor summa som man med stor frihet kan använda efter 

eget tycke.   

4.3 Kontroll genom bevakning vs. skapandet av incitament 

I detta avsnitt kommer vi att använda teorierna om konsumtionsbeteende samt asymmetrisk information för 

att analysera vad staten gör för att förmå idrotten att arbeta effektivt efter de angivna målen. 

4.3.1 Skapande av incitament 

Enligt modellen som visar hur konsumtionsbeteendet förändras med varupriserna så leder en ökad 

effektivitet till att staten skulle investera mer resurser i idrottsrörelsen. Om detta skulle gälla i 

verkligheten så skulle det medföra incitament för idrotten att effektivisera sin verksamhet samt att 

förbättra sin rapportering för att motivera ökat statligt stöd. Intervjun med Erik Kristow visade dock att så 

är inte fallet. Det är föga troligt att storleken på statens stöd till idrotten skulle påverkas av att man skulle 

kunna visa på en effektivitetshöjning eller sänkning inom verksamheten. Då staten ser över idrotten så är 

man försiktig med att överföra ekonomiska modeller till verkligheten. Fördelningsmodellen verkar vara 

starkt traditionsbunden och påverkas inte av hur idrotten sköter sin verksamhet och därmed ges inga 

incitament till en effektivisering. 

 

Man kan analysera statens agerande utifrån modellen för konsumtionsbeteende som presenterades 

tidigare. Staten kan ses som en konsument som kan välja att investera i81 två varor, idrott eller ”alla andra 

varor”, till exempel sjukvård eller infrastruktur. Båda varorna bidrar positivt till statens nyttofunktion U.  

                                                 
81 Eller om man så vill, köpa. 
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Figur 4.3 : Statens konsumtionsbeteende. 

Källa: Egen konstruktion. 
 

I ett initialt läge konsumerar staten A0 och I0 i punkten 1. Om idrottsrörelsens effektivitet ökar, ökar även 

statens avkastning från att investera i idrott. Priset på idrott sjunker, relativt sett, och den nya 

budgetlinjen utgörs av M1. Effektivitetsökningen skulle inte leda till ökade satsningar på idrott varför den 

ökade inkomsten måste spenderas på andra varor. Staten konsumerar nu i punkt två, där nyttan är högre 

än i ursprungsläget. För att maximera nyttofunktionen skulle man dock behöva befinna sig i punkt tre där 

investeringarna i idrott är större än i utgångsläget. Statens agerande är alltså inte i enlighet med 

ekonomisk teori. Troligen är det så att ytterligare faktorer än de som finns med i modellen påverkar 

statens nytta. 

4.3.2 Kontroll genom bevakning 

Vidare karaktäriseras idrottsmarknaden av asymmetrisk information då idrottens autonoma ställning gör 

det svårt för staten att få insyn i hur idrotten använder det statliga stödet. Asymmetrisk information är 

problematiskt då den leder till mindre optimala resursallokeringar. I statens senaste idrottsproposition så 

har man föreslagit att Centrum för idrottsforskning (CIF) ska genomföra en regelbunden och långsiktig 

uppföljning på hur idrottsrörelsen använder idrottsstödet. Tidigare så har endast RF själv gjort dessa 

utvärderingar men nu så anser alltså staten att en tredje part ska tilldelas denna uppgift. Här kan man se 

staten som principalen och idrotten som agenten, där principalen inför en bevakning över agenten så att 

denne arbetar efter principalens mål och syften med idrottsstödet. Vi välkomnar förslaget då vi anser att 

RF i sin roll som bidragsfördelare inte kan anses som objektiv. RF har ett egenintresse som vi tror kan 

påverka kvalitén i bedömningarna av sin verksamhet. Förändringen kan potentiellt leda till att graden av 

marknadsmisslyckandet minskar och därmed kan staten få en bättre överblick på hur målen uppfylls.  

 

Staten har valt att försöka lösa Principal-Agent-problemet genom att införa kontroll/bevakning istället för 

att ge idrottsrörelsen incitament till att arbeta efter statens mål. Anmärkningsvärt är här att RF är överens 
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med staten om att överlåta uppgiften till en tredje part. Man motsätter sig dock att CIF ska tilldelas denna 

uppgift. Vi finner det sunt att RF inte längre är de enda som utvärderar sin verksamhet men undrar hur 

lyckat samarbetet mellan CIF och RF kommer att bli eftersom RF redan i utgångsläget har en negativ 

inställning. RF: s negativa inställning tror vi har att göra med att CIF är en del av Gymnastik och 

Idrottshögskolan, en institution som erhåller statligt stöd för att bedriva sin verksamhet. Dock ställer vi 

oss tveksamma till RF: s förslag om ett revisionsbolag som utvärderare eftersom vi inte tror att ett 

revisionsbolag har tillräcklig kunskap om idrottsmarknaden.  

4.4 Idrottsrörelsens styrning och budgetering 

I detta avsnitt analyseras styrningen på olika nivåer och mellan olika aktörer på marknaden. Vi diskuterar 

RF: s fördelningsmodeller, vilka effekter dessa ger upphov till och analyserar hur väl statens och RF: s mål 

kommer till uttryck i specialidrottsförbundens verksamhet. 

4.4.1 Styrning mellan stat och idrottsrörelse 

Idrottsrörelsen karaktäriseras av en stark decentralisering, till stor del på grund av att man är en ideell 

rörelse. Budgeteringsmetoden som används är ett tydligt exempel på ett uppbyggnadstänk. Visserligen 

utövar staten viss kontroll över RF via de olika regleringsdirektiven som kommer med stödet men jämfört 

med många andra organisationer eller företag ger statens grova målstyrning idrottsrörelsen en 

förhållandevis stor frihet. Detta motiveras med att idrotten är en folkrörelse med stort ideellt engagemang 

och är demokratisk i sin uppbyggnad. Fördelen med uppbyggnadsmetoden är att den låter lokal 

kreativitet flöda. Om staten skulle öka sin styrning för mycket skulle man förlora den initiativkraft och det 

engagemang som kommer från människors frivilliga sammanslutningar. Dessutom finns den största 

kunskapen om idrottens egen verksamhet hos idrotten själv.  

 

Vår empiri visar att statens mål med idrottsstödet och RF: s mål med sin verksamhet överrensstämmer 

med varandra. Vi finner två huvudmål. Det första är ett folkhälsomål medan det andra är av social 

karaktär; man eftersträvar en upplevelserik idrott som är öppen alla, underlättar integration samt ger en 

demokratisk uppfostran.  

4.4.2 Styrning mellan RF och dess medlemmar 

Om styrningen mellan staten och RF är decentraliserad så är styrningen mellan RF och de olika 

specialidrottsförbunden ett ännu tydligare exempel på ett användande av uppbyggnadsmetoden. 

Fördelningen av LOK-stödet och SF-bidraget, som utgör den största delen av idrottsstödet, styrs av 

kvantitativa mått. Föreningarna och förbunden tilldelas alltså dessa medel endast efter medlemsantal och 

arrangerade aktiviteter. Någon ytterligare styrning existerar inte, det är upp till varje förbund och 

förening att själva efter bästa förmåga förvalta stödet.  
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Bara drygt hälften av specialidrottsförbunden har tydligt definierade mål och endast 40 % har en tydlig 

måluppföljning. Nästan en femtedel saknar helt målformuleringar för sin verksamhet. Vi frågar oss hur väl 

man kan bedriva sin verksamhet om man inte har en tydlig målsättning. Vi tycker det borde vara en 

grundförutsättning med tydliga mål för sin verksamhet. RF borde här ställa högre krav på sina 

specialidrottsföreningar.  

4.4.1.1 Effekter av fördelning efter kvantitativa mått 

LOK-stödet och SF-bidragets utformning leder onekligen till att de idrotter som är populära och som har 

många deltagare, exempelvis lagidrotter som fotboll, gynnas. Naturligtvis är det oerhört komplicerat att 

finna ett sätt att göra fördelningen helt rättvist, vissa kommer alltid att gynnas mer än andra. Man kan 

dock diskutera huruvida den nuvarande metoden kan effektiviseras. Både staten och RF har sociala mål 

som man vill uppnå och med styrning via kvantitativa mått så blir det svårt att uppnå dessa. Vi frågar oss 

huruvida RF: s nycklar som de använder i sin fördelning skapar rätt incitament för SF: s verksamhet givet 

RF: s och statens mål. Som vi ser det finns det en risk att användandet av kvantitativa 

utvärderingsmetoder leder till att man inom SF endast fokuserar på att öka medlemsantalen. 

Verksamhetens kvalité kan då bli åsidosatt. Dessutom har de populära idrottsförbunden, som 

fotbollsförbundet, många medlemmar som inte är fysiskt aktiva inom idrotten. Till exempel måste man 

vara medlem i SvFF för att kunna köpa biljetter till matcher med fotbollslandslaget. Siffror är även relativt 

lätta att manipulera, det krävs inte särskilt mycket för att kryssa i några extra deltagare för att få ett ökat 

LOK-stöd.  

 

Vi tycker inte att man ska ta bort de kvantitativa utvärderingsmetoderna helt, men de bör kompletteras 

med mer djupgående, kvalitativa mått för hur verksamheten bedrivs. För staten och RF är sociala mål 

mycket viktiga och därmed bör man också utgå ifrån dessa vid bedömningarna. För att skapa en mer 

jämställd idrottsrörelse tycker vi att nycklar som visar hur jämnt verksamheten är över könen borde få 

större betydelse. Pojkar får idag större del av idrottsstödet då de är överrepresenterade i lagidrotter. 

 

Vi ifrågasätter också varför ingen hänsyn tas till de olika specialidrottsförbundens självfinansieringsgrad. 

Ett SF med hög självfinansieringsgrad har inte ett lika stort behov av ett statligt stöd då man kan 

finansiera sin verksamhet med andra, privata sponsorer. I och med att RF har idrottslig bredd som ett mål 

så borde de mindre idrotterna få ett större stöd än vad de får idag. Ett förbund som SvFF som i princip är 

självfinansierande skulle klara sig bra med en mindre del än vad de får idag. Mindre förbund har större 

behov av pengarna. Något som talar emot ett ökat bidrag till små förbund med låg självfinansieringsgrad 

är att det är just de förbunden som skiljer sig mest från de mål staten och RF har satt upp för idrotten. Ett 

ökat stöd måste i sådana fall komma med ökat ansvar i form av tydligare formuleringar av framförallt 

sociala mål. Som tidigare nämnts är en av uppbyggnadsmodellens svagheter att de enskilda 

affärsenheterna ofta har svårt att se de övergripande målen med verksamheten. Bristen på konkreta 

målformuleringar är ett tecken på att så även är fallet inom idrottsrörelsen. Många SF verkar närmast 
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”famla i mörkret”. Större krav från RF gällande framförallt upprättandet av sociala mål skulle leda till 

effektiviseringar inom idrottsrörelsen.  

4.4.3 Målstyrningens räckvidd 

Idrottens positiva sociala inverkan är som tidigare nämnts av stor vikt för både staten och RF. Samtidigt är 

sociala mål den målformulering som näst efter ekonomiska mål är mest ovanlig när man tittar på 

specialidrottsförbunden. Eftersom RF är en demokratisk förening som i grunden består av SF är det svårt 

att förstå hur prioriteringarna för verksamheten så tydligt kan skilja sig åt på idrottsrörelsens olika 

nivåer. En anledning till att det är så skulle kunna vara att idrotten själv vill vara så självständig som 

möjligt och därmed vill man inte ha ett krav på hur målen hos varje SF ska se ut. Ytterligare en orsak kan 

vara att man anser att man inom varje SF har den största kunskapen om sin verksamhet och därmed själv 

ska sätta upp mål för hur denna ska se ut. Detta innebär att RF åtterrapporterar till staten, där det 

konstateras att RF: s mål ligger i linje med de egna. I verkligheten kommer dock inte dessa till uttryck 

eftersom det endast är idrottens paraplyorganisation som uppfyller dessa mål. Det finns inga krav på att 

målen ska föras vidare ned till SF.   

4.5 Om införandet av ett fast stöd till idrotten 

Att idrottsstödet frikopplas från AB Svenska Spels vinster ser vi som något positivt. AB Svenska Spels 

framtida monopolställning är hotad och om spelmonopolet faller kommer idrottsrörelsen att drabbas hårt 

då bolagets överskott troligen kommer att minska kraftigt. Dessutom kommer idrotten att kunna planera 

sin verksamhet bättre när man i förtid, med säkerhet, får veta hur stort det årliga stödet blir. Kraven på 

idrottens förmåga att argumentera för ”sin sak” borde då öka eftersom idrottsrörelsen troligen kommer 

att konkurrensutsättas på ett sätt som tidigare inte skett. RF: s roll som förmedlare kommer i så fall att bli 

viktigare. Speciellt i tuffa ekonomiska tider kan man komma att få konkurrera med andra 

bidragskrävande samhällsområden, exempelvis kulturen, om de statliga pengarna. För att bättre kunna 

konkurrera om de statliga bidragen kommer även behovet av en tydligare målstyrning inom SF att öka. Å 

andra sidan har vi sett att idrottsstödet historiskt sett varit väldigt traditionsbundet. Det är därför inte 

säkert att förändringen av idrottstödet kommer leda till en konkurrenutsättning av idrotten.  

4.6 Samgående mellan RF och SOK? 

Effekten av ett eventuellt samgående mellan RF och SOK blir att marknaden för elitidrott monopoliseras. 

Vilka synergier skulle ett sådant samgående generera? Att vara en gemensam organisation istället för två 

separata innebär att man kan dra nytta av stordriftsfördelar när man arbetar under samma tak, 

exempelvis minskad administration. Detta är ett exempel på en kostnadssynergi. RF är mer av en 

breddidrottsorganisation än en elitidrottsorganisation vilket betyder att man inte arbetar med och därför 

saknar kunskap om elitverksamhet. SOK är däremot en organisation som är fokuserad på den yttersta 

eliten och har följaktligen stor kunskap om elitverksamhet. Vid ett samgående så skulle intäktssynergier 

kunna realiseras i och med en kunskapsöverföring från SOK till RF om hur elitverksamhet bedrivs. 
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Ytterligare en intäktssynergi är att organisationernas satsningar skulle kunna koordineras bättre. 

Resultaten skulle bli bättre produkter, det vill säga bättre och mer konkurrenskraftiga svenska 

elitidrottare. Som tidigare nämnts kan idrottsstödets införlivande i den statliga budgeten komma att öka 

kraven på idrottens förmåga att argumentera för sin sak. Vi tror att en enad idrottsrörelse bättre skulle 

kunna göra detta, ett samgående skulle alltså kunna öka idrottens förhandlingsstyrka gentemot andra 

bidragskrävande samhällsområden.   

 

Frågan är hur troligt det är att dessa synergier verkligen kan komma att realiseras. RF och SOK är två 

självständiga organisationer som har olika ledningsstilar i och med att SF inom RF har röststyrka efter 

storleken på SF medan alla medlemsförbund i SOK har en röst var oavsett storleken på 

medlemsförbundet. Många av SOK: s små medlemsförbund skulle förlora mycket av sitt inflytande om 

verksamheten införlivas i RF. Även organisationskulturen ser troligen olika ut då de har olika mål med sin 

verksamhet. Den relativa storleken på de båda utgör ytterligare en problematik. Eftersom SOK är en 

relativt liten organisation så finns risken att deras verksamhet vid ett samgående sätts i skymundan. 

Dessa argument talar emot att potentiella synergier skulle kunna realiseras vid ett samgående. 

 

SOK finansierar sin verksamhet till 80 % av privata sponsorer och frågan är om dessa skulle fortsätta 

stödja verksamheten om SOK blev en del av RF. Vi tror att många företag sponsrar SOK för att framgång 

vid ett OS ger stor genomslagskraft och ses som något mycket positivt. Många företag lockas av att synas 

tillsammans med de olympiska ringarna. Om SOK är en del av RF så blir troligen kopplingen mellan 

sponsringen och OS mindre tydlig än vad den är idag. Frågan är då om sponsringen blir lika generös? 

Dessutom kan man argumentera i att den sponsring som uppstår på grund av de olympiska ringarna med 

all rätt också bör tillfalla de olympiska idrotterna. Att vara en olympisk idrott är en statusstämpel som 

varje idrott som lyckats få också bör gagnas av.  

 

Det har på senare tid uppstått en offentlig konflikt mellan RF och SOK där man i media beskrivit 

situationen som en maktkamp dem emellan. Utgångspunkten vid ett eventuellt samgående är därmed inte 

optimal. Diskussionen om ett samgående har uppstått flera gånger under årens lopp och vid varje tillfälle 

så har medlemsförbunden i SOK röstat emot ett samgående. Det är med andra ord RF som är intresserad 

av ett samgående och SOK har aldrig ställt sig positiva till detta. Vi tror att den största anledningen till att 

RF vill ha ett samgående är kunskapsöverföringen som skulle ske i och med att RF i princip saknar en 

utarbetad sektion för elitverksamhet. Den enda anledningen, som vi ser det, för SOK att gå med på ett 

samgående är ifall de lovas ökade resurser om de arbetar under samma tak. Utöver detta så kan inte RF 

erbjuda något som SOK inte redan har.   

 

På RIM i Visby den 16-17 maj 2009 beslutade man att fortsätta arbeta för ett närmare samarbete mellan 

RF och SOK. Detta välkomnar vi då mer välkoordinerade satsningar är positivt för svensk idrott. Dock så 

tror vi inte att ett samgående mellan organisationerna skulle öka idrottsrörelsens effektivitet eftersom ett 

samgåendes potentiella synergimöjligheter troligen är mycket svårrealiserade.  
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5. SLUTSATSER 

Staten subventionerar idrotten med årliga stöd i miljardklassen av flera anledningar, man vill främja god 

folkhälsa och anser att idrotten spelar en viktig roll när det gäller att uppfostra barn och ungdomar till 

goda och mogna samhällsmedborgare samt främjar integration. Idrotten ska även vara tillgänglig för alla. 

Det finns ingen uppskattning på hur stora de samhällsekonomiska effekterna idrottsutövandet ger upphov 

till är, det finns inte heller något intresse från staten att försöka uppskatta dessa. Detta innebär att det 

statliga idrottsstödet i praktiken saknar ekonomiska grunder. 

 

Idrottsrörelsen är självständig men befinner sig i en beroendeposition gentemot staten då man tilldelas 

det statliga idrottsstödet. Staten har ett intresse av en effektiv idrottsrörelse, som strävar efter att uppnå 

statens mål med idrottsstödet. Staten kan och vill inte gå in och styra idrottsrörelsen eftersom idrotten är 

en egen, ideell och demokratisk verksamhet som dessutom är den största lobbygruppen i Sverige. Staten 

säger sig vara helt nöjd med att delegera ansvaret till idrotten själv. Ändå har man beslutat att Centrum 

för idrottsforskning ska tilldelas ansvaret att utvärdera och bevaka idrottens verksamhet. Detta finner vi 

något paradoxalt. Staten försöker härigenom lösa asymmetriproblemet på marknaden genom att införa en 

bevakningsinstans.  

 

För att uppnå de sociala målen som både staten och RF har med idrottsstödet så bör RF komplettera sina 

fördelningsmått. Som situationen är idag finns ett överensstämmande mellan statens mål och RF: s mål. I 

praktiken kommer dock inte dessa till uttryck eftersom RF inte ställer krav på SF att uppnå RF: s mål.  Med 

dagens fördelningsmetod skapas incitament för SF som inte ligger i linje med RF: s mål med idrotten. RF: s 

sociala mål är av kvalitativ karaktär men man uppmuntrar SF till att sträva efter kvantitet. RF borde ställa 

högre kvar på SF gällande målformuleringar, framförallt fastställandet av sociala mål för verksamheten. 

Hur kan annars RF motivera sina sociala mål om man sedan inte försöker implementera dem i praktiken? 

Vi tycker även att man bör ta hänsyn till hur väl ett SF kan finansiera sin verksamhet med andra privata 

sponsorer samt hur populär idrotten är i samhället. SF med låg självfinansieringsgrad har ett större behov 

av idrottsstödet. Den nuvarande fördelningsmodellen ger mest resurser till dem som redan har dem. Om 

målet är ”Idrott för alla” så borde specialidrottsförbund med låg självfinansieringsgrad få större del av 

idrottsstödet. Men först måste dessa ha en tydligare målformulering för sin verksamhet än vad de har 

idag. Med det kommande införandet av ett fast idrottsstöd som är en del av den statliga budgeten kan 

idrotten komma att konkurrensutsättas och RF: s roll som förmedlare blir i så fall viktigare. Följden blir 

att behovet av tydliga målformuleringar inom SF ökar. Det är dock inte säkert att detta kommer att ske då 

bidragsgivningen är starkt traditionsbunden. 

 

I teorin skulle ett samgående mellan RF och SOK kunna leda till ökad effektivitet men vi ifrågasätter starkt 

om detta verkligen kan ske i praktiken. Vi välkomnar dock beslutet om ett närmare samarbete mellan RF 

och SOK eftersom detta kan leda till att elitsatsningarna koordineras på ett effektivare sätt.  
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