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Förord

Idrottsutredningen har i direktivsitt Dir. bl.a. uppdragits1996:84
särskilda analyser och genomlysningar förhållanden iolikagöraatt av

anslutning till idrotten. dessaTre vi i denna volym:presenterarav

LOK-stödets ejfekter författad Rolf Sandahl beskriver bl.a.av
betydelsen det offentliga stödet till ochidrottsföreningarnas barn-av
ungdomsverksamhet dels ekonomiskt, dels symboliskt.

Kartläggning den idrottsrelaterade forskningen Sverigeiav
författad Göran Patriksson, Christian och ErikssonAugustsson Stenav
redovisar idrottsforskarnas spridning i landets universitet och högskolor

tillgången på rörliga forskningsmedel för deras verksamhet.samt
ÅsaFinansiering idrottsrörelsen författad Annerstedt, Andersav av

Björkman och redovisarJonas Persson samtliga penningströmmar -
offentliga, kommersiella och medlemsbaserade till idrottsrörelsens-
samtliga organisationsnivâer. Då författarna genomfört liknandeen
studie år 1993 kan trender i finansieringsstrukturen beskrivas.även

Därtill har vi i utredningen på initiativ tagit hjälp tvåeget av
historiker i syfte fördjupa vår allmänna kunskap idrotten.att om

ochKontinuitet förändring författad LindrothJan presenterarav
tankar idrottens framtid. Uppsatsen kan bl.a. läsas iinläggettom som
den aktuella bolagiseringsdebattens.k. inom idrotten.

tider och problemNya gamla författad Johan NorbergR.av ger en
kunnig historisk analys rörande förhållandet mellan ochstaten
idrottsrörelsen.

Vi vill med denna samlingsvolym dela de kunskapermed oss av
givit i förhoppning de kan intressera vidarerapporterna attoss om en

krets såväl inom idrottsrörelsen i samhället i övrigt. Innehållet isom
boken således underlag för kommitténs fortsatta arbete, inteär ett ett
ställningstagande kommittén. Kommitténs samlade bedömningarav
och ställningstaganden publiceras i kommande slutbetänkande.ett

Stockholm ifebruari 1998

Kjell Nordström
ordförande
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Kontinuitet och förändring

Tankar idrottens framtidom

Den studerar vasmålningar från antikens finnerGrekland oftasom
idrottsmotiv. Scener med löpning, hopp, kast, fribrottning och förannat
tanken till dagens tävlingsidrott- "inget under solen". skenetMennytt
bedrar. Under finns viktiga skillnader. Då brydde sig inteytan omman

resultat och slå rekord. Det räckte koramäta vinnare, allmäntatt att en
betraktad gudarnas gunstling. Alla andra beklagansvärda för-som var
lorare. kampgrenarI tolererades våld, kvinnornaavancerat nästanvar
osynliggjorda, "idrott alla" otänkbar utopi.ens som

Exemplet visar hur idrotten utvecklas under historiens Tidlösagång.
inslag kombineras med tidsbundna, kontinuitet med förändring. Enbart
kontinuitet eller enbart förändring otänkbart, båda ofrånkomliga iär är
skilda proportioner. Detta gäller givetvis framtidens svenskaäven
idrottsliv.

Våra dagars idrott präglad industrisamhället. värderingarär Deav
och den praktik ligger bakom detta samhälle till bådeupphovsom gav

industriellt produktionssystem och idrottsligt tävlingssystem,ett ett som
starkt bröt tidigare förhållanden. Rationalism, organisation,motav
prestation, resultatmätning framstegsoptimismoch hörde till grund
bultama i den given.nya

talas medNu samhälle håller formeras, deträtta påatt ett nytt attom
postindustriella infonnations- eller kunskapssamhället. finns iDet ett
sådant läge all anledning sig nyheter idrottslivet.också iväntaatt stora
Idrottens framtid, sammanfallande årtusendeskifte,närmaste med ett
kommer allt döma präglas förändring konti-att att änav mer av av
nuitet. Tecken har givit sig till känna framtiden redan här.är-
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Syftet

raderDessa belysa frågan kontinuitet och förändringatt inomavser om
svensk idrott i framtidsperspektiv. l vilken utsträckning kanett man
förvänta sig förändring På vilka punkter de in Vad betydersätter om-
världsfaktorema Hur påverkas idrottsrörelsen folkrörelsen, aktivite-

grenarna, föreningarna och deterna enskilda individerna
medlemmama

Bakgrunden önskemål från denär statliga idrottsutredningenett om
synpunkter idrottens framtid, i essäfonn. Rimliga förvänt-gärna
ningar denna litteratur infrias inte. Däremot kommer åt-typ av
skilliga synpunkter denpå svenska idrottens framtid redovisas. Detatt
sker med några specifika förutsättningar:

Jag idrotten utifrån. innebärDetta frigjordhet från dagensstörreser-
situation vad vanligt dåän skilda idrottsrepresentanter disku-ärsom

framtiden. Inte heller föreligger i "frigjord"terar studie krav på loja-en
litet med studieobjektet, endast uppriktig vilja ochmöjligaatt se sanno-
lika utvecklingsvägar. Uppgiften alltså inte försvara beståendeär detatt

inte heller illvilligt kritisera det. Personliga önskemål och för-attmen
hoppningar ovidkommande.är

Framtiden innefattar i detta fall 25-30 år, alltså medellång sikt.en-
Vanligen begränsar sig den interna framtidsdiskussionen till några få år
och inriktar sig akutpå problembehandling.

illspetsningarT och cijärvheter hör till bilden. angelägetDet är att-
lyfta fram alternativ kan sig chockerande; detex.vadte ärsom em-
pelvis hindrar intresset för våra dagars tävlingar och rekordatt isom
idrott kommer ebba med värderingaratt ut nya

I ställs idrottsrörelsen, idrotten i frivilligtcentrum organiserad folk--
rörelsefonn. I praktiken gäller det alltså huvudsakligen RF-idrotten.
Men den måste i förhållande till den övriga idrotten skolans idrott,ses
oorganiserad idrott mm. Idrottsrörelsen del inteidrotten,är en av sy-

med den.nonym
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Minihistorik

moderna tävlingsidrottenDen i långsiktsperspektiv tämligenär ett en
företeelse. Med början i England den form under 1800-ta1etstogny

lopp. fickSverige den fotfästeI i slutet 1800-talet, endastännuav men
spirande planta med ovissa framtidsutsikter. Linggym-svagtsom en

nastiken det svenska l800-talets dominerande riktning inom skolan.var
På frivilligplanet förekom folkliga kraftprov ochoch lekar, cirkus-
marknadsuppträdanden liksom borgerliga och aristokratiska akti-mer
viteter segling och hästsport. Motionstanken hade slagit hosrotsom
delar den icke kroppsarbetande befolkningen det ovisst hurärav men
många gick från tanke till handling.som

kanAllmänt karakterisera l800-talets svenska idrottslivman som
splittrat, trevande och fasta organisatoriska Med tävlings-utan ramar.
idrotten i sin moderna form kom paradigmskiftet. värderingar ochNya
praktiska tillämpningar gjorde sig gällande kraft.med oemotståndlig

kan inte betonasDet vilken kroppskulturell revolution därmednog som
släpptes den civiliserade världen.överut

Kännetecknande för den svenska utvecklingen tävlingsidrottenär att
snabbt kanaliserades i folkrörelseform, detta svenskatypiskt
skandinaviska på industrisamhällets och den politiska demo-svar
kratins behov samverkan mellan människor i rörelse med reformerav

mål. Det logisk kombination, eftersom ochtävlingsidrottensom var en
folkrörelsema fram samtidigt i slutet l800-talet. Idrottsrörel-växte av

alltså produkt den allmänna samhällsutvecklingen iär ettsen en av
givet historiskt skede, del folkrörelse-Sverige.en av

början 1900-talet tilltogI antalet lokala idrottsföreningar. Deav
började sprida sig från de tidigare helt dominerande städerna till mindre

i synnerhet i den industriella tillväxtens Industri-tätorter, boningar.
Sverige och tävlingsidrotts-Sverige gick hand i mellan-hand. Under
krigstiden spred sig föreningarna vidare till landsbygden. En massrö-
relse formhade tagit i jämnbredd med de andra folkrörelsema.stora
Efterkrigstiden har idrottsrörelsen expandera till ochdensett största

vitala enheten, själva flaggskeppet, i moder delvis sjun-Sveasmest
kande folkrörelseflotta.

ÄvenIdrottsrörelsen har inte bara gått framåt kvantitativt. organi-
satoriskt har utvecklingen varit positiv, förutsatt stabilitetatt man ser
och enhetlighet basala värden. RF har sedan tillkomsten med1903som

skicklighet systematiskt byggt effektivt organisations-stor ettupp
komplex, den svenska idrottsmodellen. Konkurrenter har utmanövre-

ibland införlivas. finnerHär vi alla de välkändarats, attgenom
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distriktsför-SF,specialforbundeningredienserna: RF,topporganet
30.000föreningarna caspecialdistriktsförbunden SDF,bunden DF,

individuellaoräkneligabokstavligenoch de20.000plus korpens ca
miljoner.tillibland angivna 2.5medlemmarna ca

SverigeTävlingsmässigt harinslag.positivahör andraTill bilden
framgångsriktbåde ochbretti synnerhetsig väl,hävdat ettgenom

myckethaft och harideella ledarskapet harDet enengagemang. --
frånbreddatssuccessivtrekryteringen harsocialaomfattning. Denstor
haromgivande samhälletbas. Genomslaget i detursprungligen smalen

massmedia,offentliga satsningar,utomordentligt avläst ivarit stort,
uppslutning.allmänhetens bredai handoch sistaskolan, sponsorer - -

liksomutvecklingen amatöridealet,inslag iviktigtEtt nusom-var
lagstiftning. Ama-inomidrottsligrigorös,meddopingen enomgavs-

successivtdetoch ledare. Näromfattade både idrottsutövaretöridealet
tävlingsidrottensföröppnades dörrenefterkrigstiden,underövergavs

för-ofrånkomlignackdelarnakommersialisering. Det trotsvar en --
framtidenförmodan ienligt min ävenpåändring sätt somsamma --

ochluckrasdopinglagstiftningen kommerinomidrottsligaden att upp
överges.

hegemonin.manligaidrottsrörelsen deninslag imarkant ärEtt annat
krystade ochpåhuvudsakligenpräglasHistorien männens envetna,av

deltagande.kvinnligtmotståndskäl grundadekänslomässiga mot
aktivabåde blanduppslutning ökat utövarekvinnornasharSuccessivt

gärning0rd ochfolkrörelse idiskuteras någonkanoch ledare. Det om
årenlåt deidrottsrörelsen-kvinnoñentligvarit senasteän attvaramer

islossning.början påsett en
Ännu skeptisk ellerfolkmajoriteten1900-taleti början av-varav

formmodernadennaDärefter hartävlingsidrotten.tillvisande av
sak harframgångshistoria. Enformidabelidrottsverksamhet skrivit en
mori-fram sittviskatpå triumfvagnensaknats: slaven mementosom

dödlig.dukom ihåg äratt

tankeställareNågra
tvåpåtillspetsatoch samhälle kan sätt:mellan idrottFörhållandet ses-

elleravspeglingsteorinsamhälletspegelantingenIdrotten är aven
givetvisliggerautonomiteorin. Sanningenfritt sinaväljer vägaregna
framfördikterastrendernadessa motpoler. Demellannågonstans stora

väljafrihetfolk harsamhällsutvecklingen. Idrottensallt större attav
karaktär. Förkortsiktig och "intem"frågor att yttralösningar i av mera

uppfattningalltså hamåsteframtid isig idrottens stort omenmanom
samhället påvaråt hela är väg.
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Framtidsforskama tämligen ivi befinnerär överens att ettom nu oss-
övergångsskede. Industrisamhället håller domi-på övergesatt som

ramverk, postindustriellt ochnerande samhälle dominerat tjänsterett av
Övergångenkunskaper kommer i dess ställe. inte isker givetvis ett

slag. Vissa landet,delar i synnerhet bruksortema, håller fast vid detav
gamla. tillväxtens boningar, exempelvis välmåendeI storstadsomrâden,

det postindustriella samhället i mångt och faktum.mycket redanär ett
det kvartsseklet fårFör räkna med fortsatt blandning,närmaste man en

dock tjänste-med allt och kunskapsdominans.mer av

Den enskilda människan byter sällan grundvärderingar under sitt-
livslopp. de värderingar etableras stårTvärtom, kring de 20årensom
sig normalt. sak moden och konkreta aktiviteter påEn är attannan

flitigt.ytplanet kan växla Djupare värderingsforskjutningar alltsåär
generationsbundna. Därmed ungdomsgeneration,dagens i synnerhetär
den i tillväxtens boningar, avgörande for framtiden. dess värde-Det är
ringar bestämmer idrottspraktiken kvartssekel. Omväntettsom om

äldre ledargeneration sin frågaungdoms värderingar irepresenterar en
ochbåde idrott samhälle.om

skisserade situationen inbjuder till konservatism och klyftorDen
mellan generationerna. Förhållandet tankeväckande. minst gällerInteär
det idrottsrörelsen, där särskilda ungdomsförbund saknas och där äldre
i hög grad leder leder barn. Framtiden formas med går-unga, vuxna
dagens värderingar. saknar inte förtjänster ochDetta i form stabilitetav

ohållbarttraditioner, enda Kontinuitetenstrategi.ärmen som garan-
förändringen.inte går baklänges in i framtiden.Manteras,

Vilka värderingar sig gällande i dagens postmaterialistiskagör ung--
domsgeneration Forskningen har målat följande Trygghets-bild.upp
värderingar materialistiska frihetsvärderingar postmateria-ersätts av
listiska. Familj, djupa relationer i övrigt och arbete betonas änmer
hobbies och föreningsliv. Självständighet och omväxling viktiga in-är
slag, inte hierarkier och fasta arbetsförhållanden. ekologiskaDe sam-
manhangen, och miljö har betydelse. finns anledningDetnatur stor att

dessa värderingar på allvar.ta

Vidare har ochintressant skillnad mellan kvinnornoteratman en-
Kvinnor lutar det ekologiska hållet liksom kunskaps-åtmän. mer

och inforrnationssamhället. Konservatismen manssidan.påär större
Detta har givetvis betydelse i framtid med kvinnligt infly-växandeen
tande. illustrera spännvidden kanFör vi ställa två ungdomar motatt

manligavarandra: den industriarbetaren i Degerfors kvinnligaoch den
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traditionelladem deni Hässelby. stårsocialassistenten Vem täv-av
framtidens idrottslivformarlingsidrotten närmast, vem

Ännu människorsbetydelse konkurrensensamhällsfaktor är omaven-
Alltfler aktivi-entydig.Utvecklingenuppmärksamhet och intresse. är

ökadeföreställa oss. Detsomliga kan vi intetillkommerteter ensnu
datateknologinmed musikmaskiner ochillustrerasutbudet kan men

till kon-och utlandsresor bidrartill fritidshus, båtartillgångenäven
bli-ökade fritidenidrotten, kan kanske denPositiv, bl.a. förkurrensen.

be-i sammanhang Menarbetslösheten betyda dettavad kommer att
kon-den ökandereducerardiskutabelt och ifritid är stort settgreppet

och aktivitet.för varje fritidsområdekurrensen typutrymmet av

gäller idrotts-tankeställaresamhället någraSå långt i Nustort. som-
karaktärframhållit sin1900-talet igenomhar helarörelsen. Den av
honnörsord,folkrörelserollen, har varitbegrepp,folkrörelse. Detta ett

framväxten ochbetydelse vidfolkrörelsemasförknippat med stora
och kommu-folkhemmet. Statligadet svenskavidareutvecklingen av

deavseenden,folkrörelsema väl i olikabehandlatnala "makter" har
tyder emel-minst idrottsrörelsen.decennierna inte Det mestasenaste

tid, andrasin bästa"klassisk skepnad"lertid folkrörelsema ipå settatt
helhetvid. Både folkhemmetgemensamhetsformerkrafter och tar som

befinner sig i gungning.folkhemmetoch det idrottsliga
ungdomsgeneration ochinte på dagensFolkrörelsetanken imponerar

denförutsägelsedärför rimligframtiden.därmed inte på Det attär en
folk-hittillsinte kommerframtida idrottsrörelsen att gynnas avsom

den.själv kommer betonakanske interörelserollen. Man attens

dyna-särklass ochidrottsrörelsen den iSamtidigt största mestär nu-
folkrörelseSverige blir ifolkrörelser.miska dagens Kampen omav

Ävenflaggskeppet.fråga idrottsrörelsen,mycketmångt och omen om
inflytandeochförbi, finns åtskillig maktguldålderfolkrörelsemas är

princip.kontinuitetens Detenlighet med de strukturemaskvar i sega
endasträddas,kan på siktfolkrörelsetanke och praktikidrottensbästa i

anda.framtidensförändringar imed betydandedet kombinerasom

idrottsrörelsentill förändring inomoch förmåganviljanHur ärstor-
kon-kontinuiteten ocherfarenheterna dethistoriskatill deSer ärman

efter sinabakåtpå hålldominerar. Man har mångaservatismen settsom
dis-framtidbehövs. Denfastän bådaideal, inte framåt, synsätten som

diskussionen försfå ochnormalt några åromfattar barakuteras av
strukturema. Dettamed de beståendefångar i lojala ärledare ärsom

deförändringsvilja måsteåstadkommanaturligt. förMen störreatt
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svåra principfrågoma ställas: Behövs idrottsrörelsen RF-idrotten
Vad åstadkommer den inte kan uppnås andrapå sätt Vilka ärsom
alternativen Skall idrottsrörelsen endast syssla med idrott eller bredda
sig till frilufts- och fritidsrörelse Multikulturella föreningar Vilkenen
roll skall det rådande tävlingssystemet spela

Detta tävlingssystem särskild betydelse.är har starkaDet traditio-av-
internationellaoch förankringar, det delar denner storagenomsyrar av
föreningsidrotten,svenska det tongivande i skolan, det drarär till sig

väldiga och det dominerar fullständigt massmediabildenresurser av
idrott. Resultatet har blivit många likhetstecken mellan idrottatt sätter
och detta Kommer denna situation fortsättasystem. och hur skulleatt

systemskifte kunna ut Här harett vi den fråganstorase

Några omvärldsfaktorer

kommerHur omvärlden påverka idrottsrörelsen det kvarts-att närmaste
seklet Frågan många delfrågor, den och svår. Härär storrymmer
följer några synpunkter fyrapå områden: politik, massmedia/näringsliv,
vetenskap och mentalitet.

Politiker på skilda nivåer och i olika partier har under efterkrigstid-
med få undantag ställt sig välvilliga till idrottsrörelsen. harDet yttrat-
sig såväl i positiva uttalanden i direkta bidrag och andra ekono-som
miska satsningar. Kommer denna hållning fortsätta Detatt är en
grannlaga uppgift sia framtiden på områdeatt berörett näraom som en
pågående statlig utredning. Mina blir här korta och allmänna.svar

Några omständigheter talar satsning offentliga medel imot stor av
framtiden: klassiskaDe folkrörelsernas gynnade ställning försvagas,
tävlingsidrottens fortsatta utveckling inger betänkligheter, huvuddelen

motionsidrotten folkhälsoidrotten försiggår utanför idrottsrörelsen,av
privatiseringstrend sig gällande, konkurrensengör skattemedlenen om

hårdnar.
Andra omständigheter, delvis förutsätter förändringar inomsom

idrottsrörelsen, talar för fortsatt kraftfull satsning: internationellten
framgångsrik bred svensk tävlingsidrott upplevs samhälleligtettsom
intresse jfr arbetet iOS Stockholm 2004, den kommersiella artist-
och underhållningsidrotten flyttar/flyttas idrottsrörelsen, motion-ut ur
sidrotten bereds plats, föreningsidrottensstörre sociala funktion byggs

det ideella ledarskapetut, värnas.
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värderingarnai andra fallhärblirför utgångenAvgörande som --
idrottsrörelsenstår klartmycketungdomsgeneration. Såhos dagens att

ohejdadochtraditionstödmed framtidaräknainte kan vana.av

beträffar.vad artistidrottenenhetkanMassmedia/sponsorer som enses
sigMassmediamark.underhållningsindustrinshärVi står engagerar

tillrelationiNäringslivetpublikintresset.tillrelationi mass-sponsrar
harHittillsobjektetssponsradedetochmediaexponeringen status. en

Samtidigtutveckling göruppåtgåendeutomordentligt stark, ägt rum.
förut-TV-medietsdominerandedetbeträffandegällandesig turbulens

villkor.godapåattraktivasändasättningar att evenemang
kanartistidrottenförintresseallmänhetensförbisettAlltför är att

mindreselektivt,förutsekanradikalt.det Manochminska ett mer-
inteungdomsgenerationen. Manintresse hosoförbehållsamt tar ensom

Samtidigtväljer.hög nivå,tävlingsidrottdelsjälvklarhet manav
slag-flerakan förutsättai media. Mankonkurrensenökar att nya,

Kom-artistidrotten.kampen medalternativ kommerkraftiga att ta upp
ställningarnahålladen attmer

alltmer kommeridrottsutbudetföreställa sig attvidarekanMan att
iverketsjälvaiProcessenklara konkurrensen.för ärmediaanpassas att

i formmaktkomplexstarktArtistidrottenfull gång. ett avomges av
harDemediaansvariga ochsportjoumalister,idrottsledare, sponsorer.

föränd-betyderslagkraftig idrott. Detalla intresse att presenteraav
Så kommervärderingar.massmedialamedtävlingsidrottenringar av

fortsätta.det att
klassiskatendenser Stora,dessabli resultatetVad evenemangav

ividaresannolikt levakanmmfotboll, VasaloppetiVMOS, mass-
förutsättningar ävenhuvudsakligen utifrånmedia, massme-omegna

långtgåendemedfår räknaförstärks. Däremotdiala hänsyn enman
särskilt iidrottsutbud,medialtoch jippoiseringtrivialisering annatav

andraochavgörandenrafflandehöjdpunkter, korta,UtplockadeTV.
uppgjordaförvägligger de iförlängningenökar.tillrättalägganden I

sigdramatik.möjliga Man närmartävlingarna, störstagaranterarsom
andraochcatch-as-catch-canbrottningsformenvälregisseradedenäven

tävlingsidrottsliga traditionen.utanför deninslag
artist-blirDelsframhävas.punkterskall tvåSammanfattningsvis

intedetochmassmedia- ärikonkurrensför alltidrotten störreutsatt
massmedia/sponsorerlängden; utansig iden står satsarsäkert sen-att

alltmer till-medräknaDels fårattraktiva.dettimentalitet på mest man
smak. Inom-breda publikensdenmedenlighetinslag irättalagda

hävda sig.får svårtvärderingaridrottsliga att
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Vetenskapen har alltmer ökat sin betydelse inom idrotten. gällerFrämst
det medicin och fysiologi. Idrotten har förvetenskapligats. gällerDet
både tävlingsidrotten och motionsidrotten olikamed målsättningar.men

det förraI fallet det fråga optimeraär resultaten och handatt taom om
skador, i det skapa hälsa och välbefinnande. Deatt stora veten-senare
skapliga insatserna och tillfaller tävlingsidrotten. blirHurresurserna nu
det i framtiden

Utvecklingen resultatförbättring och därmed allt perfektare för-mot
beredelser inom tävlingsidrotten totaliseringsprocessen kan inte
bromsas. Det betyder den vetenskapliga satsningenatt Intetrappas upp.
minst bör det finnas expansionsutrymme för den psykologiska discipli-

mental träning. Mest tillspetsad blir utvecklingen inom därnen grenar
resultaten exakt. De irrationella bollspelenmäts har hittills haftmer
mindre behov vetenskap det kommer successivt ändra sig.attav men-
Kunskaps- och vetenskapssamhället i växande.är

Vilka konsekvenser får den ökade vetenskapligheten kon-En
sekvens ökade kostnader för tävlingsidrotten.är blirDet tal idrotts-om
vetenskaplig kapprustning, parallell till den militärvetenskapliga.en
Vidare kan resultaten allt tillskrivas vetenskapen, allt mindre demer
aktiva. Båda konsekvenserna medför belastning för tävlingsidrotten.en
På plussidan kan vetenskapen i elitidrottsmännen fårnoteras att
"forsökskaniner" värde och de vetenskapliga insatserna möjligenattav
kan intressera delar allmänheten. Både aktiva och kommertränareav
alltmer förvetenskapligas och intemationaliseras.att

Med denna utveckling kommer tävlingsidrottens karaktär all-av
varligt arbete på kunskapsområde iett Dettaavancerat att accentueras.
sin försvårar bred uppslutning.tur Inom andra kulturområden haren
vetenskapen mindre konstnärskapet och denutrymme, spontana
leklusten större.

Slutligen några 0rd det i nutida forskning gångbara svår-om men
fångade begreppet modernitet. byggerDet föreställningenpå vissaatt
inslag i samhället framstår "inne", i takt med tiden och därmedsom
eftersträvansvärda. Det moderna good will. ingetMen moderntärger
hur länge helst. Modemiteten kämpar sig fram underläge,som ur
vinner hegemoni och förlorar sin kraft.

Både tävlingsidrott och motionsidrott har i hög grad burit modemi-
prägel under 1900-talet.tetens Många for självklart dettar attnog

kommer fortsätta efterså millennieskiftet. Jag det inte allsatt attmenar
lita på. Tvärtom kan bliär det "ute"att syssla med idrott. Dettaatt

gäller i synnerhet den trendkänsliga ungdomen.
Vilka delar idrottslivet särskilt for trenderna Naturligt-är utsattaav

vis gäller det de enskilda grenama/aktivitetema. Här finns uppkom-
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frågan störredeklinerande. Menochetableradefastlingar, avser
decennier kaninom någratävlingsidrottenhelaenheter. Jag attmenar

osannoliktsigpublik. kanoch Detbåde för"omodem"bli teutövare
pekarfinns underströmmardetintresse.dagens Menmed tanke på som

sinnena.aktiviteter fårriktning. Nyai omgreppannan
sociokulturellutbytbar,densvaghetTävlingsidrottens ärär att en
identifikation,spänning,behovbygger på vårakonstruktion. Den av

lika bratillfredsställaskanbehovengemenskap Menrörelse, omm.m.
populärkul-påattraktioneller minskar idrottenshåll,bättre på annat

marknad.hårdnandeunderhållningsindustrinsochturens
grundad imark.fastare Denstår påmotionsidrotten ärJag attmenar

automatiskttillgodosågstidigarerörelsebehov,ursprungligtett som
rörelsebehovVisserligen dettakanlivsföring.aktivfysisktgenom en

del-tillför övrigtSå sker äveninaktivitet.undertryckas storgenom
någotundertryckandefrågadådetungdomen. Menbland ettär avom

naturgivet, kroppen.
beroendeinteDentillgångar.har ytterligare ärMotionsidrotten av

påverkan. DenmassmediaförkänsligmindreDärmed denpublik. är
bedriven,rimliga formeriDenmycketinte kosta är,behöver pengar.

kunnavetenskapligt håll kommerfrån atthälsosam. Min är atttro man
särskilt demisstänkervärde. Jagbekräfta motionens attytterligare psy-

läggasskallTill dettauppvärderas.kommereffekternakiskt/mentala att
fore-docksomsocial ävenrekreation ochmöjligheterna samvaroav

tävlingsidrotten.kommer inom
modemite-underkastadtävlingsidrottenblir alltså ärSlutsatsen att

bitvisosäker,förra gårmotionsidrotten. Denböljegång än entens mer
tillförsikt.medframtidenkandentillframtiddyster mötes, ansesenare

framtidIdrottsrörelsens

helhet,idrottsrörelsenförframtidenblir dåVad grenarnasom
medlem-ochföreningentraditionelladenspecialförbunden,

inom"instanser"fyradessadiskuterasföljandedetmen/individen I
ordning.ochidrottsrörelsen i tur

hartid. Manbästasinfolkrörelsemaredan konstateratshar settDet att
och tenderar växahållamed numerären attproblem sammanatt uppe

vidmakthålla dyna-svårareblir alltoffentliga sektorn. Detmed den att
folk-vitalaidrottsrörelsen, denidealiteten. Kommer mestmiken och

hållainåtdentrycket Kanstå detrörelsen, kunna yttre sam-emotatt
man



SOU 1998:33 förändringoch 17Kontinuitet

står klart påfrestningarnaDet kommer öka det närmasteatt att
kvartsseklet. så djupt förankrad storhet idrottsrörelsenAtt en som
skulle "försvinna" på denna tidsrymd tänka kaninte på. Däremotär att
den minska i omfång och förändras betydligt. endera eller bådaderaAtt
inträffar, förefaller sarmolikt.

Redan finns tecken på rekryteringssvårigheter både i fråganu om
ledare och aktiva. kommer tillbakagången i tillväxtens boningar,Först
där trenderna slår hårdast det Sverige. Säkrast i sitter folk-sadelnnya
rörelseidrotten i traditionella industriområden Sverige.det gamla Det

också där fyller sinden viktigaste samhälleliga funktion. kanHärär
den i arbetslöshetens tecken till och med få ökad betydelse.

Hittills har med kraft idrottsrörelsenvämats om som en samman-
hållen storhet där och bredd i den klassiska pyramiden positivtärtopp
beroende varandra. Denna vackra tanke vilar delvis på Detmyt.av en
går få fram deltagande inom idrott existensenett stortatt utanen av en

Likaså går det nå internationellt ledande positioner inom täv-topp. att
lingsidrotten bredd. Framtidens alltmer vetenskapen och under-utan av
hållningsvärdet styrda tävlingsidrott kommer ihålighetenatt accentuera
i det traditionella bredd-topp-tänkandet.

Redan kan och tydliga tecken artistidrotten i depå attnu var en se
publika frigör sig från folkrörelseidrotten. sker iDettamest grenarna

anslutning till internationella ochtrender. får räkna artist-Man med att
underhållningsidrotten i framtiden kommersialiseras intemationali-och

fullt den förs från folkrörelse till Alltmer kom-näringsliv.attut,seras
detta framstå god lösning. företeelse blivitEnattmer som en som en

belastning folkrörelseidrottenför hamnar likställspå sin naturliga plats,
med kulturfenomen popmusik och film.som

Var går mellan den "frigjorda" och den bre-artistidrottengränsen
dare tävlingsidrotten framtidenHur för det utbredda seriesystemetär

tävlingsformeroch motsvarande kommerJag gränsdragningenatttror
ske tämligen automatiskt blirkontinuerlig Detatt genom en process.

svårt ställa bestämda kriterier, försök kommeräven attatt upp om
göras.

andra frågan mycket den bre-Den spännande. gäller alltsåDenär
dare tävlingsidrotten, symboliserad division-3-matchen bollspeli ettav
i X-köping. traditionellt ivitala del idrottslivet, själva kärnanDenna av
den hittillsvarande iRF-idrotten, får enligt min hävda sigsvåraretro att
fortsättningen. blirKraven allt högre både på de aktiva ledarna.och
Konkurrensen ökar. På sidan lockar artistidrotten sina världs-medena
stjärnor iavnjuta länstolen hemmavid, motionsidrottenpå den andraatt
med rikhaltigasitt smörgåsbord aktiviteter. kommerDärtill ettav egna
växande utbud på fritidsmarknaden.
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sig ingårpåUppgiften få allt delar befolkningen rörastörreatt attav
statsmakternakontinuerliga folkhälsoprojekt,sedan länge i det mersom

bli alltlivsstilframtiden frågor sundeller mindre kommerIstött. attom
dennaMotionsidrotten vital del i detta. Menviktigare. är typ aven

kommerhuvudsakligen utanför idrottsrörelsen. Huridrott bedrivs
uppnåmöjligtställa sig framdeles och vadidrottsrörelsen är attatt

punkt.framtida diskussioner på dennaförutse livligakanMan
tillfrån tävlingidrottsrörelsen förskjuta tyngdpunktenKommer att

tävlingsfonnerförses mildakan möjligen medmotion Den senare
för-till sådantecken i tiden skulle kunna ledavillkor. Flera enegna

och ekolo-för miljö-samhälle medskjutning: Ett utrymme natur-,mer
ochökande för rörligt friluftslivgitänkande; intresse naturenett som

framstårtraditionell tävlingsidrottidrottsplats; risken/möjligheten att
tillta-kvinnornasökad insikt motionens hälsovärde;omodern; omsom

idrottsrörelseidrottsrörelsen kvinnodomineradgande inflytande i en
skulle förändra inriktningen.sig sikt fullt möjlig ochpåter

Allt talarderas organisationerför de skilda idrotterna ochHur går det
artist-alla nivåer. inomför hårdnande konkurrens Påpå toppen,en

denmarknadsmässiga utspelen skärpas,idrotten, kommer de att egna
sigriktaprofileras och- direkt eller indirektidrotten/evenemanget att -

försvinnargrenarTalet vinnar- ochandra grenar/evenemang.mot om
fullfår Utvecklingen redan i gång.ökad relevans. är

samhällsarenan,alltfler aktiviteter uppträder påTill bilden hör att
ekonomiskt stödidrottsgren och kräveranspråk pågör status enav

denräcka till förBefolkningen inteRF-anslutning. kommer att
modeflugorflera karaktärfloran idrotter, medväxande varav avav

fångasvårareungdomskulturen. blir dessutom alltbaserade i Det att
organisationeridrottsliga aktiviteterna i sedvanligadeupp nya

specialförbund inom RF-komplexet.

före-organisatoriska fundament,idrottsrörelsensLokalföreningarna är
Idrottsföreningamasoch förbunden.ningsbandet mellan individen

det gåidrottsrörelsens. kommerframtida utveckling Huravgör att
olikaföreningarna såsvårbemästrad bl.a. därförFrågan ut.är att ser

detoch så kommerhar uppstått, spännvidden ökatAlltfler atttyper
tradi-aktiviteter,med hänsyn tillfortsätta. Förutsättningarna olikaär

förglesbygdsföreningenlillationer, geografisk belägenhet Denm.m.
fotbolls- eller is-ställning iskidor, storstadsföreningen med ledande

kam.hockeyartisteriet och golfklubben kan inte dras över en
föreningsdriften. Före-professionaliseringen itydlig trendEn är

Ideali-ansvariga.alltmer specialistkunnande deningsarbetet kräver av
alltmerkommerinte, trotjänamas skara krymper.räcker Detta atttet
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leda till anställda tjänstemän i hållerdet idrottsliga föreningslivet. Det
inte i idylliska pionjärår- "ha kontoret fickan". Tendensenpåattsom-
har redan gjort sig gällande de kommer förstärkas.åren ochsenaste att

uttryck förEtt professionaliseringen specialist-och behovet av
kompetens det fenomen tillhan-kallats serviceföreningen. Denär som
dahåller "idrottstjänster" fastställda avlönadeavgifter ochmot genom
funktionärer. föreningsformTrots karaktären företag påtaglig. Iär av

golf och tennis fort-tendensen tydlig och kommerär attgrenar som
sätta.

Slutligen återfinns idrottsverksamhet företagsform.organiserad i En
rimlig gissning skillnaden mellan föreningsformenden ochär att
kommer minska. Framtiden blir med andra ord dragkampatt omen
intresset den traditionella,mellan ideellt ledda föreningen, serviceföre-
ningen och företaget. vinner bäst medborgarnasDen tillgodosersom
önskemål. Utvecklingen står tilloch förhållandeiväger ut-nu men-
gångsläget befinner sig ideelladen föreningen på defensiven, företags-
formen offensiven.på Kommande lagstiftning och anslagspolitik spelar
givetvis förroll utgången.

traditionella idrottsföreningenDen ledarska-bygger på det ideella
dagens före-Kommer ungdomsgeneration ställa sinapet. att upp som

gångare inte sarmolikt. ochDet Hos den råder andra värderingarär
livsvillkor: familj, oorganiserade vänskapsgmpperingar ochmer
miljö/naturmedvetande förenings- och karriärintresse. bitvisDetän
mödosamma frivilliga organisationsarbetet blir inte högprioriterat. Man
vill snabbt och enkelt komma åt idrottsutövningen. Försvårande fram-
tidsomständigheter tillkommer: ökad länder,rörlighet mellan orter,

föreningar och aktiviteter.yrken, traditionella idrottsföreningenDen
kontinuitet, medan vi går ökad förändring.motgynnas av

förmågaUtan vilja och till förändring kommer traditionelladen
idrottsföreningen ohjälpligt bakåt. framtidengå och vill den iKanatt

till förhållandensig Förändringsviljan oviss. Däremotäranpassa nya
kan spekulera förändringar förväntadei nâgra tänkbara i linje medman
framtida värderingar: Mindre ensidig bundenhet elitäravid den täv-
lingsidrotten för lagdverksamhetsformer; viktstörreutrymmeger nya
vid familj och social multikulturell därinriktning ävensamvaro; en
icke-idrottsliga inslag bereds miljö-plats musik, naturupplevelser,
arbete nöje mindre föreningsarbete.m.m.; mer -

I sista hand det givetvis individen sin hand.har avgörandet i Iär som
vilka former vill han och hon fortsättningsvis befatta sig medaktivt
idrott kommer föreningsengagemanget dvs i vilkenHur utvecklas,att
utsträckning individerna framtiden ikommer i medlemmarviljaatt vara
idrottsföreningar
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redanpassiva kanpolarisering mellan idrottsligt aktiva ochEn nu
samhälle, därhögmekaniseratförstärkas.skönjas och kommer Iatt ett

betänkligtgivetvis särskiltorörligt, dettaleva tämligenkan ärman
framträder allt tydligare.motionnyttan av

tävlings-rekryteringsbas för dettroligen godblirInvandrama en
tydliga, universella budskapföreningslivet. Med sittidrottsliga täv-ger

samhället.svenskai detpositiva signaler tilllingsidrotten nya grupper
dessa.integrera Deti samhällets intresseSamtidigt ligger det att

medräknagoda möjligheter. kanföreningslivet Manidrottsliga ger
idrottsrörelsen.ökat iinvandrarengagemang

tillväxt-dekvinnorna,motsvarande gällerEtt även enresonemang
andra värde-delvissamlade idrottslivet. de harpotential det Menför

värderingarutsträckning dessaFrågan i vilkenringar ärän männen.
fårSker det,förverkligas inom idrottsrörelsen.kunnakommer att man

detkommerkvinnligt inflytande, intelångträkna med omavmer
idrottsrörelsen.förverkligas utanförkvinnliga engagemanget att

mycketochtill idrotten i mångtindividens förhållandeövrigt harI
Ökad medbor-konkurrenssammanhangframgått i andra omovan.

ungdomsgeneration,hosvärderingar dagensintresse, geo-nyagarnas
ökade krav påväxlande moderiktningar,snabbtgrafisk rörlighet,

förfrån försvårarinbrytningar näringslivetochidrottssatsningen
behålla medlemmar.idrottsrörelsen ochvärvaatt

Sammanfattning

utgårönskemål.uttryck för personliga Deframtidstankar inteDessa är
utveck-samtidaenligt historisk ochoch sannolikhetermöjligheterfrån

iakttagelserforskning, litteratur och allmännaling, fångad genom egen
diskussionsunderlag.varit förtiden. Syftet hari att ettsvara

huvudpunkter:isammanfattas framställningen någraNedan

samhällsomvandlingarpåverkas djupgåendeIdrottslivet av
förändringarsådant skede.inne i Storaparadigmskiften. Vi är ettnu

1900-taletundertidigareidrotten.påräknas inom Merkan änäven
grundläggande strukturer.de berörakommer att

medharparallella tävlingsidrottssystemetindustrisamhälletmed2. Det
världendelar idrottslivetlagt siginlandsisens tyngd över.över stora av

till-drivasförr, bastionerifrågasättas desskommerDet än attatt mer
började.det Enavancerade västvärlden, däri denbaka med början

allmänhetensunderhållningsindustrininomgiven plats har det men-
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intresse kan komma krympa betydligt med generationer. Inomatt nya
andra delar idrottsslivet får det traditionella tävlingssystemet svårareav

hävda sig.att

Alternativa former för idrott kontinuerligt fram. Hit hörväxer en
Ävenmotions- och hälsoidrott på villkor. skolidrotten häräregna av

intresse; namnbytet till idrott och hälsa har signiñkans teckensom
framtida tyngdpunktsförskjutning. finns anledning siaDet att etten om

ökande intresse för idrottsplats fri-och därmed för rörligtnaturen som
luftsliv. återstårDet detta eller mindre kan ochatt se om nya- mer -
kommer fångas idrottsrörelsen.att upp av

Vidare kommer aktivera sig idrottsligt, exempelvisattnya grupper
invandrarna och kvinnorna. förraDe kommer framför allt förstärkaatt
sin identitet i den traditionella tävlingsidrotten. Degenom engagemang

för bredare inrymmer formerettsenare svarar engagemang, som nya av
idrott jfr punkt ovan. Frågan i vilken3 utsträckning detta kommerär

ske inom utanföroch idrottsrörelsen.att

Idrottsrörelsen går självprövning till sammanhållningDessmötes.en
på hårda Delar kommer flytta till näringslivet. framtidenIsätts attprov.

folkrörelsetankenförslår varken i sig eller föreställningen det har-om
moniska sambandet mellan alla former idrottsutövning. striktsinIav
reglerade tävlingsfonn har idrottsrörelsen haft sin storhetstid under

århundradetl900-talet. Det kan inte fram fortsättning21:a emotse en
det triumftåget däremot på spännande utvecklingsvägar,men nya,

inte behöver tillleda försämringar.som
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Inledning1

infördes1971 det statliga lokala aktivitetsstödet, det LOK-stödet.s.k.
Stödet bidrag till ungdomsorganisationemas lokala föreningarettvar
och storleken bestämdes aktivitetsnivån.av

LOK-stödet har funnits i drygt år. Några radikala förändringar25nu
stödet har inte gjorts. heller har gjortsInte det särskilt mångaav upp-

följningar stödet under årens lopp. behöver naturligtvis inte be-Detav
därförtyda stödet skulle dåligt, kanske precis tvärtom.att vara snarare

blir det svårare sig dess effekter, tids-Däremot uttala eftersomatt om
perioden stödet blivit inslag föreningslivet25 år "normalt" igör att ett
och därför urskilja från andrasvårt inkomstkällor.att

problem inte uppfölj-Ett har gjort särskilt mångaannat om man
ningar kan lätt vilka syftena med stödetglömmer bortatt manvara var

det infördes, eftersom det vid varje uppföljningstillfálle finnsnär an-
ledning på stödets syften och målsättningar.nyttatt ta upp

Syftet dennamed intervjuundersökning försökaär att att se om
LOK-stödet haft effekter och i fall vilka.har så uppdraget ingår inteI
bara stödet fysiska detde aktiviteterna ävenatt utanse gynnar omom

främjar sociala och demokratiska detde värdena. Däremot ärt.ex.
ingen förhållandenasociologisk undersökning hur de verkliga är,om
dvs. demokratiska eller socialade värdena verkligent.ex.om gynnas,

fårvissa idrotter eller flickor missgynnas detta stöd Vietc.om av
endast den de intervjuade dessabild förmedlar i frågor.

detVi alltså inte anspråk på heltäckande bildnågongör att ge av
lokala aktivitetsstödet.statliga det utredningstiden för kort. MenFör är
det beror inte enbart tidsaspekten. Populationen för undersökningen,på
dvs. föreningarna till antal olika utifrån antal vari-är ävenstort ettmen
abler, storlek, idrotter, ekonomiska förutsättningar vilketsom osv.
innebär fångadet svårt helheten.äratt att

försökaVårt syfte ändå på antal frågor LOK-är att ettsvara om
stödet. Bl.a. utifrån intervjuundersökningen andelskall vi hur storse
stödet föreningars ekonomiska ochdessa totala intäkter, vilkautgör av
eventuellt stödetandra effekter stödet har, vad skulle hända omsom

bort skall vi historisk återblick och vilken kun-Försttogs etc. ge en se
skap hittills funnits detta stöd.som om
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Bakgrund till och kunskap2 om

LOK-stödet

till LOK-stöd2.1 Förslag

Förslaget till LOK-stödet utarbetades arbetsgrupp inom Statensenav
titelnungdomsråd. kom utredningen från Ungdomsrådet med1971

1Bidrag ungdomsorganisationemas lokala verksamhet.till
förfor allmängiltigtkan vi motiven detta stöd, dockHär ärse som

bara återge bak-alla ungdomsorganisationer, inte för idrotten. Låt oss
förslag:grunden den kommer till uttryck i arbetsgruppenssom

demokrati medborgarna har möjlighet"Grunden för vår är attatt
föra fram fria åsikter. innebär inte frihet frånDetta endast censur

medverkan ikontrollåtgärder, medborgarnas aktivaoch änutan mer
samhällsfrågoma. uppgiftdebatten Organisationemas är att geom

gällermedborgarna möjlighet till sådan medverkan. inteDeten
möjligheterminst ungdomsorganisationema, de attsom ger unga

innebär ocksåmedverka samhällets utfonnning. Föreningsarbetei
använda arbetsfonner.träning i demokratinsatten

människorVerksamheten har värdeäven ett stort attgenom unga
vuxenorganisationer och ifostras för kommande uppgifter inom

ochsamhällsorgan. samhälle, genomgår snabbaolika I vårt som
ungdomsorganisationemagenomgripande förändringar, har även en

kontaktbidrar till skapasocial funktion. Föreningsarbetetstor att
uppfattningar ioch ökar förståelsen för andrasmellan människor

etiska, kulturella och politiska spörsmål.religiösa,

framstår dess-ideella ungdomsorganisationemas verksamhetDe
värdefull till olika formeroch oersättlig motviktutom avsom en

ungdomsorganisationemaskommersiell fritidsverksamhet. Genom

ungdomsråd.ungdomsorganisationemas verksamhet.Bidrag till lokala Statens
Stockholm 1971.
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viktiga bidrag till de utveckling skapas samtidigt förebyg-ungas en
2gande verkan olika former social missanpassning".mot av

Arbetsgruppen utvecklade sitt vidare och syftet medresonemang
stödet:

"Arbetsgruppen insats-resultat-värdering samhällsstö-attanser, av
tilldet ungdomsorganisationema bör undvikas, falli de detäven rör

sig förändringar till det bättre för både organisationer ochom sam-
hälle. Resultatet kan bli, stödet längre kan moti-attannars anses

då inga positiva förändringar kan redovisas. Ungdomsutred-verat,
ningen gjorde klart ställningstagande i denna fråga och påpekade,ett

positiv på organisationemas egenvärde bör ligga till grundatt en syn
för samhällsstödet."

"Det bör emellertid påpekas, oförenligt medsynsättetatt är upp-
fattningen ungdomsorganisationemas verksamhet allmän-haratt en
preventiv effekt. Det väsentliga i läggerär,resonemanget att man
tonvikten vid det förhållandet, det i första hand organisatio-att är

egenvärde, motiverar kraftigt frånstöd samhälletsettnernas som
sida."

Därefter utvecklade vad de menade med organisationemasgruppen
egenvärde. sådanEn aspekt organisationerna bety-utgjordeattvar en
delsefidl del demokratin: ungdomsorganisationema fårav ung-
domarna själva för den verksamhet bedrivs, dra rikt-ta ansvar som upp
linjerna for densamma, välja och sina ledare medavsätta etc.,egna
andra ord tillämpa demokratins principer i praktiskt arbete."

En aspekt organisationemas egenvärde samhälls-deannan av var
fostrande uppgifterna: organisationerna kan för-ungdomen således
bereda och utbilda sig för deltagandet i samhällsarbetet."

En aspekttredje den sociala funktionen: "Föreningsarbetet kanvar
bidra till bryta isolering från medmänniskor, skapa förståelse föratt
andra människors uppfattningar på fullgöra viktigasättsamt annat so-
ciala funktioner."

fjärdeEn aspekt fritiden: "Standardutvecklingen medför, fri-attvar
tiden ökar och därmed konsumtionen fritidsaktiviteter.olika Fritidenav
får inte endast bli tillgång för kommersiella intressenter, kanen som
utnyttja exempelvis ungdomens köpstyrka och behov aktivitet."av

sistaEn aspekt oberoende: organisa-organisationemas "Mångavar
tioner brottas med ekonomiska problem. Verksamheten f°ar ibland be-

2Ibid., 11.s.
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förutsättning-ekonomiskadehand skapaförstasyftet idrivas med att
för-finner dessafortbestând. Arbetsgruppenorganisationernasförarna
idé-denfinns,då risksynnerhetorimliga, isynnerligen atthållanden

i bakgrunden."f°ar trädatill viss delmässiga särarten
garanti förfrånstödetdärföransågArbetsgruppen statenatt envar

kommersiella intressen. Ettolikafrån bl.a.oberoendeorganisationernas
hindraskulleför inteförutsättningocksågenerellt bidrag att manenvar

ansågsutveckling. Detta änochrörelsefrihetorganisationernas som
och intestimulanskaraktärstödeteftersom ettväsentligt var avmer

kostnadstäckningsbidrag.
kostnadstäcknings-utformatbidragetville hade inte ettAtt som

bidrags-skullevaddet svårtbidrag berodde attatt varasomsevar
verksam-bidragsgrundademaximeraskulleföreningarnagrundat, att

Stödetkontrollera.ochadministrerabesvärligaredetheter, attatt var
ochorganisationerflertaletpassadedetutformas sådärförmåste att

3inriktningar.
bidraget.för detbli huvudmänföreslogsRiksorganisationerna nya

iverksamhetenden lokalautgå tillskullestödet enbartinnebarDet att
och/eller till-lokalatilldvs.organisationerna,riksomfattandede

enligtinte kommunerna,naturligtvishindradefälliga Dettagrupper.
4bidrag.deutredningen, att gruppernasenarege

skulleutredningen,enligtsammankomst,Bidragsberättigad vara en
vilken minstiungdomsorganisation,anordnadaktivitetplanerad av en

minstomfattaskulleår och12-25deltog i åldernfem enpersoner
kr/sammankomst.bli 10föreslogsBidragsbeloppettimme.

arbets-ansågför få bidragminimumfemkräva attAtt personer som
gruppverksamheten. Attgynnadedettaeftersomvärde,ettgruppen vara

antaletförhållande tillinte iochtill sammankomstbidrag personerge
kostnadstäckningsbidrag.intebidragetmedlsiängde ettatt varsamman

förslag.på arbetsgruppenssynpunktervissahadeRemissinstansema
sammankomst.fördeltagaremedborde räckadetansågNågra treatt

differentierasskullebidragsbeloppetansågRiksidrottsförbundet att
för 5-14kr/sammankomstdvs.deltagare 10antaletavseende påmed

kr/samman-och 30deltagareför 15-30kr/sammankomstdeltagare, 20
6deltagare.30förkomst änmer

3 Ibid., 73s.
4 Ibid., 80.s.
5 Ibid., 83.s.
5 Ibid., 26s.
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Statens ungdomsråd ansåg differentiering skulle innebära ad-att en
ministrativt krångel och små bra för den personligaatt ut-grupper var
vecklingen. Många remissinstanser hade synpunkter det gällde dennär
undre 12 år.gränsen Den ansågs för hög. StatensAtt ungdoms-vara
råd till berodde12 år pågränsen villesatte avvakta Bamstuge-att man
utredningens förslag, och behöll därför den undre gränsenman som
funnits i fritidsgruppsbidraget, dvs. det bidrag hittills förutgåttsom
ungdomsverksamhet.

Sammanfattningsvis följande motiv vägledande for Statensvar ung-
domsråds förslag principer för det statliga stödet tillom nya ung-

7domsorganisationemas lokala verksamhet:
bidragsreglema"- skall verksamheten vad form ochstyra avser

innehåll,
bidragsgivningen skall administrativt enkel,vara-
bidraget skall stöd till riksomfattandede ungdomsorga-ettvara-

nisationemas lokala verksamhet,
riksorganisationerna bör huvudmän för verksamheten,vara-
bidraget bör utformat,så det medger enkla komplette-attvara-

ringar med kommunala bidrag,
bidraget skall iutgå proportion till de lokala avdelningamas-

aktivitet."

Departementschefen ansåg visserligen lokal myndighet bordeatt en
ha de bästa förutsättningarna bedöma resursbehovet och detatt att var
viktigt undvika splittring samhällets insatser.att Detta talade fören av
enbart kommunal bidragsgivning till organisationemas lokalaen ung-
domsverksamhet. Andra skäl talade dock för statligt stöd. Delsäven ett
skulle statligt bidrag efterutgå enhetligaett grunder i landets olika
delar, dels skulle organisations centrala fickledningattgenom resp.

för bidraget möjligheterna till sammanhållningansvaret inom organi-
8sationen öka och utvecklingsmöjlighetema därigenom förbättras.

Departementschefen och riksdagen anslöt sig till de förslag till reg-
9ler Statens ungdomsråd föreslagit Skolöverstyrelsensom ovan. var

till början tillsynsmyndighet efter årövertogsen ansvaret ettmen par
10Statens ungdomsråd.av

7 Ibid., 12.s.
3Prop 19971232, 32.s.
9 Prop krU1971:32; 12; rskr. 187; SFS 1971:388. anslagetl milj. kr skulle17,5
13 milj. kr tillgå idrottsorganisationemas lokala verksamhet.
° SFS 1976:382.
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LOK-stödetFörändringar2.2 av

lopp.årensunderlikadanti huvudsakbidragetkan utsettMan säga att
gällerförändringarnaNågragjorts.harförändringarfåtalEndast ett av
detinfördesLOK-stödet ettsammankomst. Närbidragsbeloppet varper
drygtbarablevdet första åretutfalletverkligareservationsanslag. Det

11 byttesReservationsanslagetkr/sammankomst.förstället 10kr i6
fastställdeskr/sammankomst10Beloppetförslagsanslag.till ettsenare

föråldersgränsenden nedreår sänktesförst Samma ävendock 1977.
12m1 år.från 7stödet 12

13 tilligensänktes bidraget1981till kr.11höjdes bidraget1978
ungdomsorga-förutgiftertäckaskallmedeldessaeftersom10 kr, även

14 kr 1986.till 11höjdes igenBeloppetferieverksamhet.nisationemas
15

olkrörelseutredningenF

1986,ochmellan 1971gångerutreddesUngdomsstödet ett menpar
aktivitetsstödet. Detstatligalokaladetberördeutredningarnaingen av

frågan1987:37SOUFolkrörelseutredningi 1986 årsförstär som
årenundervidtagitsfå förändringarsadesutredningenI atttogs upp.

föreslogUtredningenförändratsintebeloppen nämnvärt.liksom att
be-skullefortsättningenstödet ilokaladetbelopp ochhöjdadärför att
detstod fördessaeftersom merpartentalas kommunerna, avut av
förrutineruppbyggdahade välochtill föreningarnasamlade stödet

fördelas påskullekommunal nivå. Bidragetbidrag påfördelning av
bidrag tillkommunalterhöllföreningarlokalaantaletgrundval somav

respektive kommun. De närmareungdomsverksamhet ibarn- och reg-
16respektive kommun.bestämdeslema av

inteförordadesförslag ochdettakritikganska starkfannsDet mot
förslaghadeungdomsråd attannatStatensdepartementet. ettheller av

lokal-allalika förgrundbidragdelsmedskulle utgå "...lokalt bidrag -
förgodkändasammankomstertiogenomfört minstavdelningar som

kriterier,tillförslagidrottsföreningama" aktivitetsstöd tilllokaltStatligt nya-
Riksidrottsförbundet 1990, 7.inomarbetsgrupputarbetad s.enav

1977:406.183; SFSbil. 12,1976/77:l00,Prop s.
13 1978:247.SFSbil. 175;1977/78:100, 12,Prop s.

1981:502.216; SFSbil.1980/81:lO0, 12,Prop s.
5 1986:536.SFSbil. 478;10,1985/86:100,Prop s.
6 ff.47SOU 1987:37, s.
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statligt lokalt bidrag dels bidragrörligt baserat antaletpå genom-- -17förda sammankomster".
Ingen förändring stödet vidtogs förutom beloppet höjdes tillattav

1812 kr/sammankomst. Däremot ansåg regering och riksdag detatt var
19angeläget reglerna skulleöversyn göras.att en av

Riksidrottsförbundet uppdrag utforma LOK-stödeti attges

det gälldeNär det lokala aktivitetsstödet till idrotten skulle Riksidrotts-
20förbundet i fortsättningen bli ansvarig för utforma dessa regler:att

idrottsrörelsen fostras hundratusentals ungdomar samarbete,i
demokratiska spelregler, hänsyn och förrespekt medmänniskor. På
så idrottsrörelsen för många människor i Sverigesätt är unga en
skola för livet." lokala"Det aktivitetsstödet förbetydelseär storav
den lokala idrotten och dess möjlighet aktivera ungdomar. Deatt nu
gällande reglerna för fördelning den stödstatliga delen dettaav av
har kritiserats. Bland har pekat på, enhetliga regler görannat attman

vissa verksamheter har svårt utnyttja stödet. Ocksåatt sättet attatt
aktiviteterna har kritiserats." "Rf torde bäst lämpatmäta att ut-vara

forma de regler bör ligga till för fördelningengrundsom av
idrottens del det statliga lokala aktivitetsstödet." ankommer"Detav
på Rf inkoma till regeringen med förslag regler för för-att om
delning dessa medel..."av

1990 höjdes LOK-stödet och beloppet tillbestämdes
kr/sammankomst.17 1991 höjdes anslaget till LOK-stöd rejält bero-

ende på skatterefonnen skulle medföra fördyrade kostnader föratt t.ex.
21och logi.mat, resor

Riksidrottsförbundet fått i uppdrag bidra-utarbeta regler förattsom
tillsatte arbetsgrupp för statliga lokaladetget göra översynatten en av

aktivitetsstödet. direktivenI till arbetsgruppen tillskrevs: "Uppdraget
projektgruppen blir det finns andra konstruktionerpröva stö-att om av
det, på bättre med hur idrottsaktiviteter bedrivs,sätt stämmerettsom

7 Prop 1987/88, bil. 11, 183.s.
i Ibid., 114; SFS 1988:374.s.
9 1987/882100, bil.Prop 11, ff; krU113 18; rskr. 261.s.
2°Prop 1989/902100, bil. 13, ff.77s.
2 SFS 1990:503; 1990/9l:100, bil. ff.13, 95prop s.
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individuelltlagidrotterrättvist i fråganmöjligtoch än t.ex. ommerom -
22idrottande."

värde.sjunkit istödetkunde konstateraarbetsgruppenDet attvar
enligtborde,inflationenenligtsammankomst uppräknatBeloppet per

23sammankomst.kronoridag 45 pervaragruppen,
under-fanns någradet intekonstaterade samtidigtArbetsgruppen att

föreningarnasdelhursamlatkundesökningar storett avsvargesom
aktivitetsstödet. Däremotdet statliga lokalautgjordesintäkter avsom

kundekommunerundersökningar från enstakafanns det ge ensom
andel.stödetsfingervisning om

undersökning 50hänvisades tillmaterialarbetsgruppensI aven
undersök-dennaEnligtekonomi och 1987.1982västgötaföreningars

ha mins-intäkterföreningarnasstödets andeldet statliganing skulle av
24 deltill 1987. I1982 1,8 %från % rapportenkat 2,2 aven annan

förstår 10-aktivitetsstödetstatliga lokalaemellertid detsäger attman
totala intäkter.föreningarnas%15 av

ihop effekternalägger"...om attDäremot att avmanmenar gruppen
tillstånds-i sinlänsstyrelsernabidragsgivning ochi sinkommunerna

förprincipernaanvänder sigtill föreningarnabingospelgivning för av
värd12-kronan""den statligakan ärstödet,det statliga säga attman

25kronor."60närmare
remiss-detRiksidrottsförbundet efterfrånförslagetslutligaDet att

blev detbeaktatsförslagarbetsgruppenssynpunkter på attinstansemas
grundbidrag,delsskulleaktivitetsstödetlokalastatliga utgöras ettav

deltagare. Detrörligt beloppdelsbeloppfastdvs. ettett perper grupp,
fastaDetdeltagareskulle utgå till 20bidragetrörliga grupp.permax.

rörliga be-detsammankomst ochtill krbestämdes 10beloppet per
sammankomstdeltagareAntaletdeltagare.till 2 krloppet perper

individuellatillgodose deSyftettillfrån tidigare 5sänktes attvar
tilldeltagarefå ihop 5ibland hade svårteftersom dessaidrotterna att

26aktiviteter.sina

kriterier,22 tillidrottsföreningar förslagtillaktivitetsstödStatligt lokalt s.nya-
23Ibid., 7s.
24Ibid., 16.S.
25Ibid., 19.s.
26 beslut 1991-04-18.RiksidrottsstyrelsensEnligt
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Idrott åt alla

Nästa gång LOK-stödet behandlas i utredningen Idrott allaär
Ds 1993:58. denI omfattande kartläggninggörs en mer av
idrottsstödet. menade statsbidragetMan lag inte flexibeltöveratt var
och gynnade etablerade idrotter eftersom fördeladesdet av
Riksidrottsförbundet på tämligen statiskt och tidigare bidragdärsättett
utgjorde viktig grund för bidragsberäkningen.en

det gälldeNär det lokala aktivitetsstödet menade kommu-attman
och skilda regler det gällde åldersgränser innebarnärstatensnernas en

krånglig administration.
Det utredningen förordade lösning Folkrörelse-var samma som

utredningen " Kommunerna och idrottsutövarna har ettovan: gemen-
intresse utnyttja befintliga anläggningar effektivtsåsamt attav som

möjligt. Det kan i sådant läge olyckligt bidra-de kontantaett vara om
knutna rigidatill regelsystem." alternativ... aktivi-"Ettär är attgen

27tetsstödet i sin helhet förs till kommunerna."över
Utredningen menade vidare effekterna det statliga stödetatt av var

oklara. ökadIngen idrottslig aktivitet hade kunnat påvisas deav upp-
räkningar aktivitetsstödet hade gjorts på år. Aktivitets-av som senare
nivån bland ungdomar under 25 år hade minskat under densnarare se-

10-årsperioden.naste
Det i stället inom rörelser Friskis Svettis inte hadevar som som

tillgång till kommunala anläggningar deltagarökningen hade varitsom
kraftig. Någon koppling mellan statligt stöd och idrotter minskarsom
eller ökar i omfattning kunde således inteman se.

utredningen sammanfattningsvisDet konstaterade LOK-stödetom
var:

"Om fortsättningsvis skall fördela något direkt stöd via Riks-staten
idrottsförbundet kan det ifrågasättas aktivitetsstöd enligtom nuva-
rande modell effektivt. statligaDet stödet endast %5är mest utgör

idrottsföreningarnas inkomster och har således i den totala eko-av
nomin begränsad betydelse. hindrar inte det vik-Detta kanatt vara
tigt i enstaka föreningar. Om aktivitetsstöd bort heltstatens togs
skulle föreningarnassannolikt verksamhet i huvudsak fortsätta som

28tidigare och då med något ökat stöd från föräldrarna."

27Ds 1993:58, ff.75s.
2 Ibid., foch ff.13, 66 74s.
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öreningsstudie 1994F

utredningdennaanledningmedLOK-stödetförändringNågon avav
fråganbl.a.fick föreningarnaFöreningsstudie 1994gjordes inte. I om

till idennauppskattadeintäkter och deandel sinaLOK-stödets av
före-föroch 10 %föreningskategorin SvenssonIFförmedeltal %7
allaIdrotti utredningenhögredvs. någotningskategorin IF,Bra än

291993:58.Ds
Riksdagenssköttes lätLOK-stödethanteringenhurFör att avse

aktivi-redovisningföreningarsrevisionsbyrå på 20revisorer avseen
vid denderepresentativt eftersomurvalettetsstödet utsorteratsär

konstateradeRevisorernaeller "tips".kontrollen attallmänna genom
allt väsentligtifelenfall, samtidigtfel i dessamångadet förekom som

30slarv.okunskap ellerberodde på
LOK-stödet. Detvad faktiskt ärdrag viiDetta vetär stora om

falli mångaUnderlagsmaterialetsärskilt mycket.inte äregentligen
likaganskasåledesStödet haroch osäkert.knapphändigtdessutom sett

avseendemedhar justerats någotlopp.under årens Detut samman-
sammankomstidag krBeloppet 12och belopp.komstbegrepp är per

hurberoende påskifta någotdock kandeltagare,och kr2,3 somper
frånåldersgränsensänka denBeslutaktiviteterantalet övreär. attstort

våren 1997.vid Riksidrottsmötettill 20 år25 togs
föreningarnavadreda påundersökningSyftet med denna är att ta

intervjuundersök-undersökningLOK-stödet. Vårsjälva är enomanser
ochunderlag,delkompletterad medtelefonintervjuer,ning annaten

tidigare studier.enkätundersökninginte somen

29Föreningsstudie 1994, 21.s.
3° 1995/96:2, 28revisorerRiksdagens s.
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3 Intervj uundersökningen

3.1 Urval

Att korrekt urval idrottsföreningar i Sverigegöra komplicerat.ett ärav
Det beror inte enbart på antalet föreningar ung. 27 000,att är stort
vilket kräver urval och arbetsinsatser, också påett stort stora attutan
den centrala urvalsbasen inte innehåller medlemsantal vilkett.ex. gör

inte kan kluster efter föreningsstorlekgöra eller region.att Enman
orsak antalet olika idrotter ochär förutsättningarnaatt är stort attannan

för respektive förening kan mycket olika. innebär detDetta attvara
krävs oerhört urval föreningar för få statistisktett stort att ett, sett,av
representativt urval.

Eftersom undersökningen bygger på intervjuer, finns be-naturligen
gränsning antal utvalda föreningar. inteFör få urvalet alltförattav
snedvridet, eftersom det litet, har urvalet gjorts iär med utgångspunkt

det skall föreningar i södra, mellersta och delen landet,att vara norra av
det skall olika storlek föreningarnapå ochatt olikaatt typervara av

idrotter skall representerade.vara
Urvalet har omfattat 53 föreningar tillhör olika distrikts-st. tresom

Örebro.förbund, nämligen Småland, Västerbotten och respektiveInom
distrikt har urvalet gjorts hjälpmed någon på distriktsförbundet. Ur-av
valsprincipen har varit spridningen idrotterpå och föreningsstorlekatt
skall intervjuadeDe har ofta varit föreningens ordförandestort.vara
eller kassör frågorna har som skickats i förväg eftersom delutmen en
frågor kräver faktauppgifter enligt många de intervjuade diskuteratsav

flera i föreningen.av
Medlemsantalet i de föreningarnautvalda varierar mellan och16

2 500 och antalet aktiva mellan och12 2000. deEn delstorung. av
aktiva ungdomar i bidragsberättigad ålder.utgörs hälftenDrygtav av
föreningarna ensektionsföreningar, dvs. bedriver bara idrott, ochär en

flersektionsföreningar. Trots ovanstående skillnader mellanresten
föreningarna finns ganska samstämmighet mellan destoren svar som
föreningarna givit.
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Resultat3.2

aktivi-statligadetintervjuundersökningSyftet med denna är att se om
effektmät-Grundfrågan ioch fall vilka.effekter i såtetsstödet har en

nämndeviinte funnits. Somhänt stödetskulle haning vadär omsom
nonnalt inslagblivitfunnits länge detstödet såinledningsvis har ettatt

LOK-stödetsurskilja justdärför svårtoch deti föreningslivet är attatt
måsteinget vi kan ändraeffekter. Det acceptera.tyvärr utanär

inriktningenomfattningen ellerantingenpåverkastödet kanDet är
påverkanstödetsbörja med påLåtpå aktiviteterna. att om-oss se

aktiviteterna.fattningen av

påverkan på omfattningenLOK-stödets3.2.1 av

aktiviteterna

omfattningaktivitetemaspåverkan påstödetsbedömakunnaFör att
föreningar-intervjuadeandel demed hurskall vi till börja storatt se av

aktivitetsstödetdet statliga lokalaintäkter utgör.nas som

andelLOK-stödets

intäk-totalaandel deLOK-stödetsmed avseende påSpännvidden av
in-andelföreningarna. Stödetsintervjuademellan deärterna stor av

förening-till promille. 67 %intervallet 40 % någratäkterna finns i av
ochintervallet 6-10 %inomintervallet %, %0-5 25ligger inomarna

medelvärde %.5,7Medianen 3,5 %intervallet 40 %.inom 10-8 % är
föreningarnasdelbetydligtstår förlotterierBingo, större avenm.m.

totala in-de%BingoLotto 30-40föreningarintäkter. någraI utgör av
godföreningarnaövrigt flestaupplevs i detäkterna. Ekonomin somav

intäkter har,föreningarnas totalaandelLOK-stödetseller i balans. av
ytterligare.sjunkitreferat tillstudier vijämför med devi ovan,om

sammankomst sedanutfallet beloppetdelsspeglarFöljande kurvor perav
priserha varit i fastabeloppet skullepriser och vadi löpande1971 om

konsumentprisindex:prisutvecklingenallmännalO-kronan följt den



SOU 1998:33 LOK-stödets efekter 39

-O-Löpande
-I-Fasta priser

A

1

1 1 1 1 1 1 1

Fig. Belopp sammankomst i 1971-löpande och fasta priser,per
1996.

Beloppet 10 kr 1971 således kr dagens penning-57 imotsvarar ung.
värde. genomsnittliga beloppet drygtDet sammankomst idag ärper
30 kr. Värdet 10-kronan har alltså sjunkit ungefär halva värdettillav

till hela perioden. tillDetta således förklaringamaärsett atten av
LOK-stödets relativa andel föreningarnas intäkter minskat.totalaav

Antalet sammankomster

antalet aktiviteter relativtHar då sjunkit följd stödetsäven som en av
minskade betydelse Följande diagram sammankomstervisar antalet

erhållit aktivitetsstöd under årens lopp:som
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Diagram erhållitAntalet sammankomster LOK-stöd 1971-som
1996.

Antalet bidragsberättigade sammankomster ökade, visom ser av
diagrammet, de första tio åren från drygt milj/år till2 milj/år.7att ung.

slutetI på 1980-talet och i början 1990-talet sjönk antaletav samman-
komster för öka igen från 1992/93. Att antalet sammankomsteratt
ökade beror förmodligen på beloppet höjdes, också kra-påatt attmen

på antalet deltagare sammankomst sjönk från till För fåvet 5 attper
fram det totala antalet deltagare under årens lopp måste påman se
respektive distriktsförbunds statistik för respektive år. Antalet deltagare

dock inget detsäger blivit aktivare ellerärom samma personer som om
det medlemmar har tillkommit.är nya som

statistikenDet visar alltså bara vilka sammankomsterärovan som
fått stöd, inte stödets effekter på antalet sammankomster.

effekternaAtt just det statligamäta aktivitetsstödet på omfatt-av
ningen aktiviteterna kompliceras dock kommunernaatt mot-av av ger
svarande stöd för exakt aktiviteter, de kommunalaävensamma om
reglerna för stödet ofta skiljer sig från de statliga reglerna. För att
kunna bedöma andel det totala aktivitetsstödet vifrågade destatens av
intervjuade föreningarna hur mycket kommunaladet stödet utgjorde av
föreningarnas totala intäkter.

fåtalEtt kommuner har inget aktivitetsstöd. denI övrigt relativaär
andelen det kommunala aktivitetsstödet ungefär det statliga stö-av som
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%aktivitetsstödet 0-5kommunaladetföreningarna%det. I 59 utgörav
i %och 14mellan 6-10 %föreningarnai 27 %intäkterna, avavav

stödetkommunaladet ärMedianen förmellan 10-30 %.föreningarna
vi ihop%. Läggermedelvärde 5,3det statliga dvs. 3,5 %förlika som

7,2 %medianenbliraktivitetsstödetdet kommunalaochstatligadet
söka detförbenägenhetenmöjligt%. attmedelvärde ll Det är att

minskaskullesökerföreningarbland deaktivitetsstödetstatliga som
blanket-ochRutinemafanns.aktivitetsstödetkommunaladetinteom

skullevarförsåaktiviteterfördesamma ochungefärärterna samma
håll.söka påbara ettman

betydelseLOK-stödets

statligadetandelhurintervjuadefrågat debarahar inte storVi om
före-frågatharintäkterna. Vide totala ävenaktivitetsstödet utgör av

stöd.dettaeffektenvad deningarna avanser om
stödet harföreningarnade intervjuade stor36 % attUng. anserav

ochbetydelserelativtstödet har43 %betydelse, drygt storsäger att en
siffrorbetydelse. Dessahar litenstödetdrygt 20 %dvs. attresten, anser

hade flerdockFöreningsstudien 1994,bra medganskastämmer som
3 1svarsalternativ.

så-berorbetydelserelativtharstödetså många storAtt att enanger
ungdomsverksamhetenförbetydelsehar relativtstödetledes storatt

ringatill denintebeloppet ochtill absoluta procent-detoch att man ser
krintervallet 000ltal finns inomabsolutauttryckt iBeloppetsatsen.
kr0008kanenstaka föreningarkronor. Ihundra t.ex.flertill tusenupp

föreningimedan stödetintäkter,förenings40 %utgöra annanenenav
före-%6ändå barakronor, utgörahundraflerakan tusen avmenvara

intäkter.ningens
betydelse,reellsåledesstödetharföreningarvissa storFör en

totaltbetydelsemarginell ävenandra bara har sett,förmedan det omen
ungdomsverksamheten.för självabetydelsehardet

intervjusvaren:frånNågra röster
LOK-stödet,medfallerellervarken stårverksamhetFöreningens-

ned-kommunaladeoch medtillskott. Ivälkommetdet är ettmen
framtidföreningslivetsföroroligablev mångadragningarna men

liten,mycketsvarsalternativen:3 stor,Här stor,Föreningsstudien 1994, 24.s.
alls.och ingenlitenmycket
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aktivitetsstödetproblem eftersomallvarligtdet ärett ensomser
del ekonomin.litenså av

tillstödet. Omdel påVerksamheten bygger till stor om-serman-
kronornade 90 000litet,stödet relativtkan sigsättningen te men ca

betydelse.totalt har stor

mycket.oerhörtsådetviktigt tillskottStödet inte ärävenär ett om-
betydelse.stödetverksamhet harFör viss stor

påarbetarföreningeneftersomkanske lite påSer papperetut men-
Skulletillskott.jätteviktigtmarginalen hundralapp gärnavarjeär ett

stöd.vilja ha mer

bidrag.föreningen lever påAlla bidrag bra,är mest-

fall.ellerframgånghelt avgörande för verksamhetensStödet är-

betydelse, dethar relativtStödet justor pengar.merger-

bortstödetOm togs

vilkeningåröronmärktEftersom aktivitetsstödet inte är utan resurssom
fråganställaintäkter, det svårtföreningenshelst bland är att omsom

fråganhypotetiskadärföreffekter. Vi frågade denaktivitetsstödetsjust
svaradebort. %stödet i stället 75skulle händavad atttogsomom som
eller ingasvarade smånegativa effekter, medan 25 %skulle fådet

stödetnegativa effekter,skulle fåsade deteffekter. attDe trotsattsom
deintäkternaliten andel de totalaendast attärutgör ansersomen av

stödetungdomsverksamheten. Omförbetydelsedet ändå har togsstor
draförsöka inblevföreningarnaskulle följden blibort atttvungnaatt

utöka detlotter,flersäljapådessa sätt, attannat t.ex. genompengar
kvaliteten påeller försämramedlemsavgiftemahöjaideella arbetet,

aktivitetema.
andrafåkan detstödetockså bortMen att tarmanmenar omman

uppfattaskanske dettasitt stöd, skulleskulle borteffekter. Om staten ta
möjligtvis bliskullebland andra stödgivare.negativt Kommunernasom

sin hållning.restriktiva imer
in-övrigabetydelse för föreningarnasfaktiskStödet har dock en

bingoverksamhetkommersiellmedel frånVid fördelningkomster. av
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hänsyn till föreningens aktivitetsstöd, aktiviteterdär flertar man ger
fler poäng.

Några från intervjusvaren:röster
Breddidrotten skulle minska, eftersom det dit stödet går.är-
Speciellt ungdomsverksamheten skulle minska, de äryngre mer-

beroende stödet för intäkter de äldre.sina änav

Deltagaravgiften skulle höjas.-

skulle få skäraMan utgifter för för slippai vissa t.ex. attresor-
verksamheten.minska

Sänka kvaliteten på verksamheten.-

bort aktiviteter.Ta vissa-

Många föreningar skulle säkert få lägga sikt.påner-

dåligDet signal till kommunerna troligen ocksåvore en som-
skulle bort stöd.sinata

felaktig signal från gäller folkhälsansDet detnärstatenvore en-
Skolanbetydelse. har tillräckligt med idrottsaktiviteter.inte

dagsläget liten ejfekt tidernaI kan förändras.men-

står fallerFöreningen och med det statliga stödet. Merinte ett-
symboliskt värde. både det och kommunala blirFörsvinner statliga
det besvärligt. kan naturligtvis öka detMan BingoLotto,mer men
innebär andelar från andra föreningar.att tarman

Tack Loket.Inga Nu. Loket borta.Men när ärvare-

Stödet livsviktigt.är-

000Om 120 på ungdomen och 000försvinner, ja30satsas-

Ledarnas tid och skulle till skafa istället förgåenergi att pengar-
utveckla ungdomsarbetet.att
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Ännu innebarbortkommunala stödideellt arbete. När togsmer-
ideellt med anläggningarnafick arbetadet att man mer

få skäras nedintervjuade, verksamhetenenligt defall skulle,I vissa
för-fall skullekvaliteten. mångaskulle få effekter Ieller det man

antingenaktivitetsnivånoch hållasöka stödetersätta genom meruppe
ökad försäljning.höjda avgifter ellerideellt arbete,

alla LOK-stödVarför söker inte

det harstöd tyckerde sökerSkulle kunna dra slutsatsen attatt somman
detstöd eller såsökaskulle inte bry sigbetydelse ärattomannars man

inkomstkällorutnyttjar alla möjligadet självklartäratt att man
söker då intevarförhar betydelseLOK-stödet verkligenOm storen
hade1987:37Folkrörelseutredningen SOUalla föreningar I man en

LOK-stöd,inte sökteungefär föreningarnasiffra på 40 %att menav
32vilken anledning de inte sökte.visste inte avman

undersökningi dennadistrikt finns representeradeBland de som
Örebro ioch 52 % Väs-iföreningarna i Småland, 55 %söker %42 av

Vi kan intestöd.sökerlångt ifrån alla föreningarterbotten. Det är som
konstaterasjunkit åren, vi kandenna andel under attsäga an-menom

Föreningsstudien 1994ganska Idelen inte söker stöd sägsär stor.som
33LOK-stöd.föreningarna redovisar61%att av

Västerbottens dist-föreningarna inte LOK-stödVarför söker då
utskick till demed denna utredninggjorde i sambandriktsförbund ett

Svarsfrekvensenhösteninte sökte LOK-stöd 1996.föreningar171 som
11svarade. 28 %st dessadock låg, endast 23 % 39 Av attsavar

aktiviteter ihadeintevilande, 23 % 9 stverksamheten att manvar
informerade,inteåldrar. menadebidragsberättigade Några att varman

34klubbenrutiner, problem ihade bristandesaknade ledare, etc.
undersökning 1994liknandedistriktsförbund gjordeSmålands aven

undersök-dennavåreninte LOK-stöd 1994. Ide föreningar söktsom
inte hadeantingendening dessa 32 %farms 289 Av attuppgavsvar.

skulleför detför fåeller hademedlemmar i dessa åldersgrupper att
de glömtskicka in ansökan. 24 %besväret attattvärt att angavenvara

deansågslöhet Knappt 10 %skicka in, missat datumet, att an-m.m.
information. Knapptför dåligkände till stödet eller hadetingen inte

32 23.SOU 1987:37, s.
33Föreningsstudien 1994, 23.s.
34 1997-06-03.distriktsförbundsammanställd VästerbottensEnkät av
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6 % sökte via andra organisationer, hos drygt verksamheten6 % vi-var
lande. 9 % skäl de byggde lokaler, de faktisktatt attangav som om
skickat ansökan verkade ha kommit bort Ytterligare andraetc.som

verksamheten tyckte det för jobbigt ansöka,att attangav var ny, var
35skickade in ansökan vid tidpunkt, behövde stödet etc.annan

Hos 56 % de inte sökte fanns således antingen ingenung. av som
verksamhet ålderi eller ocksårätt verksamheten vilande. Andravar
skäl sökte andra förbund, hade skickat in ansökan,attvar man genom
byggde Det möjligtvis bland deär 25 % hade glömt, mis-etc.om som

datum vi finner fall där stödet egentligen inte haft till-sat etc. som en
räckligt betydelse.stor

Sammantaget kan därmed de flesta föreningar, harsäga attman som
bidragsberättigad verksamhet, faktiskt söker LOK-stöd. fallI annaten

skulle dessa föreningar kunna vår kontrollgrupp förutgöra att se om
verksamheterna på något skiljer sig från dem får LOK-stöd.sätt som

innebärDetta naturligtvis inte stödet har effekter förbara allaatt att
har möjlighet söker stödet. innebärDet bara flestade åtmins-attsom
tycker de inte vill stödet.tone att utanvara

Om stödet fördubblades

För stödets effekter ställde vi inte bara den hypotetiska frågantestaatt
vad trodde skulle hända stödet bort, vadäventogs utanom man om

skulle hända stödet i stället fordubblades. 25 de inter-%som om av
vjuade fördubblatansåg stöd inte skulle effekter.någraatt Unge-ett ge
fär hälften trodde de skulle öka kvaliteten befintligapå aktiviteteratt
och såväl25 % kvantiteten och kvaliteten skulle öka. Exempelatt var

ha "prova-på-aktiviteter" för få bredd, bjuda in före-att ännuatt mera
läsare för inspirera minska den höga belastningen på ledarna,att unga,

på utbildning ledare, kunna ha elitsatsningarsatsa etc.av
Att inte skulle öka antalet aktiviteter särskilt mycket deman var

allra flesta beroddeDet dels på det lockaöverens svårtatt attom. var
fler ungdomar då redan idag ansåg sig allt vad gällergöra värv-man
ning till idrottsaktiviteter, dels det få flersvårt i ledare.att att tagvar
Dessutom skulle det uppstå praktiska problem aktiviteterantaletom
ökade beroende lokalfrågan,på dvs. det fanns i fall heltmånga enkelt
inte fler tider i lokalerna för öka aktivitetsnivån.att

35Enkät utskickad Smålands distriktsförbund hösten till1994 de inte sökteav som
LOK-stöd våren 1994.
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variabelnden kritiskainte säkert utanalltså ärDet attär pengarmer
få för-ledare,få pådet svårtsålika attkan ärdet gärna att tagattvara

lokalerna.ifinns brist på tideroch detställaäldrar attatt upp
kanskedetaktivitetsstödeteffekt statligadet ärtänkbar attEn av

ökardäremoteller deltagare,totala antalet aktiviteterökar detinte men
akti-sigtänkakansammankomster. Manantalet attomfattningen av

skall kunnasåförmindredelas i sättviteterna attgrupper manupp
totalt stöd.erhålladärmedsammankomster och störreflerredovisa ett

utslagkan delvisökade 1992sammankomster attantalet ettAtt avvara
tillfrån 5sammankomstpå antal deltagareminskade kravet perman
förverksamhetorganiserade sindeföreningarna attfrågadeVi om

emellertidsvaradeflesta, knappt 70 %, attstatliga reglerna. Dedepassa
sina akti-reglerna. flestaefter Deinte anpassades utövaraktiviteterna

inte itänkerfå bidrag för. Mande kansedan efteråt vadviteter och ser
de kansåaktiviteternadocksig% att"regeltermer". 30 säger anpassa

bidrag.få större
svårteffekt däremot säga.eller negativpositiv attdetta ärOm är en

samlaförsökaaktiviteterna.organiserar AtthurberorDet enman
bidragetspåpositivt med tankefå bidrag kanför attatt varagrupp

sti-förutsättsi sinskapastimulera tillsyfte turär attatt grupper som
detvärden. Omdemokratiska och socialavärden,andramulera t.ex.

därigenomi mindre fördelarså attbara störreär att grupperman upp
verk-bättretillinte ledanaturligtvisbidrag behövererhålla störreett en

samhet.
måttbrabehöver alltså intesammankomsterAntal ett varevara

aktiviteterna.innehållet iaktivitetsnivå ellersig
Stödetsliten.ganskaidagalltsårelativa betydelseLOK-stödets är

dock intehindrarunder årens lopp. Detminskatdessutombetydelse har
fortfarandedettastödetelleruppfattarföreningarna trotsattatt anser

föreningshållfrån ärbetydelse. attrelativt Det sägerhar stor manen
små..många bäckar

efekterSymboliska

ekono-dendet inteframhåller ärintervjuade 38 %dedelEn attav
verk-symboliska stöttardensig,effekten imiska statenattutan mer

verksamhetenpåkvitto frånviktig. Det attsamheten är statenär ettsom
viktig.anses

intervjusvaren:frånNågra röster
bidrag/aktiviteteribland för andraSätter norm-
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Har symboliskt värde kicken för de arbetar medett stort som-
ungdomarna.

skjuterDrar kommunerna till.intestaten ner-

kvitto påEtt det uppskattas.görsatt som-

Viktigt föräldrarna detvisa finns stöd legitimitet.att att-

Långt ifrån alla dock stöd har symbolisk effekt.att statensanser en
30 % det inte har det ochsäger 25 %att vet

3.2.2 LOK-stödets påverkan på inriktningen av
aktiviteterna

aktivitetsstödetOm inte påverkar omfattningen i särskilt hög grad, kan
den då påverka inriktningen på aktiviteterna

efekterNegativa

Det påstås ibland LOK-stödet etablerade idrotter, pojkid-att gynnar
lagidrotter Vi frågade de intervjuade föreningarnarotter, deetc. om

ansåg stödet hade några negativa effekter även vi inte kan för-att om
dessa föreningarvänta skulle detpå gynnade deatt attoss svara

etablerade idrottema. allraDe flesta 58 % menade det åtminstoneatt
inte missgynnade deras idrotter. Och här har vi då täckt alla typer av
idrotter. I några undantagsfall har svårt samla deltagare3 ochattman
då går alltså miste bidrag.man om

de21 % intervjuade stödet har negativa effektersäger ochattav
21 % delEn de föreningar har individuella idrottervet av som svarar

de inte själva märker de negativa effekterna lagidrotteratt attav av
stödreglerna, har förstått så fallet.ärattgynnas av men

En förening svarade det kommunens stödäratt snarare som gynnar
pojkidrotter, eftersom kommunerna bygger för pojkidrotter.arenor osv.

och anläggningarArenor det dyra i verksamheten.är
Flera föreningar svarade stödet lagidrotter,att gynnar p.g.a.

stödreglerna, detta inte något negativt eftersom det lag-äratt ärmen
idrotter de populäraste idrottemaär och det lagidrotterärattsom som
skapar gemenskap mellan ungdomarna.mest
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Bredd-elit

påståendefinns1993:58 attIdrott åt alla Dsutredningen ettI om
utgjordesdocktill elit somskullebreddidrottenfrån avpengarna

sådantingetintervjuundersökningenhärfallstudie. Denendast geren
skullefalli så sägasade ingenintervjuadedebelägg även atten avom

före-flestadeenkelt påheltelit berorinte pådet attdet. Att satsas
påsigföreningarnaelit. % säger satsanågon 75inte harningar av

har elitmåndenelit. Ibreddpå såvälmedanbredd, resten mansom
förutsättningar,branaturligtvis dessamåste även man.menarges

dekostnadernadelhurfråga föreningarnaintevaldeVi storatt av
aktivaflestadeföreningarnaungdomsaktiviteter attlägger uppgav

beräknaföreningarnas sätteftersom vi attungdomar, attantogvar
meningsfulla.siffrornahelleroch blir intesig dåskiljaskulle

ejjfekteroch socialaDemokratiska

det iorganisationsstöd,övrigt äridrottsstödet, liksom attmedSyftet
aktiviteter,leda till fysiskaskall attfall inte bara utanidrottenst.ex.

demokratiskasociala ochverksamhet däri sigföreningslivet är as-en
demokratiskasamhälletssigbara läraskall inteviktiga. Manpekter är

förförståelseskall utvecklas,värden störresocialaspelregler, ävenutan
Detsamhälleti ärolikaförståelse mellan etc.varandra, större grupper

förutsättningvilkatillbidraget utgörtillanledning att engruppergesen
utvecklas.värden skall kunnaför dessaatt

Lik-allmänhet.iför stödetursprungsmotivenivi läsakanDetta
understödetföljtharmålforrnuleringarexaktellernande nästan samma

ungdomsaktiviteter ärföreningslivetstill det lokala"Stödetårens lopp.
idrottsrörelsenverksamhetviktigabetydelsefullt denförsärskilt som

förbetydelse tränaVerksamhetens attungdom.ochbland barnhar
föreningslivetsideltagandeaktivitetersåväl fysiskaiungdomar som

35stor."beslutsprocesserdemokratiska är
dessautvecklaellertillföreningarnasigmånvilken taI varaanser
före-flestaLOK-stödet Detillskrivasfallkan detta i såOchvärden

såföreningen sägafrågapå att"naturligtvis"ningar omensvarar
docktyckerMånga%.knappt 80sådana värdeninfriatillbidrar att

inteegentligendet ärdelbesvara.svår Enfrågan attär attatt svarar
sittdiskuterar". Mantänker på eller tar"direkt attnågot mananserman

36 bil. 14, 73.1994/951100,Prop s.
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sociala inte "nu skall vi överföra demokratiska prin-attansvar, men
ciper."

från intervjusvarenNågra de sociala aspekterna:röster om
oerhörtEtt socialt ha. tisdagVarje harsigstort ansvar anser man-

hus för ungdomarna där blandar idrottsligt medöppetman man
andra aktiviteter. finnsDet så mycket Föräld-inte i övrigt göra.att

har heller råd med så mycket.interarna

håller ungdomarnaJa och har kul.iman-

oberoende bidrag.Ja, av-

alla fårJa. med, utslagning.ingenvara-

högsta grad.Ja Det där ocksåi tillbringarär sport storen man en-
tidendel vid stallet. försökerMan hålla låga påpriserav

ridlektioner

Avgifter så alla kan med.sätts att vara-

deHär värdena. Brottning arbetarsport därstora ärser man en-
alltid har uppbackning hemifrån.inte plockar delManman upp en

ungdomar, skapar självförtroende och därmedsig kanske ävensom
blir bättre skolan.i

Om någon kan betala medlemsavgifteninte brukar det ordna sig-
ändå.

sociala verksamhetenDen går före den idrottsliga föreningen.i-

social jåmktion.En fångar dock frälsa,Man de redan då-stor upp-
liga på fånga strulputtarna. Idrottsalliansen klubbar400att upp
hade på förslag strulputt. har reali-sig varsin Det inteatt ta an
serats.

föreningarNågra sade sig emellertid diskutera frågordessa mer
direkt, sektionerna kan studiecirklarha regler och hur skallatt om man
fungera tillsammans eller föreningensdet står i stadgar alla skallatt att
få delta likapå villkor. föreningEn påpekade det svårt hittaäratt att

kopplingnågon mellan det statliga stödet och föreningarnas eventuella
arbete med sociala och demokratiska frågor. föreningEn menadeannan
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kanobalansersocialaaktivitetsbidragetmed hjälpdet justäratt somav
för sina barnsbetalaföräldrar har svårtdå vissajämnas attut, t.ex.

aktiviteter.
etik ochförekommit de diskuteratvidaremenade detNågon attatt

viktigaSociala värdendet beror på ledarna.moral, är sam-menmen
prestationsmässigtvissa slåsfaktumfinns inneboendetidigt ut,attett

deltagande.betala för barnensföräldrar inte har råddåeller attt.ex.
spelarsociala värdenademokratiska ochpåverka deFör natur-att

givetvis intesig skaparBidraget iroll.ligtvis ledarna automa-storen
deltillverksamheterna påverkasvärden. Innehållet itiskt dessa stor av

och SISU:sspecialförbundensbådeutbildningar ledarna går,vilka som
utbildningar.

ledarsituationenföreningarna i studieuppfattade vårallmäntRent
medan 30 %relativt braföreningarna, 32 %i 38 %bra somavsom

påföreningarinte bra. Mångadenansåg satsar storaatt resurservar
ellerledaretill föräldrarf°ar litaledarutbildning, medan många attsom

alltidofta ellerföreningar hardeläldre utbildar de Ende något yngre.
allt svåraremenade det blivitledare. Flerasvårt hitta attattatt engagera

verksamhetentidinte ellerföräldrarna ledare. harDessa somsersom
barnpassning.

sak.verksamhetsocialt brasig haföreningarna påstår ärAtt enen
in-föreningarnasLOK-stödet ochsamband mellanbelägga någotAtt

demokratiskasociala ochutveckla dedet gällerriktning när att t.ex.
och ställeraktivitetsbidragsak. Bidragetheltvärdena är ettär annanen

deltagareantalpå ålder ochinnehållsliga krav, bara kravinga som
främjar istödetverksamhetenbefrämja dessa värden. Omantas som

ingetviktigt och bra,naturligtvisbra detta sägerallmänhet är är men
effekter.stödetsom

justeringareller baraAlternativ3.2.3

Alternativ

Är Skalldet ärdet braLOK-stödetintervjuadeVad de somomanser
%alternativ 75finns det bättre Drygtnågot ellerdet justeras attanser

detellervill inte detdet dvs.stödet bra attersättaär,är ansersom man
LOK-stödetbättre.finna alternativ utgörasvårt ettärär att ansessom

utför aktivi-bevis förverkligen något,bevis gör ett attatt manman
teter.
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Alternativet LOK-stödet till projektstöd, dvs.göraatt t.ex. ett attom
får söka medel för särskilda projekt ansåg många inte braettman vara

alternativ. Ett sådant alternativ skulle missgynna föreningarsmå som
inte hade formulera ansökningar eller söka bidrag.att attvana resurser
Krav på projektbeskrivningar och pappersarbete skulle hindra verk-ny
samhet från komma igång och det skulle dröja längre innanatt ännu

betalades Projektforrnen skulle innebära arbeteut. ännupengarna mer
för de redan belastade ledarna.tungt

Dessutom kan det svårt eller omöjligt definiera, ochatt mätavara
kontrollera kvalitet i de här sammanhangen. Detta specielltangavs vara
svårt bredi verksamhet till skillnad i elitverksamhet. Dessa före-mot
ningar menade också vackra projektbeskrivningar inte någon-att säger
ting den faktiska kvaliteten i verksamheten. Några detattom angav
redan idag fanns möjligheter söka olika projektbidrag.att

Några däremotansåg projektanknytning bra idé. Dettaatt vore en
skulle leda till föreningarna tänkte igenom sin verksamhet bättre.att

ocksåDet bra då skall redovisasär och verksamheten utvär-pengarna
deras. Någon det nödvändigt stödet bättre, ochäratt att styraangav upp

bort från elittänkande och gynnandet pojkidrotter. Inom flerastyra av
idrotter saknas etik, moral och jämlik och jämställd människosyn.en

borde diskuterasDetta i styrelser, föreningar, mellan föreningar och
kommuner osv.

Några från intervjusvaren:röster
Gör bidraget tillinte projektstöd. projekt finns mångaFörom-

andra "källor" söka Alltför många brukar"spärrar" finnas iatt ur.
projektformen, vända till invandrare, nyskapandesig tjejer,ex.
verksamhet Det behövs bidrag stöder den grundläg-ett som
gande, dagliga verksamheten förening. bra idéi En atten gynna
kvalitet på något före massverksamhet. hurAlansätt mäter man
kvalitet

viktigt hålla kvarDet aktivitetsstödet, efersom det lättär att är att-
och så vad ungdomarnamäta sägaatt gör.vetman

Stödet bra det eftersom det bredden.är är,som gynnar-

Totalt föreningsbidrag från kommun och landsting. Krite-stat,-
skulle kön, aktiviteter, ekonomi,rierna invandrare. skulleManvara
det förutsättningar för idrott för båda könen för fåattse om gavs

stöd för denna idrott.
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klubbar.olikamedlemkostnaden för ibör kanskeMan över ense-

klubbar.småProjekt missgynnar-

gemenskapSocialkvalitet SM-guldVadkvalitet.Svårt ärmäta --
tränarungdomarAntal som

dvs.leder oftastProjektdet ingenstans, rapportBra är. ensom-
stödetdiferentieratänkaskulle kunnasedan Man sigoch inget. att

flickor.mellan pojkar ochbalansför jämnareatt ge en

dettaidé. Trorjättebratill projektbidragetknyta attAtt envore-
verksamhet bättre.tänktetill föreningarna sinleda igenomskulle att

redan mycketarbetarstöd.få FöreningenbraDetta sättett attvore
projektform.i

för mycketgrundendetbättre,börAktivitetsstödet ärstyras upp-
gynnandeochelittänkandefånstöd. måsteDet styras avannat

till kriterierpojkidrotter motsatsen.gynnarsom

ochbarn-hurord påvill" vackra"Idrotten ett..är ompapper-
för föräld-Någotbedrivasungdomsidrott ska Sverige. visai att upp

ochriktlinjerutveckla dessapolitiker. bra idéoch En attvorerar
stödetsåkriterier, inteutifrån sådanafördela bidragverkligen att

sammankomsterantal inomoch stortuppmuntrar ett sammagynnar
för destället flera idrotteridrott iutan yngre.

braLOK-stödetsåledesintervjuade ärde ettflestaDe attanserav
alternativ.andrasvårtdärför bör behållas. Detoch detstöd är attatt se

regler.nuvarandejusteringar isigmånga tänkakanDäremot

Justeringar

bra, medanreglernanuvarandedeintervjuade ärde50 % attanserav
gäller iföreslåsjusteringarvissa justeringar. Devill ha50% som

höjavillnedåt.såväl Attuppåtåldersgränsema,fallmånga mansom
svårtkundedetkunde bero pååldersgränsenden attövre varaannars

speletochaktiviteterfålagen förbehövs ide äldrefå ihop lag, attattatt
deochspecialiseringför tidigreglerna innebär attfungera, attatt en

före-Enföreningen.förlönsammaeftersom de intefaller bortäldre är
"08-åldersgränsenlåga ärmenade denningsrepresentant övreatt en



SOU 1998:33 LOK-stödets efekter 53

eftersombeställning" den tätortsföreningar finnsdetdär storapassar -
ungdomsgrupper och alla har till allt och missgynnar glesbygd,nära -
där det svårt få ihop lag de äldreär med.att utan att är

det gällerNär den nedre åldersgränsen framkom bådesynpunkter
höjning och sänkning. Vissa menade borde sänkas sådenatt attom om

fler blir berättigade till stöd, eftersom hade aktivite-de mångagrupper
för barn i dessa åldrar. Andra menade den borde höjas såter att att

föreningarna inte "jagar efter" så små bam medlemmar. Dessasom
menade det inte bra specialisera sig för idrott,tidigt på dåäratt att en

barnen snabbt. Det mycket bättre barntröttnar 7 årär änatt yngre pro-
olika idrotter ipå idrottsskola.t.ex.var

Några reglerna missgynnar vissa idrotter, liksom rikaatt attanser
klubbar inte borde få något stöd.

Flera föreningar tycker kommunerna och borde haatt staten samma
regler för stöden med avseende ålder, antal deltagare per samman-
komst och inlämningstidpunkten för ansökan skulle densamma.att vara

ansåg detNågra kunde räcka med lämna ansökan ggr/även in 1att att
år och inte ggr/år2 som nu.

hur de kommunalaFör reglerna skiljer sig ifrån de statligaatt närse
det gäller aktivitetsstöd, har vi sammanställt uppgifter från enkäten

skickats till alla kommuner. Det vi kan dessa är attsom se av svar reg-
lema i i varenda kommun i något avseende skiljer sig från destort sett

37statliga reglerna. Det gäller såväl med avseende bidragsberättigadpå
ålder, antal deltagare i sammankomsterna och med avseende på stöd-
storlek. Endast fåtal kommuner har tagit bort det akti-kommunalaett
vitetsstödet, har då oftast "lagt in" detta i något bidrag.annatmen

vi i övrigt tillOm administrativa frågor det få tyckerär attser som
LOK-stödet krångligt hantera. Exakt hur mycket tid föreningarnaär att
lägger ned administrationenpå vihar inte brytt eftersom dettaoss om

oerhört svårt uppskatta. den iI studie gällde föreningarär att som
Smålands distrikt inte sökte LOK-stöd, vi referat tillsom som ovan, var
inte administrationen kring ansökan något vägande skäl till inte sökaatt
bidrag.

Bland de distriktsförbund vi har med i denna undersökning harsom
vi frågat hur mycket tid läggerde ned på hanteringen LOK-stödet.av

tidenuppskattar till mellanDe 3-6 manmånader, medan Stockholms-
distriktet, referenspunkt och har fler föreningar, uppskattarsom en som
denna till 9 manmånader.

37I enkät utskickad påIEC uppdrag Idrottsutredningen finns bl.a.en av av en
fråga till kommunerna de kommunala reglerna statligaskiljer sig från de iom
fråga lokalt aktivitetsstöd.om
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kommentarSammanfattande4

infördes 1971detsedanLOK-stödetbörja med kan viTill säga attatt
har intestödetuppföljningarlikadant Särskilt mångaungefär ut.sett av

totala antaletuppgifterfinns i baracentral nivågjorts. På stort sett om
idrottsammankomsterdeltagarantal, antaletejsammankomster per

därförLOK-stödetbelopp. kunskaper ärutbetalat Våraoch totalt om
uppföljningarSiffermaterialet dei ärganska dåliga.generellt sett som

eftersomjämförbaraoch inte alltidganska osäkradessutomgjorda är
jämförel-därför svårtberäkningssätt.olika Det göraär attanväntman

åren.överser
intervjuundersökning visar bl.a.:Vår

itotala intäkterföreningarnasliten andelendaststödetAtt utgör aven-
med tiden.minskatoch detgenomsnitt att

källor,från andratill inkomsterökar möjligheternastödetAtt som-
bingointäkter.t.ex.

omfattningensig ökarbelägga stödetsvårtdetAtt är att avvareom-
dessa.eller inriktningenaktiviteterna

intervjuadedeMen att menar:
stödetändå självaandel,litenföreningarna,Att atttrots anseren-

ungdomsverk-förrelativt betydelse, åtminstoneellerhar storstor
samheten.

symbolisk efekt.kan hastödetAtt en-

det ideellaökabliföreningarna sigAtt säger tvungna att t.ex.-
på aktivi-kvaliteteller fåmedlemsavgifternahöjaarbetet, sämre

stödet bort.togsteterna om

däremotaktiviteter,antaletskulle ökaökning stödet inteAtt avenü
verksamhet.befintligkvaliteten påöka
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flestade föreningarAtt bra och harstödet fungerar svårtattanser-
andra alternativ.att se

säkra dåHur ovanstående resultat, dvs. vad detär sägerär attsom
intervjusvaren riktig bild LOK-stödets effekter vi i all-Detger en av
mänhet kan svårigheten med uppföljningar ellersäga är att göraatt ut-
värderingar tillståndet i idrottsföreningama det faktiskt svårtär ärattav

brafram representativt urval. naturligtvis förDetta gälleratt ta ett även
denna undersökning. Det därför vi i tolkningen resultatetär som av

ha i åtankemåste dels urvalet litet, fråndels kommeräratt att svaren
dem faktiskt erhåller stöd, dvs. graden objektivitet kan ifråga-som av
sättas.

oftaDet svårt i effektmätningar, vilket gäller i dettaär ävensom
fall, kunna isolera effekten förhållande till alla andrastöd iär att ettav
inkomstkällor. Detta blir stödetuppenbart mindre ochän ärmer
desto längre det funnits.

vi åtminstoneDet med ganska säkerhet kan LOK-säga ärstor att
stödet litet stöd, endast föreningarnas3,5 % intäkter.utgör Härett ärav
våra siffror åtminstone för dessa föreningar förmodligen ganska säkra
eftersom föreningarna i förväg fått frågor specificeraoch uppmanats att

det statligasåväl det kommunala aktivitetsstödet.som
stöd litetAtt behöver inte alltid nackdel detärett t.ex.vara en om

finns specifika kriterier för erhålla detta stöd, dvs. stödet unikt.äratt
enda specifikaDet kravet sammankomsten kräver deltagare och3är att

skall pågå viss tid och det ungdomar i viss ålder. Detatten avser en
statistiken antalet sammankomster visar dock vilkabaraärav samman-

fått bidrag,komster effekterna själva stödet.som av
vissa deNu intervjuade de kan i organi-ha påverkatssäger attav

aktiviteternaserandet för på så erhålla ytterligare stöd. Därsättattav
kan tala effektvi LOK-stödet och det möjligt dess-är attom en av man

försöker få fler deltagare inte.sammankomst, det viutom vetper men
Om det positiv eller effektnegativ heller.vi inteär veten

Samtidigt intevi hur "riktiga" uppgifterna i redovisningenärvet ens
antalet sammankomster. Riksdagens revisorers undersökning viav som

redovisade aktivitetsstödet visade i redovis-på många felovan av
ningen, felen ofta berodde på okunskap. undersökningäven Dennaom
byggde inte på slumpmässigt urval och resultatet bör därför tolkasett
med försiktighet.stor

Samtidigt skall Stockholms Idrottsförbund höstennoteras att t.ex. -
skickade blad96 där efterlyste skärpning vid ansökanut ett man om

lokalt aktivitetsstöd. Man i detta blad oriktiga ansök-antaletsäger att
ningshandlingar ökar vid varje ansökningstillfálle. gäller såväl småDet
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okunnighet,fall dettaberor på sägerföreningar. mångaIstorasom
utnyttjandesystematisktofta det sigalltför rör egnaavommenman,

slådockFelaktigheter kan ävenbestämmelserna.gjorda tolkningar av
redovi-föreningarsigvisar detdvs. vid granskningarhållet,andra att

kommunalaföljt dedvs. harsammankomster,för få t.ex. reg-sat man
ha lägre åldersgräns.kanlema ensom

mycket ochsärskiltalltså inteantalet sammankomsterMåttet säger
effekter.LOK-stödetsgäller bedömaanvända detdet svårt när attär att

aktivitetervilkafortfarande ärsammankomster speglarAntalet som
ak-för dessafinnsföljer beloppoch antalet detbidragsberättigade som

stödeteffekternaidag bedömadet för svårttiviteter. Dessutom är att av
gjortsså fall hastudie skulle ilänge. sådanfunnits Eneftersom det en

därefter.och några årdet infördes 1971tid efterkort att
automatisktdet finnsheller för givetinteskallMan ettattta sam-
sammankomster.LOK-stöd och antaleteller minskatökatmellanband

antaletautomatisktinnebar1990-talet intebidraget underökade attDet
hellersammankomsterskulle antaletökade och intesammankomster

fördubblades. Före-stödetfrågahypotetiskaenligt våröka ovan,om,
Ökad kvaliteti aktiviteterna.kvalitetenskulleningarna satsasnarare

kvarbenägenheteneffektennaturligtvis ha den stannakan attatt t.ex.
skulle kanskestödökatbland ökar. Utanungdomarnainom idrotten

naturligtvisviförhållerverkligen sigdetminska. Hurantalet aktiva vet
någonriktigteoretisktslutsats äningeninte sett,är, rent mermen

annan.
förmåttbättreskulle kunnadeltagareAntalet attett se omvara

visiffror kantill sina idrotter.fler ungdomar Dessalockatföreningarna
årsredovis-distriktsförbundsallafram gå igenomfådock inte attutan

deltagareantaletproblem med måttet ärför respektive år. Ettningar
blivitdetvi inte kanemellertid ärsägaatt sompersonersammaom

tillkommit.hardet medlemmarelleraktivare är somom nya
siguttalasåledes svårtstatistiken detallmännaden är attAv om

bra ochhurkan svårteffekter, någotLOK-stödets oavsettvarasom
Viundersökningar.andraför, här krävsstatistikdetaljerad änman

omfattningeneffekter påinte kan hastödetalltså intesäger att av
effekt.belägga hurvi kanbara inteaktiviteterna, storatt

kaninriktning, dvs.påverkar föreningarnasstödet attOm man
värdensocialaellerdemokratiskavärden,andrauppnå även t.ex.som

tilltilltroallmänalltid funnitsoch harfinnsDetlika svårtär att veta. en
tillanledningvärden.främjar dessa Detidrottsrörelsen attär manatt en

bliorganisationernafåochstödja bl.a. idrottenville attfrån början
kommersiella intressen.vissaföroberoende ståochstarka emotatt t.ex.
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det förhållerOm sig så föreningarna verksamhetbedriver iattnu en
denna anda bidrar naturligtvis tillstöd detta. delEnäven sägerstatens
sig socialt Samtidigt frågor demokratit.ex. ta ett stor är etc.ansvar. om
inte diskuterarnågot i föreningarna. Många frågortycker attman som

sociala och demokratiska värden Fritids-svåra på.rör Iär att svara
utredningen bl.a. studie ungdomar i förenings-nämns säger atten som
livet inte benägna andra sig i samhällsfrågor.är än attmer engagera

motivet bliDet bra i idrott idrotts-går med iär göratt attsom man en
förening. påverkanHär på barn och ungdomar inte iär större än t.ex.

38skolan eller fritidshemmet.
Eftersom LOK-stödet i sig inte ställer några krav på innehållet i

verksamheten kan fråga varförsig just skulleLOK-stödet haman
någon påverkan aktivitetemas inriktning. LOK-stödet aktivi-är ett
tetsbidrag, inget vilket inte kan få någon följd lag-annat än attannan
idrotter får mycket stöd. Dessutom har frånhänti praktikenstaten
sig för det konkreta målformulerandet. Riks-Dettaansvaret ärmer
idrottsförbundets uppgift. Formellt det alltså inte reglerärsett samma

förgäller idrottens organisationer för de ungdomsorganisa-som som
inomtioner andra områden ligger under Ungdomsstyrelsen.som

hypotetiskaDen bild vi har försökt tillframsom resonera oss om
LOK-stödets effekter, utifrån fakta dels vad vi relativadessvetom om
storlek kontra andra inkomstkällor för föreningarna, statistik om om-
fattning och stödets innehållsliga krav skall då ställas motbildetc. som
till de effekter vi fått fram i våra intervjusvar.som

LOK-stödet har alla inkomstkällor föreningar-betydelse försom en
ekonomi och bidrar med sin andel till föreningsaktivitetema. Hosnas

vissa föreningar har stödet betydelse och skulle svårstor atten vara
medan det hos andra föreningar har marginell betydelse.ersätta, en

Stödet Stimulansbidrag vilket också infördessyftet detär ett närvar- -
och inte kostnadstäckningsbidrag. Historiskt rimligtviskanett sett man
inte något bidraget påverkat aktivitets-omfattningensäga annat att av
nivån, idag inte särskilt styrande på sig omfattning ellerärmen vare
inriktning aktivitetema.av

Vår intervjuundersökning visar dock, förväntat, positivtettsom mer
resultat LOK-stödet. Vi kan inte påstå bildenden ärattav ena mer
riktig den andra. Kanske skall vi justera den negativa bildenän mer
uppåt och intervjuundersökningens resultat något nedåt.

vi däremot kanDet vilken bild vi väljersäga, äroavsett attovan, om
fortsättningsvis vill själva LOK-stödet skall någotstaten att vara mera

avsiktbara allmänt Stimulansbidrag, dvs. har förän på-ett attom man

SOU 1996:3, 129s.
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Omidag.stödetinriktning, intekanaktivitetemasverka ut am-somse
sig ad-visarbidragetstyrning viabitionen t.ex.är attatt styra men

påmåstekontrollera,besvärligtbesvärligt ochministrativt att man
inriktning.påverka idrottensutbildningsinsatservia etc.,sätt, t.ex.annat

for-vidtarellerdetbehålla stödetväljer ärOavsett att sommanom
dekonstateraavslutningsvisvi baranågot slag kan attändringar av

infor-räcker. Dagensstödet inteidag finnsuppföljningssystem avsom
betalasstödvisar huri bara utmationssystem, stortstort sett somsom

naturligtvis ingenomfattas stödet,aktiviteteroch hur många geravsom
distriktsför-kontrollutvecklas.stödet Denhurbra bild görs avsomav

interedovisning,gäller bara stödetsbegränsadbaraintebunden utanär
fågjorts sådeförvånarden stöder. Detverksamhetden är attsomsom

ifunnitsdetstödutvärderingar dettaochuppföljningar trots att merav
handlarperiodenunderekonomiskadet iochår25 tennerän att om

fortsättningenibidragetdärför inte,gällermiljarder kr. Fråganflera om
skallhur detintensifierasskalluppföljningenskall betalas utanut, om

ske och av vem.
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l klargöraAtt det grundläggande
problemet

l.l Nya direktiv för stöd till idrottenstatens

Den 24 oktober 1996 tillsattes utredningstatlig för frågor rörandeen
det statliga stödet till idrotten. Redan i direktivens inledande stycke kan

utläsa kommittén har till uppgift "föreslåatt tydligare målman att nya,
för stöd till idrotten". Därefter framgårstatens det skallävenatt man
utreda huruvida rutiner skall utarbetas för "säkerställa insyn inya att
och kontroll bidragsfördelningen till idrotten". Utredningen har medav
andra 0rd till uppgift studera grundläggande frågoratt rörande för-
hållandet mellan statsmakten och den svenska idrottsrörelsen. Dess-

antyds den nuvarande situationenutom behöveratt förändras att-
dagens idrottsrörelse i allt för hög grad självständigt deöverstyr
offentliga bidragens fördelning och nyttjande.

Det inte första gångenär statlig utredning studerar förhållandeten
mellan Ändaoch det frivilligt organiserade idrottslivet.staten sedan
idrottsrörelsen i början seklet fick sina första statliga anslag harav
dessa relationer blivit föremål för diskussion. Anledningen kan sägas

det för handlar förenaatt två delvis oförenligastaten ideal;vara attom
idealet den demokratiska politiska och idealet denom processen om

och aktivitetsinriktade folkrörelsen.autonoma Syftet med föreliggande
diskutera dettaär grundlägganderapport att problem relationeni mellan

idrottsrörelsen.ochstaten
Rapporten har följande disposition. Inledningsvis kommer de ovan

nämnda idealen renodlas och ställas varandra. Avsiktenatt ärmot att
Visa hur stöd till idrottsrörelsen harstatens medfört dilemma förett
båda Därefter kommer kortfattad historiskparter. skiss relationenen av
mellan idrottsrörelsenoch tecknas.staten Syftet med detta delsatt är att

dagens situationsätta i sitt historiska sammanhang, dels visa huratt
både statsmakten och idrottsrörelsen tidigare förhållit sig till detta
"grundläggande problem". Rapporten avslutas med sammanfattningen
och diskussion.
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demokratiskadenIdealet1.2 processenom

följandepåskisseras sätt:kanpolitiskasvenskaDet systemet

beslutsprocessenparlamentarisk-demokratiskaFigur Den

StyrningParlamentarism

organ/regering äexekutivt

organ/förvaltningverkställandeorgan/riksdagrepresentativt

L __|

medborgarna

BeslutsförverkligandeRepresentativitet

makt ioffentligskall allparagrafförstaregeringsformensEnligt
medbyggerpolitiskasvenska systemetfolket. Detutgå frånSverige
skallsjälva. Dettaskall sigmedborgarnatanken styraandra ord att
i all-partierna,politiskavia demedborgarna,åstadkommas attgenom

folketsiriksdagen,representativt namnval ett sommänna utser organ,
exekutivtfårDärefterangelägenheter. ettiskall besluta gemensamma
verkställauppgifttillförvaltning atttillhörandemedregeringen,organ,

dessaNärintentioner.riksdagensmedenlighetibeslutenoffentligade
kanmedborgarna,förtillvaronpåverkasverkställs reagerabeslut som

önskemål.ochkravmed nya
be-skall intepolitiskaoffentligaskissering denDenna processenav

Allastatsskicket.levandedetbeskrivningfullständigtraktas avensom
problematiserasolikapåstymingskedjan kan sättpolitiskai dendelar

inflytandeorganisationersfrivilligaochMassmediasoch nyanseras.
själv-förvaltningenssvenskadenLikaså harbeaktande.i enmåste tas
reellapolitikensoffentligadenpåverkarnaturligtvisständighet som

dockdiskussionen attärfortsattaför denviktigasteutformning. Det
allaföreträdaskallregering,ochriksdagvilldetstatsmakten, säga
all-"detuttalad i begreppimplicitfinnstankeDennamedborgare. som

i dettapolitik. Det"offentlig" ävenäroch"allmänviljan" av-männa",
övrigadetfrånkantydligastpartier avgränsaspolitiskaseende som
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organisationsväsendet. Kännetecknande för partierpolitiska deär att
har politiska spegla hela samhället, medanatt t.ex.program som avser
intresseorganisationer i specifika frågor vill främja vissa gruppers
önskemål i förhållande till andra grupper.

Dessutom naturliga skäl finns det intresse hos statsmaktenettav-
hur de offentliga medlen används. Företrädare för statsmaktenatt styra

har de facto uppdrag folket förverkliga den svenska folksty-ett attav
relsen. medförDetta säkerställa statliga medel utnyttjasett att attansvar
på effektivt för uppnå de mål riksdagen fastställer.sätt Stat-ett att som
lig styrning offentliga medel nödvändigt for den politiska be-är attav
slutskedjan inte skall kortslutas, och således både naturligt och önskvärt

demokratiteoretiskt perspektiv.ettur

Idealet1.3 den ochautonomaom

aktivitetsinriktade folkrörelsen

regeringsformensI andra kapitel fastställs de svenska medborgarnas
grundläggande fri- och rättigheter, däri bl.a. yttrandefrihet, mötesfrihet
och föreningsfrihet. Det svenska statsskicket bygger intedärmed enbart
på tanken medborgarna skall politisktsina valdaatt representeras av
företrädare. Vi har själva organisera i olikaäven rätt att oss samman-
slutningar för på så främja våra intressen. dessutomDettaatt sätt är
mycket vanligt. Begreppet "organisationssverige" välkänt ochär storav
relevans.

finnsDet dock mängd olika organisationer. Många för-typeren av
sök har gjorts för analytiskt bringa ordning brokigai den skaraatt
sammanslutningar i praktiken kännetecknar det svenska organisa-som
tionsväsendet. Någon allmänt vedertagen analysapparat klassifice-eller
ringsmodell har dock aldrig etablerats. kanDet enda sägassom vara
genomgående verklighetens mångfald vitt skilda sammanslut-är att av
ningar inte entydigt kunnat föras in i analytiskt kategorier.avgränsade
Oavsett vad olika forskare det centrala för kategorise-ansett vara en
ringsgrund organisationemas rättsliga reglering, deras mål ellert.ex.-
organisationsstruktur har överlappningama praktiken bliviti be--
tydande.

inte nödvändigtDet i detta sammanhang ställning i sådanär att ta en
debatt eller utförligt försöka kategorisera idrottsrörelsen i för-att mer
hållande till det övriga organisationsväsendet. dock nödvändigtDet är

idrottsrörelsensnågot viktigaste kännetecken för klar-sägaatt attom
lägga det grundläggande problemet i dess relation till statsmakten. Jag

förhar detta syfte valt benämna idrottsrörelsen autonomi-att som en
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inne-formuleringfolkrörelse.aktivitetsinriktad Dennaochsträvande
motiverasbehövercentrala begrepp närmare.håller flera som

folkrörelse. Närbegreppetnågotbör detInledningsvis sägas om
idrottsrörelsen "vårbenämndenyligenheltGöranstatsminister Persson
reagerade dettamångadet intefolkrörelse",tids största somnogvar

for detfolkrörelseidrottsrörelsen storatvärtomuttalande. ärAtt är en
dettaTrotsfaktum.vedertagetallmäntsvenska medborgareflertalet ett

användaproblematisktsammanhangvetenskapliga attikan det vara
organiseradefrivilligtdetkaraktäriseraförfolkrörelsebegreppet att

kandetmångtydighet-folkrörelsebegreppetsProblemetidrottslivet. är
legitimitets-redskap ochanalytisktanvändasbåde ettett somsom

maktmedel.skapande
folk-harforskningenhistoriskaStatsvetenskapliga ochdenInom

redskap. Detanalytisktvanligtvisrörelsebegreppet använts ettsom
kriteriervissaställaförsthar varittillvägagångssättetvanligaste att upp

studera i vil-därefterfolkrörelse, förkaraktäriserarvadför attensom
till dessalyckats levasammanslutningarolikautsträckningken upp

börkriteriervilkaåsikterfinns det olikaNaturligtviskriterier. somom
bl.a. varitharförekommandeVanligtforskningsansats.sådaningå i en

demokratisktvaraktighet,förhållande tillisjälvständighet ettstaten,
spridning.och socialmedlemsanslutningmötesliv, stor

folkrörelse-naturligtviss.k. analytiskmedFördelen är attansatsen
någotsidanlämnas åtfortecken kanbegreppets normativa sommer -

detSamtidigtsammanhang.vetenskapliga äriönskvärtvanligtvis är
allt i högfolkrörelseproblemet. Begreppet är-just detta trotsärsom -

historiskadesskan förklarasvärdeladdat, vilketpositivtgrad genom
l800-talet. Ettunder slutetintroducerades redanTennen avursprung.
frikyrkorörel-medborgarsammanslutningar- såsometableradeantal då

markerafolkrörelsemed begreppetnykterhetsrörelsen villeochsen -
har mångaSedan desslegitimitet.och politiskenighetstyrka, samman-

utveck-harfolkrörelser. Begreppetanspråkgjort påslutningar att vara
vilka velatorganisationerfrivilligaförmaktresursviktigtilllats en
omgivandeoch detoch ställa kravverksamhetsinlegitimera staten

samhället.
dessabådafolkrörelseidrottsrörelsen imin meningEnligt är en

massrörelseorganiseradfrivilligtonekligenegenskaper. Den är somen
i högrörelsekriterier ochvetenskapligatilllever gängse somenupp

legitimitetsskapandefolkrörelse i dessidentifierar siggrad som en
justviktigaste.det Detdessutom attärmening. Det är genomsenare

idrotts-meninglegitimitetsskapandefolkrörelse i dessutgöra somen
statligtmålsättningarsvårförenligaförenalyckats två ettrörelsen

autonomi. Dettaorganisatoriskförloraddärmedstödekonomiskt utan
utvecklasi kommercentral attrapportenär tes senare.somen
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följdfrågaEn naturlig vilka organisationer kan ingå iär sägassom
denna idrottsliga folkrörelse. Intressant vi här påstöternog samma
problem i diskussionen Precis folkrörelsebegreppet ärsom ovan. som
idrottsbegreppet historiskt och därmed föränderligt. viVad intuitivt
uppfattar idrott idag inte detsamma människor lade i be-ärsom som

för hundra år sedan. Det med möjligtandra ord inte uti-greppet är att
från begreppet idrott så peka de organisationer medsägaatt ut som

kan anspråk pårätta del dengöra svenska idrottsrörel-utgöraatt en av
Därmed idrottsrörelsenäven alltid varit, alltidhar ochsagt attsen.

kommer rörelse i förändring.staddatt vara, en
dennaI kommer dock endast de organisationer erhållerrapport som

statligt stöd i egenskap de bedriver idrott diskuteras. Utifrånatt attav
sådant perspektiv består den svenska idrottsrörelsen för närvarandeett
följande riksnivå: Sveriges riksidrottsförbund, Sverigesav organ

Olympiska Kommitté, Friluftsfrämjandet, Sportfiske- ochSveriges
Fiskevårdsförbunal, Svenska LivräddningssäIIskapet-Simjrämjandet,
Svenska pistolskytteförbundet, Svenska Båtunionen Cykeljräm-samt
jandet. Därtill tillkommer del organisationer bl.a. Friskis ochen -
Svettis centralförbund inte knutna till Riksidrottsförbundetärvars-

där de enskilda föreningarna vanligtvis ingår special-i någotmen
förbund.

Till skillnad från många andra s.k. folkrörelser idrottsrörelsen iär en
huvudsak aktivitetsinriktad folkrörelse. bådeDetta idrottsrörelsensär

självklara kännetecken och samtidigt det icentraltmest är mestsom
dess relation till den offentliga makten. Medan intresseorganisa-t.ex.
tioner främst främja vissa ekonomiska intressen iattavser gruppers
förhållande till andra och därmed har utåtriktad målsättning,grupper en
har idrottsrörelsens huvudsakliga intresse alltid riktats inåt mot en-

aktivitet.egen
Slutligen formuleringen autonomisträvande. oproblematisktDet är
påstå idrottsrörelsens organisationer allt sedan deras uppkomstatt att

eftersträvat självständigt i förhållande till bedrivaomvärlden sinatt
verksamhet. Genom framhålla de organisationernaatt att utgöregna en
del i folkrörelse har denna givits legitimitet såväl i för-strävan ävenen
hållande till till det omgivande samhället. varför harstaten Mensom
idrottsrörelsen eftersträvat autonomi Detta kan enligt för-min mening
klaras följande figur.genom



1998:33SOUtider och gamla problem68 Nya

Sveriges riksidrottsforbundFigur

Parlamentarism .Stymlng
Riksidrottsstyrelsen

-j-

Riksidrottsmötet

ISpecialförbund
Förvaltning

l DistriksförbundSpecialdistrikstörbund

1+

Föreningar Lokalförbund

L
Medlemmar

Representativitet Beslutsförverkligande

och internastrukturorganisatoriskarenodling RF:sFigur 2 är en av
därmed intefördamedenlighetbeslutsprocess. I ärresonemangovan

docktanke på RFinkluderad. Medidrottsrörelsensvenskahela den att
inte denförsvårasorganisationskomplexet,särklassidet störstaär
förorganisationervissa mindre när-diskussionenkommande attav

åt sidan.varande lämnas
ochkonstruktion denmellanflera likheter RF:sfinnsDet som synes

Precisstruktur.svenska politiskaskisseringen dettidigare systemetsav
medborgarnabygger på tankensvenska statsskicketdet attattsom

medlem-konstruktion tankenpåsjälva, bygger RFskall sig attstyra :s
företräder denvaldasjälva.sig RF:sskall representanterstyramarna

beslutdeuppgift fattahar tillmedlemmar ochorganisationens attegna
fin-kan detVisserligensjälva.medlemmarnaoch riktlinjer som gagnar

svenska be-denmöjligtdelinom såintresse RF att storett avsomnas
tillförhållandeorganisationen. Idenmedlemmar ifolkningen blir egna

alltiddock ettsärintresse.institutionerna RFoffentligade representerar



SOU 1998:33 gamla problemNya tider och 69

Organisationen valda företrädare har endast sinainför med-ett ansvar
lemmar och inte inför hela den svenska befolkningen.

Med tanke på detta blir RF:s autonomisträvanden förhållandei till
omvärlden inte särskilt förvånande. Varför skulle efter-organisationen

något annat Det går drasträva parallell med de besluts-att atten
fattande i politiskt har ambition iett system autonomtorganen atten av
förhållande till omvärlden fatta de beslut och riktlinjer medbor-som

vill ha. kanDetta visserligen svårt uppnå- inte minst iattgarna vara en
tid präglad tilltagande internationalisering och starka marknads-av
krafter. Ambitionen finns dock och kan naturlig följd attses som en av
politiska beslutsfattare medborgarnas valda företrädare.är

1.4 Idrottsrörelsens dilemma

Det går teoretiskt tänka sig idrottsrörelsen fullständigtatt iautonom
förhållande till det omgivande samhället. frånOm vi bortser de be-
gränsningar uppstår rättslig reglering och geografiska be-rentsom av
gränsningar skulle detta rörelse klarade sig själv devara en som genom

medlemmarnas ideella insatser, finansierad via verksamhetegna egen
och medlemsintäkter.

praktikenI har dock idrottsrörelsen alltid varit i behov finansielltav
stöd utifrån. Detta har varit nödvändighet för rörelsen skulleatten
kunna utveckla sin verksamhet, och därmed något legat i med-som
lemmamas intresse. Teoretiskt kan tänka sig detta stöd från olikaman
håll från offentligade institutionerna, från näringslivet eller från båda-
delarna. Idrottsrörelsen har i praktiken sökt och erhållit stöd från både

och näringsliv. Det ekonomiska bidragenstat har dock alltidstörsta
kommit från offentligt håll.

grundläggandeDet problemet för idrottsrörelsen förena åär att ena
sidan behov ekonomiskt stöd från detett omgivande samhället, åav
andra sidan bibehålla sin självständighet och handlingsfrihet.att All
form ekonomiskt stöd tenderar skapa autonomiproblem. Enattav
idrottsrörelse i huvudsak stöds med bidrag från näringslivet riske-som

förmås prioritera sådant näringslivets vill ha.att Pårar som sponsorer
liknande tenderar statligt stödsätt påverka idrottslivets utformning iatt
enlighet demed offentliga intentioner.organens

Utifrån detta kan autonomi-begreppet preciseras. Attresonemang
idrottsrörelsen eftersträvat autonomi skall inte förstås rörelsenattsom
försökt distansera sig från elleratt det omgivande samhället.staten,
Tvärtom skall autonomi förstås relationellt begrepp- det skallettsom
förstås önskan hos idrottsrörelsen självständigt bedrivaattsom en en
aktivitet interaktion med de offentligai institutionerna.en
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dilemmaStatsmaktens1.5

dilemma.Även skapatidrottsrörelsentillhar stödetstatsmakten ettför
tillstödförmotivtydliggöras måstekunnaskalldetta statensFör att

idrotts-påpekatsredanharDetstuderas attidrottsrörelsen nämnare.
därmedkanStatsmaktenfolkrörelse.aktivitetsinriktadrörelsen utgör en

Å detkansidanstöd.statligtför stat-skilda motivtvåprincipha i ena
inomaktivitetden utövasförmotiverasliga stödet uppmuntraatt som

stödgenerelltstödetkansidanå andraidrottsrörelsen, ett mersomses
folkrörelse.idrottsrörelsenför uppmuntran ensomav

idrottentillmotiv knutnaStatliga1.5.1 ensom

aktivitet

befrämja denstatsmaktenmotiv förflertalsigtänka attgårDet ettatt
demig endastLåtbedriver. nämna mestidrottsrörelsenaktivitet som

självklara:
idrottsrörel-främjamålstatsmakten hafrämst kanoch attFörst som

formerolikaochidrottEftersomfolkhälsoperspektiv.utifrån avettsen
kanhälsamänniskorsinverkan påpositiv stats-aktivitet harfysisk en

välbe-allmännadetidrottsrörelsen, ökastöd tillstatligtmakten, genom
minstintekanfolkhälsan. Dettaförbättradärmedlandet ochñnnandet i
stilla-alltblitenderarmänniskortidvärde i attnär merenvara av

bristvara.framståraktivitetfysiskochsittande när som en
tilldirektivenIfostrande karaktäridrottens nämnas.kanDärefter

tävlingsut-internationellabl.a. detstadgasidrottsutredningårs att1996
ochlevnadsvillkorförståelse förför ökadgrundviktig"skaparbytet en

inter-ikonsekventidrottsrörelsenländer"i andraförhållanden attsamt
demokra-deförerkännandeför få"verkatsammanhangnationella att

Dess-rättigheter".ochvärdelikamänniskornasprincipernatiska om
iplatsfinnahar svårt"somframhålls att enattutom annarsgrupper

självkänslastärka singemenskap ochfinnakansamhället" genom
enbartinteidrotten utgörinom etttävlingsinslagetVidareidrotten. att

männi-stärkerockså någotspärmingsmoment ärstimulerande utan som
utifrånenbartsåledes intelaganda. Detochsamarbetsförmåga ärskors

positivas.k.idrott kan externafolkhälsoperspektiv genereraett som
samhällsekonomin.svenskadeneffekter för

utifrånidrottsrörelsenstödjaanledninghakanStatsmakten attäven
intresseutbrettdet finnsnyhetingenelitidrottsmål. ettDets.k. är attett

sigikanelitnivå. Dettapå ettför idrottbreda allmänhetenhos den vara
sådantUtifrånverksamheten.stödjaskall ettför statenattargument

jäm-avseendei dettaoch kanegenvärde,elitidrottenfårperspektiv ett
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ställas med andra kulturella verksamheter vilka erhåller statligt stöd.
Samtidigt kan stöd till elitidrott motiveras indirekt utifrånäven tesen att
"elit föder bredd". Enligt denna tanke kan elitidrott skapa intresse hos
den breda allmänheten för fysisk aktivitet, och därmed indirekt stärka
breddidrotten och i förlängningen folkhälsan i landet.- -

Det viktigt betona statliga målär knutna till idrottenatt attnu som
aktivitet riktade hela befolkningen. Statsmakten, företrä-är moten som

dare för folket, vill naturligtvis alla medborgare skall tillförsälqasatt
sund hälsa och beredas möjlighet till både rekreation fömöjelse.ochen

denDessutom nuvarande idrottspolitiska ordningen där idrottsligär -
aktivitet frivilligaanslag till och icke-statligauppmuntras genom orga-
nisationer inte det enda alternativet för statligt agerande. Det går-

för stöd till frivilligtorganiseradtvärtom verksam-att argumentera att
het inte till allanår medborgare. Det kan svårt förut t.ex. staten attvara
främja den icke-organiserade enskilde motionärens intressen genom
anslag till organisationer i vilka denne saknar medlemskap.

principI finns det många strategier de offentliga institutionerna kan
använda för befrämja idrottslig aktivitet. Om statsmaktenatt t.ex. avser

främja idrott utifrån folkhälsoperspektiv kan åstadkommasdettaatt ett
informationskampanjer, ökade satsningar på offentligtgenom genom

anordnade idrottsanläggningar och motionsslingor eller t.o.m. genom
något så enkelt statlig subvention promenadskor. Detsammasom av
kan gälla för stöd till elitidrott. fornasägas Inte minst destatens öst-

har visat det inte finns nödvändig koppling mellan elit-statema att en
idrott och frivillig organisering. Tvärtom kunde dessa länder hävda sig
mycket väl internationellt med offentligt organiserad idrott på elit-en
nivå. Vad jag vill betona i sammanhanget endast den nuvarandeär att
ordningen med anslag frivilligtill verksamhet- politisk lösningär en-

flera. Och vill förstå varför statsmakten idrottspolitikvaltav man en
inriktad i huvudsak frivilligpå anslag till verksamhet måste därförman

fråga sig vilka andra värdenäven statsmakten främjavelatsom genom
just detta agerande.

1.5.2 Statliga motiv knutna idrottentill ensom
folkrörelse

förstaEtt för skall stödja idrottslig verksamhetargument att staten ge-
anslag till frivilliga organisationer kan fasta på idrottsrörelsenstanom

historiska Idrottsrörelsen samhälls-fram i den civilaväxteursprung.
sfaren. Den uppstod frivilliga entusiaster på sin fritid gickattgenom

i föreningar och slutligen bildade riksförbund.ett gemensamtsamman
Trots rörelsen tidigt erhöll statligt stöd har verksamheten alltid byggtatt
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tillräck-i sigkan dettaprincip. Kanskefrivillighetens ettpå denna vara
skallfortsättningsvisidrottenden svenskaför ävenligt argument att

folkrö-verksamhet. Iorganiseradfrivilligti huvudsakutvecklas som en
idrottenfolkrörelseperspektiv på ärkanskeförlovade landrelsemas ett

inte behövernaturligt detoch närmaresjälvklartsånågot att argu-en
mentering.

föreningslivvärdet detpåkan fokuseraEtt argument somannat av
Ända statsanslagenförstasedan dekring.uppbyggdidrottsrörelsen är

framhållitsolikapåföreningslivetmedföljande sättdethartill idrott
betraktatsbl.a.harinstitutionerna. Detde politiskavärdefulltsåsom av

ungdomfritidssysselsättning försundmeningsfull och somensom en
verksam-"uppbyggliga",mindreandra,sig åtriskerat ägnaattannars

demokrati.skolauppfattats iföreningslivetharheter. Dessutom som en
direktiv:idrottsutrednings1996 årshämtatFöljande citat är ur

möjlighetvarje deltagarefolkrörelseidrotten att,breda"Den ger
ochverksamhetenpåverkaförening,medlemskap isitt engenom

priorite-ochönskningarochefter sinautvecklasdenlåta gruppens
tillfällengodaocksåmötesordningendemokratiskaringar. Den ger

demo-detillämpasigläraungdomar ochbarn,för attattvuxna
spelreglerna."kratiska

amerikanskei denochliknande statsvetarenMed argument,ett
direktadenbarainteefterföljd, kan sägaRobert PutnamnsD. attman
kapitalsocialtföreningslivet skaparidrottsverksamheten ettävenutan

helakommeri förlängningennågotungdomenhos bl.a. sam-som-
del.hället till

ekonomiskasynvinkel,utifrån statsmaktens ävenSlutligen kan,
deidrottsrörelsensvenskaför den utgörsGrundenläggas.aspekter av

frivilligfrånsåledes bortserviideella insatser. Omfrivilligas attmånga
samhälletföreffekters.k. positivakanverksamhet externagenerera

dennaväljaför statsmaktenfortfarande anledningar attdetåterstår
statsmaktenkananslagidrottspolitik. Genomgrundläggande form av

organi-frivilligafinns inom dekunskapidealitet ochdenutnyttja som
kostnads-mycketsåledespolitiken kanfördasationerna. Den ettvara

aktivitet.samhällsnyttigeffektivt sätt uppmuntraatt en

inte styraellerAtt1.5.3 styra

olikatvåförenaförsöksåledesidrottspolitik kan ett attStatens somses
verksamhet,idrottsligförekomstendelsmålsättningar; uppmuntra av

Vifolkrörelse.bedrivs inomverksamhetdennadels uppmuntra att en
statsmaktenstillmålsättningarövergripandedessa tvårelaterakan nu
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intresse politisk styrning. Häri ligger dilemma vilketstatsmaktensav
kan formuleras ambition både idrotts-och inteatt styra styrasom en av
rörelsen.

Statlig styrning vilket tidigare påpekats naturlig utifrånär ett- -
ideal fungerande demokratisk Dessutom statensatsarom en process.
varje år offentliga medel den frivilliga idrotten.stora summor av
Naturligtvis medför detta intresse och hos den politiskaett ansvar
makten säkerställa dessa medel utnyttjas kostnadseffektivt och iatt att
enlighet med riktlinjer fastställda riksdag och regering.av

samtidigtMen statsmakten således har intresseett att styrasom av
de idrottsanslagenstatliga finns det intresse låta bli.över även ett attav

därförFörst och främst idrottsrörelsen de facto folkrörelse.utgöratt en
Idrottsrörelsen inte del frivillig ochär statsapparaten utanen av en
icke-statlig organisering med grundläggande autonomi.intresseett av

förhållandeRF till i detta avseende mycket intressant. Somärstaten:s
den i särklass viktigaste organisationen inom idrottsrörelsen har RF
sedan 1930-talet utfört olika former myndighetsuppdrag på detav
idrottspolitiska området. harRF med andra ord utvecklat myndig-en
hetsroll. Därmed inte organisationen kan likställas medsagt att ett stat-
ligt ärnbetsverk. Enligt parlamentarismens princip har regeringen det
politiska för förvaltningens verksamhet. såledesDetansvaret är natur-
ligt förutsätta statsmakten har auktoritetgrundläggandeatt att sortsen

förvaltningens tjänstemän. Implicit finns detta uttalat i formule-över
ringar förvaltningen till regeringens"står förfogande" ellerattsom som
regeringens "förlängda sin relationarm". till saknar dockI RF stats-
makten denna grundläggande auktoritet. harRF aldrig betraktat den

organisationen instrument för de politiskaettegna som organen -
har just oberoendet i förhållande dettill alltid varittvärtom staten cent-

rala. kanMan för har myndighets-RF fåtttvärtom argumentera att en
roll därför statlig styrning inom den frivilliga inteidrottens områdeatt

önskvärt.ansetts som
såledeskanDet problematiskt för försökastaten att styravara

idrottsrörelsen eftersom sådan politik riskerar motståndmöta ettatten
hos de politiken riktas Vi måste med ord skiljaandramot.grupper som
på idrottsrörelsen kan bedriva verksamhet uppfattasatt en somsom
samhällsnyttig och därmed förtjänt sådanstatligt stöd- och hurav en-
folkrörelse på statligt inom det verksam-ettreagerar engagemang egna
hetsområdet.

Dessutom främjas flera idrottspolitiska mål juststatensav genom
avsaknaden statlig styrning. Skall föreningslivet inom idrottent.ex.av
fungera reell "skola i demokrati" det naturligtvis mindreärsom en
lämpligt kravställa på hur verksamheten bedrivas ochskallstaten attav

Villorganiseras. medborgarnas frivilligtförmåga tillstaten uppmuntra
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börjarinteutförsverksamhetdet viktigt den attär att somengagemang
såledesriskerarstyrningåtagande. Statligoffentligtuppfattas ettsom

organisationerna.frivilligademotstånd hosinte enbart möta ettatt
inflytandestatligtallt för starktdärfinns denNågonstans även gräns ett

verksamheten.fundament bärskada de frivilligariskerar att uppsom
0rd någotverksamhet med andrafrivilligStatlig styrning ärav

ökadsidan leda tillproblematiskt. kan å överensstäm-Detytterst ena
detutfall-reella politikensoch denstatliga intentionermelse mellan

sin stödvärdenskada deriskerar andra sidanå statenatt genomsom
fungerandeutifrån idealfrämja. kan motiverasDet ettatt enomavser

utifrånmotiverasintedemokratisk Det kan ettsättsammaprocess.
folkrörelse.ideal autonomom en



SOU 1998:33 gamla problemochtider 75Nya

2 och idrottsrörelsenStaten en-

historisk skiss

föregåendeDet avsnittet utgjorde försök grundläg-renodlaett att ett
gande problem i relationen mellan och idrottsrörelsen. Diskus-staten
sionen kan utvecklas kortfattad historisk skiss statensnu genom en av
förhållande till idrottsrörelsen; detta kan dels dagens situation i sittsätta
historiska sammanhang, dels visa hur båda tidigare försökt attparter
hantera de dilemman statsanslaget medfört.som

Idrottens2.1 till folkrörelseväg

dagensGrunden till svenska idrottsrörelse sistalades under 1800-talets
kvartssekel. föreningsbildandeDet fortsattastod i för dencentrumsom
utvecklingen påbörjades under 1870-talet för därefter kraftigt tilltaatt
under 1880-talet. frågaI verksamhet gymnastikendomineradeom
inledningsvis. På 1880-talet började dock rad andra idrotts-även en

rodd,såsom cykel, friidrott, skridsko, utvecklas isimning- attgrenar -
organiserade former. Från 1890-talet framstod friidrotten den all-som
varligaste den frivilliga Undergymnastikens dominans.utrnanaren av
perioden framträder före-1905-1914 bild där populärade mesten ny
ningsverksamhetema friidrott, fotboll och skidåkning.utgörs av

första betydandeDe riksorganisationema vid sekelskiftet:uppstod
1897 bildades Sveriges centralförening för idrottens främjande
Centralföreningen och tillkom gymnastik- och idrotts-1903 Sveriges
föreningars riksförbund sedan Sveriges riksidrottsförbund, RF.1947

organisationer både till inriktning organisatoriskaDessa sin ochvar
mycket olika.struktur

Centralföreningen betrakta främjandeföre-närmast attvar som en
där verksamheten i allt väsentligt dominerades handlings-ning, av en

kraftig styrelse. Målet allmänt leda, och under-förattvar propagera
stödja inhemsk idrott. praktiken handladeI mycket arbetet attomav
mobilisera medel till idrottslig verksamhet. ansvaradeDessutom man
för punktinsatser, införbyggandet Stockholms stadionstora t.ex. av
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påverkafrånsig föreningenavhöllOlympiska spelen 1912. Däremot att
i lokalföreningama.det dagliga idrottsarbetet ute

idrottsligtillmedelförmåga effektivt samlaCentralföreningens att
sammansättning.socialatill del förklaras dessverksamhet kan stor av

exklusivastyrelse den socialttorde utgjortFöreningens mest gruppen
inte minstborgadei folkrörelsesammanhang. Dettahuvudöver taget

goda kontakter med näringslivet.för
organisatorisktfrån Centralföreningen blev RFTill skillnad upp-

särprägel på iRFsinklassisk folkrörelse.byggd Det sättersomensom
ofrånkomligadenavseende hur försökt lösaorganisatoriskt är attman

intres-enskilda idrottsgrenamasidrottsvärlden; dels dedualismen inom
nationella intres-detmångsysslande föreningarna; delsdemotsen mer

organisa-blivitharläns- och ortsintressen. Lösningenolikaset mot en
horisontelldelsuppbyggnad utifrån skilda huvudlinjer;torisk två en

relativtförparaplyorganisationriksorganisationenstruktur där utgör
vertikal ochtraditionellspecialförbund, delssjälvständiga en mer

distriktsförbund underochstruktur med föreningarpyramidliknande en
riksledning.gemensam

rörandefrågorförCentralföreningen tidigt fickMedan ansvaret
idrottsutöv-för den aktivaekonomi blevidrottsrörelsens RF centrum

tävlingsverk-avanceradbedrivaföreningar med avsiktningen. Alla att
ord hegemonimed andraansluta sig. ficksamhet nödgade RFattvar

alltjämtpositionfrivilligt organiserade idrottslivet-detöver manen
innehar.

första statsanslagen2.2 De

ekono-ansökaCentralföreningenkom tidigt viaIdrottsrörelsen att om
beviljades redan 1898.engångsanslagförstamiskt stöd hos Ettstaten.

Visserligenanslag.regelrätta årligadet dock erhållaSvårare attvar
Problemetregeringskretsar.kontakter inomgodahade föreningen var

perioden 1902-i riksdagen. Underhade stödidrotten inteatt samma
statsanslag.propositionerinteriksdagen mindreavslog1906 än tre om

främstriksdagen intemotstånd inomdettabörDet attnoteras var
mellaniställetskiljelinjema lågavgörandepartipolitiskt betingat. De

landsbygdenssigstorstad. Under denna periodochlandsbygd motsatte
olikainomstatligtallt förgenerelltriksdagsmän ett stort engagemang

framförallttill idrottmisstankar anslagDärtill komområden. att ettom
idrotts-hadestödmedborgare tillgodo.städernas Störstskulle komma

riksdags-dessastadsboma. Enligtistället hos de borgerligarörelsen
verksamhetensgrundförtjänade idrottsrörelsen stöd påledamöter av

nationa-främjandeuppfostrande verkan, desspsykisktfysiskt och av
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lism och nationell samhörighet, nykterhet det faktum idrottensamt att
verkade för klassutjämning.

När anslagsvägen således visade sig stängd anhöll CF iställetvara
statslotteri för idrotten. Eftersom sådanaett kunde beviljasom genom

direkta regeringsbeslut detta metod för kringgå motståndet iattvar en
riksdagen. februariI 1908 beviljades lotteri. Idrottsrörelsen fick så-ett
ledes för första gången medel till allmän verksamhet.

gjorde1912 Centralföreningen och RF anhållangemensamt en om
generellt, årligt statsanslag. Tidpunkten vald.väl svenskaDevar
idrottsmännen hade lyckats mycket bra i i Stockholm.OS Isommarens
den sammanlagda poängberäkningen hade Sverige lyckats bli bästa
nation. Detta hade naturligtvis mycket positiv inverkan idrotts-påen
intresset i landet, vilket kom återspeglasäven i riksdagsdebatten.att

förstaFör gången, med mycket knapp majoritet, kom riksdagenmen en
bevilja idrotten årligt regelrättatt statsanslag.ett
Idrottsrörelsen hade därmed fått officiell Med anslaget följdestatus.

dock vissa villkor från regeringens sida. Framförallt framhölls att
anslaget skulle till självhjälp.utgöra skulleDessutom "deen sporre
mindre bemedlade samhäl1sklassema" och landsbygdens folk priorite-

medan "för sådana idrott, vilkas huvudsakligenutövareras, grenar av
tillhörde de burgnare samhällsklassema, regel den enskilda offer-som
villigheten borde anlitas". Det regeringen avgjorde hurävenvar som
medlen skulle fördelas mellan förbunden, och till vilka ändamål. Därtill
korn både Centralföreningens och RF:s räkenskaper årligenatt skulle
granskas revisorer tillsatta chefen för Ecklesiastikdepartementet.av av

Kanske anmärkningsvärt regeringenmest är kom inter-att även att
i de frivilliga organisationernas angelägenheter.interna Rege-venera

ringen bestämde både Centralföreningen och skulleatt RF utse en
ledamot vardera i varandras styrelser. Dessutom fick statsmakten en

i Centralföreningens styrelse och förvaltningsutskott.representantegen
Vidare stadgades denna inte kunde biträda beslutatt representant ettom
i styrelsen, i fråga direkt eller indirekt ekonomisk innebörd,en av
skulle detta beslut underställas prövning Kungl. Majzt.av

Även Centralföreningen och RF ansvarade för olika uppgifterom
inom idrottsrörelsen, korn deras inbördes relationer präglas åter-att av
kommande friktioner. Dessutom RF mycket expanderandevar en orga-
nisation medan Centralföreningens medlemsunderlag tidigt började

RF:s ökade betydelse bekostnadstagnera. Centralföreningen kanav
bl.a. utläsas anslagsfördelningen. Huvudparten det första statsan-ur av
slaget 1913 tillföll Centralföreningen. Redan fr.0.m. året därpå kom det

förhållandet gälla.motsatta att
Sammantaget innebar statsanslaget idrottsrörelsen officiellatt gavs

och förbättrade möjligheter till såvälstatus geografisk socialsom ex-
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organisatoriskbekostnaddeltill viss pådockskeddepansion. Detta av
oproblematiskt.heltintedettavisatForskning harautonomi. att var

vissinflytandeskapadeCentralföreningeninomFramförallt statens nya
irritation.

idrottskrisenförstaDen2.3

förhållande tilldessidrottsrörelsen iförkrisenegentligaförstaDen
viduppståtthadeuppträdandenTumultartadeinträffade 1921.staten

välkomnavilleentusiastertusentalsStockholmicentralstationen när
UppståndelsenCarpentier.Georgeinternationellt kände boxarenden
Även box-iuttalandennegativaomfattandeiresulterade ompressen.

bliCarpentier-affårens.k.denkom attinom RFbedrevsning inte en
helhet.idrottsrörelsenbelastning försvår som

visser-statsmaktenhadestatsanslag 1913instiftandetGenom ettav
Därmed inteverksamhet. sagtoch dessidrottsrörelsenlegitimeratligen

diskute-slutathadesamhällsnytta atteventuellaidrottensfråganatt om
framföralltverksamhetensframhöllförespråkareidrottensMedanras.

idrottenkritikersåg dessegenskaper,fostrandepsykisktfysiskt och
Carpentier-affá-elitistisk företeelse. Genomochförråandesom enmer

återsamhällsnyttaidrottensfrågagrundläggandedennaställdes omren
relationidrottsrörelsensiåterspeglaskomDettapå sin även attspets.

statsmakten.till
omfördelatochminskatikritikenresulteradefrämstoch ettFörst

årförstamellankrigstidensökat underhadeIdrottsanslagetstöd.statligt
anslag påföreslagitriksdagen 1921inför etthadeKungl.Maj:toch

ifrågasattesbehandlade frågan,statsutskottet,Ikronor.200.000 som
och"avarter"taladeUtskottetutveckling.idrottsrörelsensdock om

tävlingsfriasvenskaframhävde denochidrotteninom"överdriñer"
förordadesdettamedenlighet ettmotvikt.sund Igymnastiken ensom
tillfallaskullehela 40.000kronortill 100.000sänkt anslag gym-varav

endastidrottenriksdagsvoteringen fickslutligadennastikförbundet. I
Medtillföll40.000kronor gymnastema.90.000anslag påett varav

riksdagensidrottsrörelsen. Genominomsituationuppstoddetta en ny
förhållandeisjälvständiggymnastikförbundet statusagerande engavs

medhålloffentligtfrånmarkeratdettaidrottsrörelsenövrigatill den -
idrottsrörelsenövrigadenstorlek helaanslag nästanett somsammaav

tillsammans.förfogade över
uppgiftmedidrottsutredning,statlig attförstatillsattesDessutom en

statsunderstöd,"deti frågaförslagochutreda somnärmare omge
"förslagidrotten"främjandeförriksdagen samthosborde äskas geav

statsunderstö-förföreskrivaskunde böravillkor,till allmännade som
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dets utgående". Det grundläggande förhållandet mellan ochstaten
idrottsrörelsen skulle med andra 0rd bör dockDet påpekasprövas. att
ansvarig minister till statsrådsprotokollet lät meddela utredningenatt
inte skulle ifrågasätta idrottsrörelsens autonomi. Tvärtom framhölls att
idrottsrörelsens i fortsättningen borde ha denävenrepresentanteregna
"huvudsakliga bestämmanderätten den form deöver önska giva sin
organisation".

Följande år därpå kunde betänkandeett Intressantpresenteras. nog
visade det sig utredningen den tidigareatt kritiken ställde sigtrots- -
mycket positiv till idrottsutövning. betonadesDet i fort-ävenatt staten
sättningen skulle bevilja rörelsen ekonomiskt stöd. Däremot uppfat-ett
tade dualismen i idrottsrörelsens ledning olycklig, eftersomman som
denna ledde till omfattande administrativtett dubbelarbete, onödig
byråkrati ineffektivitet.och Utredningen förordade nyordning dären
RF skulle förvalta statsanslaget, medanensamt andra "synnerligen be-
tydelsefulla uppgifter" skulle tillfalla Centralföreningen i praktiken att-
organisera "passiva ledamöter" årsbok.samt utge en

Någon omorganisation komstörre dock inte till stånd, eftersom RF
och Centralföreningen redan träffat överenskommelse när ut-egenen
redningens betänkande presenterades. Enligt denna överenskommelse
fick visserligenRF framträdande roll inom idrottsrörelsen,en mer men
Centralföreningen behöll visst inflytande. bör såledesett Det noteras att
utredningens betänkande inte föranledde reformistisk regerings-en
proposition, och statsmakten undvek krävaatt organisatorisk för-att en
ändring inom idrottsrörelsen. kanDetta jämföras med norska förhållan-
den där statsmakten vid flera tillfällen under 1910-talet ställde sådana
direkta krav på de idrottsorganisationer vilka ville erhålla statligt stöd.

Redan år kom dualismen inomett den svenska idrotts-par senare
rörelsens ledning få lösning. Detta skedde dock inteatt stat-en genom
ligt agerande på initiativ från kungahuset.utan Idrottsrörelsen hade
sedan länge goda kontakter kungafamiljen.med hadeI RF kronprins
Gustav Adolf sedemera Gustav VI Adolf varit ordförande sedan orga-
nisationen bildades 1903. I Centralföreningen han sin fadersövertog
ordförandeskap 1907. hadeHan således unik position inom svensken
idrottsrörelse.

februariI 1930 presenterade kronprinsen promemoria där hanen
konstaterade vissa olägenheter med två idrottsorganisationer på natio-
nell nivå. föreslogHan därför nyordning där skulleRF anförtrosen
hela för idrottsrörelsens ekonomiansvaret och den oinskränkta led-
ningen den aktiva verksamheten, medan Centralföreningen fortsätt-av
ningsvis endast skulle tilldelas allmänt understödjande ochen propage-
rande roll. Prinsens förslag gehör och fr.o.m. juli blev1 1931 RFvann

inom idrotten på nationell nivå.ensamt Viktiga i dettaorgan samman-
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representationstatligadenochbestämmelsersärskildade somhang är
statsanslagetförstamed deti ochCentralföreningenietablerades -
hade1913sedanstatsmaktentill AttRF.överfördes repre-dessa ennu

medanmärkningsvärtsåinteegentligenCentralföreningenisentant var
karaktär. NumyndighetsliknandedelvisCentralföreningenstanke

ficksituationenanmärkningsvärda statenattdendockuppstod mer
folkrörelseorganisation.i svensknivåcentralrepresentation på enegen

tidigadeTipsfrågan och2.4

myndighetsuppdragen
bidraghävdatsedan längehadeidrottsrörelsen statensatt varInom man

statsbud-sidanfinansiering vidtillolika förslagochotillräckliga, om
slut-lösningdiskussion. Denförföremåldärför varithade somgeten

tippningsverksamhet.statliginrättandetblevligen kom prövasatt av en
aktie-Majzt 1934Kungl.bildadebeslut ettriksdagensmedenlighetI

medsambandivadhållninganordnauppgiftmedbolag, Tipstjänst, att
skulleavsättning,efter vissvinst,bolagetsMeningentävlingar. attvar

särskildÅret regeringeninrättadedärpå ävenidrottsrörelsen.tillfalla en
idrott. För-tillanslagförfrämjande,idrottensför statensFondenfond,

till RF.överlätsfondenvaltning av
ochvinst,betydandeTipstjänstsigvisade attDet snart gav en

under 1930-markantdärmed ökakomstatsanslagidrottsrörelsens att
vinstdennadelvissstatsmaktenbeslutade1936 atttalet. Redan aven

intressenbörjadeSamtidigtbudgeten.allmännadentillförasskulle
tipsmed-delansökaidrottsverksamhetendirekta attutanför den avom
frilufls-förFondenfond,ytterligareinrättades1939överskott.lens en

inrättadesårdecemberändamål. Iför dessajiämjande,livets samma
frilufts-rörandeärendenhandläggningförfritidsnämndStatensäven av

fonden.
utvecklasbörjarallvarpå1930-talet RF attunderocksåDet är som

RF:sexempel utgöridrotten. Ettinommyndighettill något enav
utveckladeicke-statligaformelltidrottsplatskommitté. Detta organ

ochlånansökningarbehandlingenmyndighetsroll ireelltidigt omaven
myndighetsutövningviktigasteidrottsanläggningar. RF:stillanslag

statsanslag.idrottensadministreringenochberedningendockrörde av
tipsmedlensdelhurbeslutvarje årfattade storRiksdagen ett avom

olikaFördelningenidrottsfonden.tillfallaskulleöverskott som
regeringensgrund förTillregeringen.förfrågadockändamål envar

såle-bestodmyndighetsrollOrganisationensfrån RF.förslaglågbeslut
bedömningsamlad övergjorde samt-enda instansdes i att ensomman
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liga idrottsorganisationers anslagsäskanden detta gällde såväl egna-
Ävenorganisationer utomstående. kommuners ansökningarsom om

bidrag för idrottsplatser kom remissbehandlas RF.t.ex. att av
Statsmakten valde två olika administrativa lösningar isom synes

fråga anslaget till idrotten respektive friluftslivet. idrottenInom ut-om
vecklades s.k. korporativt med RF myndighets ställe"ett system
medan statlig nämnd inrättades inom fiiluñsområdet.en

direkta kopplingenDen mellan Tipstjänst och idrottsrörelsen varade
inte länge. sambandI krigsutbrottetmed 1939 reducerades idrottsan-
slaget kraftigt. Efter kriget kom både idrottsrörelsen friluftslivetsoch
organisationer endast få medel statsbudgeten. inverkadeDettaöveratt
dock inte på RF:s myndighetsutövning i fråga idrottens anslag. RFom
förblev instans under Kungl. Maj:t i fråga beredning ochnärmaste om
administrering dessa medel.av

2.5 implicit kontraktEtt mellan ochstaten
folkrörelseen

Studerar relation till idrotten under perioden fram till andrastatensman
världskriget, blir det tydligt idrotten inte uppfattadesatt ett egent-som
ligt offentligt ansvarsområde. Statsmakten valde visserligen i vissatt
mån reglera kontrolleraoch idrottsrörelsen framföralltoch dess nytt-
jande statsanslag. När dessutom vissa tendenser till inomavarterav
idrotten uppstod ökade den statliga stymingsambitionen, vilket inte
minst tillsättandet 1921 års idrottsutredning visar. Samtidigt detärav
tydligt idrottsrörelsen och statsmakten delade övergripandeatt ett per-
spektiv: betonade idrottsrörelsens karaktär icke-statlig verk-man av
samhet. blev aldrig ifrågasattDet idrottens fundament skulle utgörasatt

frivilliga organisationer. På bidrogså den statliga politiken ochsättav
statsanslaget de facto till idrotten kunde utvecklas till massrörelseatt en
i regi-RF:s med stark identifikation folkrörelse.en som

finns inga studierDet visar hur och folkrörelse-ännu närsom en
identitet fram idrottsrörelsen.inom förhållandetStuderarväxte man
mellan och idrottsrörelsen vid perioden världskrigetsför andrastaten
slut kan dock fastslå folkrörelseideal fast förankrat inomettattman var
såväl idrottsrörelsen i statsmaktens förhållande till densamma.som

kanDessutom konstatera det skapats bundenhetömsesidigattman en
mellan och idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen hade utvecklat be-staten ett
roende det statliga stödet, och därmed tvingad att acceptera ettav var
visst mått statligt inflytande. Samtidigt det inte längre politisktav var
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erhållitfolkrörelsesluta stödja denför statsmaktenmöjligt att som
sedanstatsanslag 1913.

början i 1930-medoch idrottsrörelsenstatsmaktenkanMan säga att
självmantidrottsrörelsenbarakontrakt. Omtalet skrev implicitett

före-kunde statsmaktenpositiv utvecklingvisade accepteraenupp
bibehållenekonomiskt stöd medomfattandekomsten auto-ett enav

ihöllsEftersom idrottsrörelsennomi för idrottens sammanegna organ.
delåtadet förutsättningarfannsriksorganisation, RF, attgemensamen

stödet.statliga Dettahantera detorganisationerna självständigtfrivilliga
tilltrohademöjligt inte statsmaktenvaritskulle dock inte även enom

statsmaktens till-samhällsansvar. Justförmåga påtatill RF sigatt ett:s
skapadesamhällsengagemangidrottsrörelsens självpåtagnatilltro en

styrning kontrastatligproblemet medgrundläggandelösning det
i medborgar-ageradefolkrörelseautonomi. Medorganisatorisk somen

längeSånödvändigt fördet inteblevintresse att styra.statennas
grundläg-således "detriktning kundeutvecklades iidrottsrörelsen rätt

belåtenhet.till bådaproblemet" lösasgande parters

inteellerMyndighetsfrågan2.6 att styra-

styra

samhällsangelägenhetblirIdrott2.6.1 en

socialdemo-i hög gradprägladesförsta årtiondenEfterkrigstidens av
framväxt.välfärdssamhälletsochpolitiska ställningkratins starka av

sociala väl-defolkhemsideologin ochsocialdemokratiskaMed den
Frågorräckvidd.offentliga politikensökade denfárdsreformerna som

utvecklades tillansvarsområdenstatligatidigare varit primärtinte sam-
ochfritidenpolitiseradesminstangelägenheter.hällspolitiska Inte ung-

statsmaktensikonsekvenserIndirekt korn dettadomens villkor. att ge
iidrottenuppfattadesoffentligt håll störreidrott. Fråninställning till nu

Framföralltföreteelse.samhällsnyttigomfattning tidigareän som en
hälsoläget.allmännabefrämjande på detverkadebetonades idrottatt

med-och detverksamhetendirektamenade både denDessutom attman
förfritidssysselsättninglämpligutgjordeföljande föreningslivet en

därmed idrottenutveckladesframväxtvälfärdsstatensMedungdomen.
ansvarsområde. Idrottenoffentligtfråga ochsamhällspolitisktill etten

folkhemsprojektet.socialdemokratiskadetblev del ien
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2.6.2 Myndighetsfrågan

Under perioden 1945-1955 skedde vissa avgörande organisato-även
riska förändringar inom idrottsrörelsen. bildades Svenska kor-1945
porationsidrottsförbundet Korpen, lämnade Skid-1955 och frilufts-
främjandet Främjandet RF-komplexet. Idrottsrörelsen bestod därmed

flera betydande riksorganisationer, och redan från början uppstodav
det konflikter och rivalitet mellan ochRF dessa förbund.utomstående

konfliktnivåEn låg det ideologiska planet. och Främjan-Korpen
det ansåg de bedrev väsentligt annorlunda verksamhet denatt änen

bedrevs inom RF:s regi. De ansåg utgjorde huvudorganisa-RFattsom
tion för den tävlingsinriktade idrotten, medan Korpen och Främjandet
ansvarade för motionsidrott respektive frilufisbetonad verksamhet.mer
Från RF:s håll fömekades dock detta kraftigt. framhöllsDet hela 90att

den verksamheten inom utgjordesRF motionsidrottprocent av egna av
och ungdomsverksamhet.

kanskeDen känsligaste frågan mellan förbunden dockrörde RF:s
myndighetsutövning i fråga idrottens anslag. ochKorpen Främjan-om
det menade idrottsrörelsen bestod klart åtskilda riksorganisa-att treav
tioner. Att statsmakten lät idrottsrörelsens RF, utövatreen av grenar,
direkta myndighetsuppgifter i förhållande till de övriga uppfattades

direkt omyndigförklarande de förbunden.ett Dessutomsom av egna
anklagade de forRF i anslagsfrågor sina tävlingsinrik-att gynna egna
tade specialförbund på utomstående organisationers bekostnad. Man
menade detta dels berodde på RF alltför tävlingsinriktat ochatt att var
därmed inte hade den förståelsen för motionsidrottens förutsätt-rätta
ningar, dels RF medvetet "svältfödde" utomstående organisationeratt
för på så fömiå dessa inlemma sig isätt RF-komplexet.att att

Denna kritik RF:s myndighetsutövning gjorde intryck på stats-av
makten. Parallellt med ökat intresse för statligtett större engagemang
inom idrottsområdet visade det sig således den rådande ordningen-att
med RF myndighets ställe" inte längre hade legitimitetsamma-
inom den samlade idrottsrörelsen. blevDet uppenbart något måsteatt

frågan bara vadgöras var-

års2.6.3 1955 idrotts- friluftsutredningoch

Lösningen blev tillsätta statlig utredning idrotts- och1955 årsatt en ny -
friluftsutredning. Uppdraget kan sammanfattas i två punkter:

Att idrottens och frilujislivets eko-totalagöra översyn överen
Alla organisationernomi. inom idrotts- och friluftslivet hade saken

Ävende menade det statliga stödet otillräckligt.attgemensam var-
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dettaanslagkunde tänka sig ökatfrån offentligt håll ett varomman
friluftslivetsochkartläggning idrotts-behovetbefogat. Därav av en av

situation.ekonomiska
ochtill idrottenekonomiska stödetformerna förutreda detAtt

kritiken RF:sknuten tillfråga direktfriluftslivet. Denna mot myn-var
bör"vilka organisationerutredadighetsroll. Uppdraget att somvar

eller någravilken någonstatligt stöd månkunna tilldelas isamt ange
andrastatsbidrag organi-bör ansökningar viaorganisationer omavge

område detPå friluftslivetsmin kursiv". sagt statenssationer somvar
friluftsorganisationersolikayttrade sigfritidsnämnd översom

myndighetsuppgift idrottenshade dennaanslagsäskanden medan RF
låtatänkbartdirektiven detområde. Enligt att gemensamennuvore

friluftsliv.ochstöd till idrottsamtliga ärendenstatlig nämnd bereda om
Idrottenutredningenförelåg betänkande frånseptember 1957I ett -

framhöllsbetänkandetför remissbehandling.färdigt Ioch samhället -
friluftsverk-till idrotts- ochmycket positivinledningsvis att man var

intresse för "ettfanns starkt allmäntoch detsamhet, ut-suntattatt ett
frånlämpliga åtgärderfritiden underlättasnyttjande sam-genomav

direk-statligaenlighet med debetonades ihällets sida". Samtidigt -
och fri-idrottensstatsanslaget inte fick kommativen äventyraattatt-

skullestödoch"karaktär fria folkrörelser",luftslivets att statensav
Självhjälp.hjälp tillfrämst utgöra en

eko-väsentlig ökningföreslog dessutomUtredningen statensaven
omprioritering. Fram-vissåtaganden. Samtidigt förordadesnomiska en

organisatio-stöd tillutsträckningborde statsmakten i mindreförallt ge
riskeradedettaeftersomadministrativa verksamhet, dels attnemas

deteftersomderas självständighet, delskonflikt medkomma i sta-ur
medhushöllhur organisationernasvårt bedömasynvinkel atttens var

sådana medel.
medde korporativaföreslogUtredningen även att arrangemangen

skulle inrättasiställetavskaffas, detmyndighet skulle ochRF attsom
administreringberedning ochstatlig nämnd för avgemensamen

ochFörstmotiverades flerafriluftsfrågor. påochidrotts- Detta sätt.
med RFrådande ordningenutredningen denfrämst menade att -
utgjordeintelegitimitet eftersom RFställe" saknademyndighets ett-

intefann RFidrottsrörelsen.för hela Dessutomsamlande attmanorgan
opartiskstatlig nämnd kundeutsträckningi utgöra ensom ensamma

ochlånfrågasärskilt inte detanslagsfrågorrådgivare i när omvar-
förbundet.utanförorganisationereller stödbidrag till kommuner
säkerställanämnd det bästainrättandetSlutligen sättet attav envar

användning.effektivitet i anslagetskontroll och
administrativ lösningföreslog således väsent-Utredningen somen

idrottsanslaget. Dessutomförmågaligt stärkte överstyrastatens att
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ville utredningen öka kontrollen idrottsrörelsensoch styrningen av
organisatoriska verksamhet borde statsmakten fortsätt-ävent.ex.-
ningsvis behålla ombud i RF "med uppgift för lämpligverkaett att en
användning anslag sundoch utveckling rörelsen". Så-statensav en av

Ävendana ombud borde till och Främjandet. påKorpenäven utses
regional nivå fann utredningen meddet önskvärt
"samhällsrepresentanter obundna den specialidrotts-eller andraav ena

intressen".grenens
Utredningens förslag innebar de facto det instiftade impli-redanatt

cita kontraktet mellan idrottsrörelsen och omprövades. börDettastaten
dock bara delvis resultat idrottsrörelsens probleminternaettses som av
och kritiken RF myndighetsutövning. bör kopplas till deDetmot även:s
politiska strömningar präglade framförallt socialdemokratin undersom
denna period idéer tydligt fångas välkändaErlandersTageisom-
formulering "det starka samhället". centrala i denna formuleringDet är
tanken samhällsutveckling bäst direktaatt garanteras statensgenom

det enda effektiva kollektiva handlandet kan skeattengagemang -
Utredningens förslag ligger väl i linje med dennastaten.genom upp-

fattning statsmaktens roll i samhället. skulle bli ökadResultatetom nya
statlig styrning idrotten på bekostnad de frivilliga organisationer-av av

autonomi.nas
ochInom Korpen Främjandet före-ställde sig positiva till deman

slagna reformema. Detta kan delvis förklaras ideologiskt. Både Korpen
och Främjandet idrottsligsåg verksamhet till viss del medelettsom -
framförallt för uppnå förbättrad folkhälsa. Utifrån sådantatt etten per-
spektiv statligtblev ökat inte särskilt problematiskt. Menengagemang
dessutom utredningens förslag realiserades organi-skulle deom egna-

formellt jämställdasationerna bli med heller skulle längreRF. Inte RF
kunna missgynna dessa anslagsfrågor.utomstående organisationer i
Både Korpen och Främjandet såg med andra ord hur utredningens för-
slag kunde stärka deras positioner inom det svenska idrottslivet.

negativa tongångarMer kom dock från Förbundets invänd-RF.
ningar kan sammanfattas i två inne-punkter: utredningens förslagatt
bar icke önskvärd ökad statlig idrotten folkrörelsestyrningen av som

utredningens förslag riskerade underminera fortsattaRF exis-att att :s
dessa invändningarBåda förtjänar utvecklas närmare.tens. att

offentligaI den debatten kom den generella invändningen ökadmot
statlig styrning dominera. Företrädare för menade dettaRFatt att ytterst
riskerade hota idrottsrörelsens fundament- de frivilliga ochmångaatt
ideella insatserna på lokalplanet. Enligt denna kritik det riskförelåg en

de många lokala idrottsledarna skulle börja ochkräva arvodenatt
ersättning "in det oändliga"i de började uppfatta idrotten ettom som
statligt åtagande. Dessutom framhölls detta förslag gick utred-att emot
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friluftslivetsochinte idrottensningens direktiv äventyraattegna -
folkrörelser.friakaraktär av

framtididrottsutövningensfrivilligahotet rörde inte denandraDet
hän-måsteöverlevnad. förstå dettaFörRF taargumentattutan man:s

denbetraktadesstruktur.organisatoriska Inom RFtill RF:s egnasyn
idrottsrörelsensförframförallt samarbetsorganorganisationen ettsom

direktadenspecialförbundeni de mångaolika Det somvargrenar.
idrottsligbedrevs ingenRFidrottsverksamheten organiserades. Inom

idrottsrörelsensdetta gjorde RF lämpatalls. Justverksamhet cent-som
i denförbund kunde smidigt inlemmasralorganisation. Nya orga-egna

ledandeieftersom ledamöterna RF:snisationen. Dessutom organ var-
organi-intressenföreträdare för allasvalda och därmedpersonligt var

Majzt.Kungl.direkt underlämpad remissinstanssationen mycket som
felaktigtprincipielltmenade detperspektiv RFdetta attUr att var

Efter-Främjandet.med ochorganisationen Korpenjämställa den egna
de iställetbordeorganisationer bedrev idrottutomståendedessasom

ingetoch Främjandetövriga specialförbund. Korpenjämställas med var
RF-komplexet.utanförspecialförbund vilka valt ståtvåän attannat

ochrealiserades skulle dock KorpenförslagutredningensOm
skullesjälvständiga folkrörelser. DessutomFrämjandet legitimeras som

nämnden ochrepresentation den statligaerhålla iprecis RF,de, som
statsanslag.inflytande idrottensmöjlighetdärmed överutöva ettattges

be-idrottsrörelsensplittringenrådande inomskulle denSammantaget
utomstå-dessainlemmaskulle det dessutom bli svårtfästas. För RF att

riskSlutligen fanns detorganisationer i detende attorganet. enegna
starkasakspecialförbund valdeandra göra attäven att spe-samma -

egenskapför isigskulle bryta RFcialförbund att egnaavur
därmed för-nämnden ochrepresentation den statligai"folkrörelser" nå

kontrollanslag.till ökade RF:smöjligheter överbättra sina statsan-
maktresurs. Denviktigord utvecklats tillmed andraslagen hade en

nämndstatligMedhöll rörelsenkittutgjorde ett ovan-ensamman.som
idrottensförbundets legitimitetriskfanns detför RF att gemen-somen

underrninerades.organsamma
utred-betydande opinionskapades detiMed RF motspetsen en

betydandeflerakaraktäristiskt för situationenförslag.ningens Det attär
Stock-länsstyrelsenöverståthållarämbetet och ibl.a.remissinstanser -
dessadärförutredningens förslagavstyrkalän valde justholms attatt-

hade medFråganidrottsrörelsen.kraftigt motstånd inomsådantrönt ett
fördelningenintepolitisk laddning.starkt Detfåttandra ord avvaren

fortsattaidrottsrörelsensdiskuteradesidrottsanslag utanstatens som
sammanhållen folkrörelse.existens i en

Utred-retirera.regeringenkritik valdeomfattandeInför denna att
regeringen.proposition frånföranledde inteförslagningens en
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Anslagsfrågan2.6.4 i och DanmarkNorge

kan i detta sammanhangDet förhållandena i någravärt nämnaattvara
våra nordiska grannländer. idénAtt valde prövat.ex. attav omman en

statlig nämnd i Sverige beror delvis ipå sådan redan fannsatt en
Norge.

Bakgrunden till den norska utvecklingen sökas i den tyskamåste
ockupationen Norge under andra världskriget. norska idrottsrö-Denav
relsen hade tidigt markerat sitt missnöje med tyska ockupations-den
maktens försök öka det statliga inflytande idrottslivet. Frånöveratt
idrottsrörelsens håll framhölls utgjorde icke-statlig folk-att man en
rörelse sig myndig-order eller direktiv från statligamottogvaresom
heter. manifesteradesKonkret detta motstånd all frivilligattgenom
idrottsverksamhet lades ned i den "idrettsfronten". krigetss.k. Under
slutfas spelade idrottsrörelsen dessutom viktig i de norska hem-rollen
mafrontsstyrkoma. Dessvärre medförde idrottsstrejken den tyskaoch
ockupationen omfattande ödeläggelse de idrottsan-existerandeen av
läggningama. Vid krigsslutet fanns det offentligtbehovett stort av
ekonomiskt stöd till det norska idrottslivet. Idrottsrörelsens patriotiska
och självständiga agerande under ockupationen legitimiteten iökade
dessa krav.

norska statsmaktenDen villig offensivmedverka tillattvar en
finansiell satsning inom idrotten. Samtidigt den ekonomiska situa-var
tionen pressad kriget. Lösningen blev, efter svensk modell, attg ap
inrätta statlig tippningsverksamhet, där lag-andel överskotteten en av

förmässigt öronmärktes idrottsliga ändamål. Vid sidan de etableradeav
statsanslagen till idrotten skapades därmed inkomstkällaen vars om-
fattning alla förväntningar. Frågor kvarstod dock: Vilkenöverstegsnart
institution skulle för fördelningen Vilkadessa medelansvara av nya
ändamål inom idrottslivet skulle prioriteras praktiken hadeI stats-
makten välja mellan korporativt samarbete med idrottensatt ett cent-
ralorganisation, Norges Idrettsforbund, eller inrättandetNIF, av en

statlig idrottsbyråkrati.egen
detLösningen blev Parallellt tippnings-med inrättandetsenare. av

verksamheten bildades1946 Statens Idrettskontor sedan 1950, Statens
ÄvenUngdoms- och Idrettskontor, STUI. idrottsrörelsen såledesom

medelfick ökade statliga innebar den valda förvaltningslösningen sam-
tidigt statsmakten stärkte sitt inflytande idrottspolitiken. Enligtöveratt
de rutiner utarbetades skulle frånalla ansökningar anslag tipp-som om
ningsöverskottet behandlas STUI, därefter utarbetade de-ettav som
taljerat fördelningsförslag vilket ingavs till statsmakten för beslut. NIF
hade visserligen möjlighet uttala anslagsfördel-sig STUI:söveratten
ning praktiken saknade förbundeti direkt kanal till den poli-men en
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medinnebaridrottsbyråkratioffentligInrättandettiska makten. enav
flyttadesorganiserade positionerden frivilligt idrottensandra 0rd att

motsättningarmindre förvånande uppstodtillbaka. Kanske ävensnart
kom"idrettsstrid"blev norskoch Resultatetmellan STUI NIF. somen

och 1960-talen.idrottslivet under del 1950-prägla storatt av
idrottsstridenhandlade norskai Sverige den motsätt-Precis omsom

icke-och denidrottspolitikenstatsmaktens styrningmellanningarna av
uttaladefrågor. STUI:sfrihet själv dessastatliga rörelsens avgöraatt

användasskulleandel tippningens överskottidrottenspolicy att avvar
verksamhetsområdenAndraidrottsanläggningar.till byggandet av -

skulle däremotinstruktörsarbetenadministration ochsåsom NlF:s -
medlemsavgifter. NIFInomochfinansieras med statsanslag egna

aktiv idrotttilltipsmedel borde användasdockmenade ävenattman
önskade för-Samtidigtförbundets administrativaoch det apparat.egna

beviljades. I deninflytande de medelbundet överstörreett som
antalregleradeordningen anslagenrådande över poster.ett stortvar

inrättades Sta-avgick med 1957slutligenDet NIF segern.somvar
Avsiktenfrån och statsmakten.med NIFidrettsråd representantertens

innebar detpraktikenochbuffert mellan STUI NIF. Iskapaatt envar
finansie-offentligaberedningen idrottensnyordning iväsentlig aven

anslagsfördelningblevde rutinerna STUI:s ävenring. Enligt nya
föremål förslutligen blevidrettsråd innan debehandlade Statensav

önskemål. För-linje medResultatet blev helt i NIF:spolitiskt beslut.
rekommen-anslag vad STUIkontinuerligtbundet fick änstörrenu

använd-förfoga de anslagensfrihetderade och överstörre att egnaen
organisationenfrivilliganyordningen deninnebarning. praktikenI att

myndigheten.statligaöverordnad dengjordes
lik-fleraidrottsrörelsen uppvisarnorskaden svenska ochMedan

främst harochfleradanska förhållanden på Förstavvikerheter sätt.
Medanriksorganisation.sammanhållandealdrig samlats iidrottslivet en

iDanskorganiseratstill städerna ochtävlingsidrotten koncentrerats
tävlingsinriktadoch mindrehar parallellIdrcets-Forbund, DIF, en

harpluralismlandsbygden. Dennaorganiserats på"folkidrott" ute
möjligheter till korporativaallanaturligtvis försvårat arrangemang

idrottsförbundenhar de danskaidrottsrörelse.mellan och Dessutomstat
uppfattatsinblandning i vadall form statligsiggenerellt motsatt somav

Även dennaoffentligt håll harverksamheten. frånden auto-egnasom
haridrottspolitikenoffentligaoch Dennomi markerats uppmuntrats.

reell statligutvecklad.och förblivit Någonord varitmed andra svagt
välfárdssamhälletssedanIdrotten harinrättats.byråkrati har inte även

samhällslivet.sfärenden civilafast förankrad iförblivitframväxt av
Norden,övrigaprecis idanska statsmakten,har denDäremot som

verksam-idrottsligafinansiellt stöd till denomfattandebidragit med ett
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heten. Utformningen detta stöd visar idrottspoliti-tydligt den danskaav
kens särdrag. 1948 inrättades i Danmark statlig tippningsverk-även en
samhet där delar överskottet öronmärktes för idrottens främjande.av
Till skillnad från i Norge kom dock medeldessamerparten attav oav-
kortat till idrottsförbundengå rättighetsbelopp. Från offentligt hållsom
ställdes varken krav hur medlen skulle formutnyttjas eller någon av
redovisningsplikt. Det idrottsliga stödet blev med andra ord inte för-
delat lagäst. idrottsförbundenFör naturligtvisskapade dettautan en

handlingsfrihet. valda fmansieringslösningenDen har för-stor snarast
stärkt idrottsförbundens autonomi i förhållande till den offentliga mak-

Samtidigt bidrog fmansieringslösningen dentillten. att cementera
rådande organisationsstrukturen. Eftersom organisationerna med-var

omfattningen det statliga stödet givet, skapadesvetna attom av var
vissa incitament för inte utöka verksamheten. innebarFör DIFatt t.ex.
inlemmandet varje specialförbund fler specialförbund skullenytt attav
tvingas dela på redan givet anslag. i frågaAtt restriktivett vara om nya
specialförbund innebar i sin konflikt policymed DIF:s uttaladetur en

den danska idrottens samlingsorganisation.utgöraatt
Beklagligtvis kan inte finska förhållanden diskuteras i detta sam-

Ävenmanhang. det pågår relativt omfattande finsk idrottshisto-om en
risk forskning har språksvårigheter gjort komparativa inteatt ansatser
kunnat i fråga.dennagöras

års idrottsutredning2.6.5 1957

Eftersom de förslag 1955 års idrotts- och friluñsutredningsom presen-
terade inte ledde till regeringsproposition, hade statsmakten fåtten pro-
blem. idrottsanslagetsFrågan beredning administreringochom

Eftersombehövde lösas. den tidigareRF, kritiken, slutat sigyttrap g a
utomstående organisationers anslagsäskanden längrefanns det inteöver

någon instans på myndighetsnivå gjorde samlad bedömningsom en av
frivilliga idrottensden anslagsbehov. frågaDetta för närvarandevar en

för det berörda departementet. Samtidigt kan förändring itydaman en
den statliga idrottspolitiken. Myndighetsfrågan visserligenbehövde
lösas det dock inte längre aktuellt föreslå kundereformerattvar som-
uppfattas ökad statlig styrning.som

tillsattes.En utredning Uppdraget blev för-denna gång delsattny
söka åstadkomma sammanslagning och delsRF Korpen, prövaen av
vissa formernaändringar i för anslagsgivning. iinnebarDet senare
praktiken Främjandet skulle distanseras från och KorpenRFatt genom

fortsättningsvis endast erhålla anslag friluñsfonden. Sammantagetatt ur
skulle dessa två åtgärder återskapa enad idrottsrörelse underen en
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lösning två:Fördelarna med sådanhuvudorganisation. varenensam
biläggas, delsidrottsrörelseninominterna konflikternadels skulle de
med RFtidigare ordningenlegitimitet till dendettaskulle somge

hade så-Utredningeni anslagsfrågor.centrala instansKungl. Maj:ts
folkrörelsesammanhållenenig ochuppgift "återskapa"tillledes att en

förvaltningslösningkorporativförutsättningar föroch därmed även en
idrottens område.inom

dock intelyckadesidrottsutredningUtredningen 1957 års --
och KorpenmellanMotsättningama RFgenomföra sitt uppdrag. var

skullesammanslagningförperiod fördennaunder attstora varaen
uppdrag.från sittbli befriadutredningenmaj begärdemöjlig. I 1962 att

statligsamarbetsnämnd för frå-delvisiställetförsök tillsattesPå en
be-beståvisserligenNämnden komrörande idrottsanslaget. att avgor
denoch Korpen,för statsmakten,tydelsefulla RFrepresentanter men

har fleraanslagsfrågor. Dettainflytandealdrigfick övernämnvärtett
statsmaktenviktigt förfrämst detförklaringar. och nämn-Först attvar

statsdirigering.tillförsökskulle kunna uppfattasinteden ett nyttsom
funk-rådgivandekunde innehamedförde nämnden endastDetta att en

samarbetetstatsmaktenförhoppning hosfanns dettion. Dessutom atten
institutionalise-förbättras dennaskulleochmellan RF Korpen genom

konflikterskapariskeradeform samarbete. Frågorrade attsomav
undvikas.skulle med andra ord

idrottsutredningårs19652.6.6

idrottsutredning- denstatligåterigennovember 1965 tillsattesI en
bakomOrsakernatioårsperiod.i ordningen inom loppettredje av en

myndighetsfråganhadeoch främsttillkomst flera.utredningens Förstär
statsmaktensutifråninte,fått någon lösning. Dettainteännu syn-var

följaktligen ifickoch utredningenönskvärd situation,vinkel, någon
samladnåkan förytterligareuppdrag "om atttaspröva stegatt en

anslagstilldelning". Dessutomidrottensbedömning frågorna varav om
och friluftsutred-Redan 1955 års idrotts-statligt stödökat vänta.attett

friluftslivet,ochtillstatliga medel idrottenföreslagit ökadening hade
tillutredningsförslag letteftersom tidigareinget en rege-men

offensivefterlängtade statligasedan längeringsproposition hade denna
därförutredningenförsig. uppdrag närmarelåtit Ett attvänta var

kom-frågor rörandestöd bl.a.allmännasriktlinjerna för detutreda -
idrottsanläggningar, idrottensför nybyggandet avmuners ansvar

forskning.ökadinstruktörsverksamhet behovetsamt av
idrottsutredning inled-myndighetsfrågan 1965 årsåterupptogI

försöken åstadkommamisslyckadeningsvis de tidigare att en samman-
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Ävenslagning mellan ochRF Korpen. denna misslyckades försö-gång
ken. Motsättningarna mellan förbunden fortfarande allt för storavar
både på central nivå och i den lokala verksamheten.

juni ladeI 1969 utredningen fram sitt betänkande det välkända-
Idrott alla.åt Detta betänkande, i den idrottshistoriska forskningensom
betraktats "en milstolpe i idrottsrörelsens innehöllhistoria", intesom
bara förslag väsentlig höjning statsanslaget till idrott. Detom en av
innehöll förslag till antal omfattande reformer helaäven överett
idrottsfältet, däribland rejäl satsning ledarutbildning och idrotts-påen
forskning. innehöllDessutom betänkandet förslag rörandeett stats-
anslagets förvaltning.

myndighetsfråganI föreslog utredningen de korporativaatt arran-
tidigare etablerats mellan och skulle befástasRFstatengemang som

vissoch i mån utvidgas. skulle med bliRF andra ord återigen Kungl.
Majzts centrala i anslagsfrågor den tidigare kritiken fråntrotsorgan

och rämjandet.Korpen F Frågan varför utredningen valde före-är attnu
slå befästande just förvaltningslösningden sedan börjanett av som av
1950-talet sådan kritikrönt

förklaringEn utredningen hade omdefinierat ochär situationenatt
därmed problemet. 1955 års idrotts- och friluñsutredning hadeäven
framhållit hur den svenska idrottsrörelsen bestod väsentligt olikatreav

jämställda riksförbund. lett tillDetta perspektiv hade uppfatt-men- -
ningen det inte längre legitimt med RF instansatt närmastevar som
direkt under regeringen. Idrott alla framhöllsI åt istället hadeRFatt en
unik position inom idrottsrörelsen, och förbundet sedan länge lyck-att

axla myndighetsroll och samhällsansvar. Därmed denats etten var
tidigare jämställdheten inom idrottsrörelsen kvar.inte längre RF:s
position hade bokstavligen utvecklats från centralorgan för "ett av
huvudleden" 1957 års betänkande till "idrottsrörelsens topp-eget

1969 betänkande.organ" års I egenskap det menade utred-senareav
ningen förbundet mycket väl lämpat myndighetsatt attvar agera
ställe".

förklaringEn utredningen förslagmed detta försökteär attannan
åstadkomma sammanslagning mellan de olika idrottsförbunden. Justen
det faktum RF erhöll myndighetsroll utgjorde i sig starkt inci-att etten

till de andra förbunden ansluta sig. Till detta kommertament att att ut-
redningen såg samband mellan ökade stöd och dessanäraett statens
utomstående organisationers beredvillighet inlemmas i RF.att

Utredningens förslag med majoritet kom istor att accepterassom-
riksdagen måste för idealet den folk-autonomases som en seger om-
rörelsen. Medan 1957 års framhöllbetänkande ideal "det starkaett om
samhället", utgick 1969 från idrottsrörelsensperspektiv därettman
autonomi värdefull följaktligenoch något skulle bevaras ochvar som
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fria organi-till detilltrodetta perspektiv låg dessutomstärkas. I storen
mani-delför RF:ssamhällsmedvetet-förmågasationemas att agera

rörelsen.denmyndighetoffentligfesterat i rätt att egnaen agera som
möjlighetlitenstatsmaktenandra 0rdförslag medDet ett gavvar som

tillfickden förluststyrning. blev såtill Detta accepterasäga statenatt
i anslagshante-effektivitetsammanhållning ochför idrottsligförmån
forrnaliserandeförslaginnebar utredningensringen. Sammantaget ett

mellaninstiftatskontraktbefästande det implicitaoch statensomav
under 1930-talet.idrottsrörelsen redanoch

fullt vadförslag Iutredningensaccepterade dock inteRegeringen ut.
stodorganisationerdeeftergift tillmåste betraktas somensom som

istatsrådet, Gunnar Lange,föreslog ansvarigautanför detRF rege-
skulle fåfortsättningsvisförbundringspropositionen dessa ävenatt

Majzt. äskan-Kungl.direkt hos Derasmöjlighet ansöka anslagatt om
däref-skullebeslutskulle visserligen remissbehandlas RFden av men

ombud i RFregeringensregeringen. betonadeHan även attter tas av
ochorganisationer,med dessahålla kontaktskulle att statensnäraen

organisationersbetrakta dessaombud närmast att egna repre-var som
sentanter.

ochtiderFrån till idag19702.7 nya-

gamla problem

grunden förutgjorthaidrottspolitiska beslut kan1970 års sägasstora
tillfördesmedelde ökade statligautvecklingen fram till idag. Med som

genomgå starkkunde rörelsenriksdagens beslutidrotten engenom
1970-talet.under Förupprustningorganisatoriskmateriellsåväl som

kansliorgani-utökadmöjligheten tillskapade beslutet bl.a.delRF:s en
detböri Dessutom nämnaslokaliserad till Idrottens Hus Farsta.sation

i vilkenfår utvisaForskningträdde i RF-komplexet 1975.Korpenatt
utveckling.dennabidrog tillutsträckning myndighetsfrågan

vissa för-har dockidrottsrörelsenochförhållande mellanI staten
Riksdagensförslag revisorer,genomförts Påändringar sedan 1970. av

ord-dåvarandedenavskaffades 1983beslut riksdagen,och genom av
verksamhet. Dettaför granskning RF:smed statliga revisorerningen av

statligdenkontrollmotiverades med RF:s attartenatt var avegen
Riksdagensdocknödvändig. börinte längre Detsådan nämnas attvar

unikadet i RFpåpekati skrivelse till regeringen 1995revisorer atten
revi-detta harenlighet medrevision.föremål för statlig Iinte längre är

återinföras.skallföreslagit det tidigareäven systemetattsorerna
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harRF givits ökade offentligaäven uppgifter. enlighetI med det
idrottspolitiska beslutet 1970 fick Naturvårdsverket för det s.k.ansvaret
anläggningsstödet till idrotten. Sedan 1982 har dessa uppgifter över-
förts till RF. Dessutom har RF sedan budgetåret 1990/91 övertagit för-
delningen det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar frånav
Statens ungdomsråd.

Den statliga representationen i RF:s centrala upphörde den 1organ
juli 1993. Detta motiverades med önskan från offentligt håll ökaatten
idrottsrörelsens autonomi i förhållande till Samtidigt begrän-staten.
sades RF myndighetsutövning i fråga anslag till utomstående:s om or-
ganisationer.

Sammantaget bör de genomförda förändringarna i förhållandet
mellan idrottsrörelsenoch sedan 1970 framförallt tolkasstaten ettsom
förstärkande folkrörelseidealet och 1970 idrottspolitiskaårs riktlin-av
jer. Förändringarna bör med andra ord förstärkande detettses som av
implicita kontraktet. Nu har dock detta kontrakt- med tillsättandet av

idrottsutredning1996 års ånyo blivit föremål för diskussion.-
Utifrån direktiven skall tillkomsten utredningen förstås ettav som

resultat flera faktorer:av

Förändringar den svenska samhällsstrukturen.i uppdragetsI ut-
gångspunkter påtalas bl.a. den svenska befolkningssammansätt-att

harningen ändrats, och många svenskar idag har kulturellatt en annan
och etnisk bakgrund den traditionellt svenska.än Samtidigt har ung-
domens fritidsvanor förändrats. Undersökningar har visat data- ochatt
TV-spel har gjort ungdomen stillasittande, vilket långsiktigti ett per-
spektiv kan resultera i försämrad folkhälsa.en

Förändringar idrottslivet.inom idrotterNya har ochuppstått etable-
tilltagandeEn kommersialisering har vissarats. gjort idrotter- så-att

dana medialt intresse givits ekonomiskt bättre förutsättningar änav -
andra idrotter. Samtidigt har tilltagande internationaliseringäven en
förändrat idrottens villkor. minst denInte svenska anslutningen till EU
har medfört konsekvenser för svensk idrott.

Förändringar det statligai budgetarbetet. mycket kort-Detta nämns
fattat i direktiven. Samtidigt det svårt inte låta bli kopplaär att att ut-
redningens uppdrag till de förändringar i statsmaktens styrning denav
offentliga sektorn genomförts sedan 1980-talet. Nyckelordet försom
dagen resultatorienteradär Grundtanken i dennastyrning. stymings-
filosofi riksdag och regering inteär enbart skall precisera tydligaatt
mål för förvaltningens agerande detta skall kombineras medäven en-

uppföljning de resultat faktiskt uppnås. Det finnsnoggrann av som
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och dennauppdragidrottsutredningenskoppling mellanonekligen en
stymingsmodell.

fåttutredningenharförändringsprocesserutgångspunkt i dessaMed
uppdragtill att:

idrotten.stöd tillmål förtydligareFormulera statensnya,

i relationstödetuppföljningochutvärderingmodell förSkapa aven
statliga målen.till de nya

till idrotten-bidragsfördelningenoch kontrollökad insynSkapa av
lämplighetenochmöjligheternasammanhang "prövaoch i detta även

inriktning".anslagetsriksdagochregeringför närmare styraatt

utredningenshuruvidasiamöjligtnaturligtvis inteDet attär om
nuvarandemed denbrottinnebäraförslag kommerkommande ettatt

utsträckningvilkenidvs.idrottsrörelsen,ochmellanrelationen staten
vis-kanManförändras.kontraktet kommernuvarande implicitadet att

kontrollochstyrningÖkad överambition tillstatligvissserligen se en
dethanteringdessframföralltochutveckling överidrottsrörelsens av

iframhållsSamtidigtförändring.förtalaranslaget. Dettastatliga en
autonomi ochkaraktär,ideellaidrottsrörelsensvärdetdirektiven av

formulering:följandedetta iframgårminstfolkrörelsetradition. Inte
huvudsakligenstödalltjämtutgångspunktviktig är"En att statens

bestående intresseskapasdetbidra tillinriktas ettbör attatt
förfysisk aktivitetregelbundenföråldrar atti allabland medborgare

levandeför deninomoch välbefinnande. Dettahälsauppnå ramen
utgör".idrottsrörelsendemokratiskadenfolkrörelse som

Kanskesåblirinteförändringarnatalar för stora.Det attsenare
pressmeddelandeiintentioner tydligaststatsmaktenssammanfattas ett

"syftedär det är1996-10-24 attInrikesdepartementet sägs ettattfrån
kur-idrottsrörelsen minpåskynda arbetettillbidra inomstödet ska att

förbättradochintegrationjämställdhet, ökaduppnåförsivering att
idrottsrörel-mellandiskrepanssåledes inteProblemetfolkhälsa". är en

förändring itillviljaidrottsrörelsensellerolika mål,och statenssens
börtillkomstutredningensden månsamhällsutvecklingen. Imedtakt

såledeshandlar detsituationen,rådandekritik dentolkas omavsom en
otill-ochförändringstaktnuvarandeidrottsrörelsenskritik enaven

uppnådda resultat.hitintillsfredsställelse av
vissskapattillkomstutredningenstydligtDet oroär även att en
anslags-RF:sminstframgår inteidrottsrörelsen.delar Dettainom avav

villnaturligt"detdet stadgas att statenför 1998, där ärframställan att
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få totaluppfattning idrottens använda bidragen, visätt atten om men
understryker vi fri och självständig folkrörelse själva formule-att som

våra mål och vår inriktning". liknandeEn ståndpunkt redovisar RF:srar
ordförande Arne Ljungqvist i ledare i Idrott 3/97Svensk nren genom

betona "idrottens innehåll och mål vi själva,att att vårsätter genom
sakkunskap och våra demokratiskt fattade beslut. Sedan äregen egna

det sak vi for konstruktiv diskussionär i olikaatt öppnaen annan en
frågor".

Situationen känns onekligen igen. Det ständigt återkommandeär ett
problem diskuteras. Mot statsmaktens intresse statlig styrningsom av

offentliga medel står idrottsrörelsens-över och däri framförallt RF :s -
intresse autonomi. Mot idealet demokratisk stårav ettom en process
ideal folkrörelse. historiskEn genomgång har visatautonomom en att
det gammalt problem i relationenär mellanett och idrottsrörel-staten

dockDet gammalt problemär i tid.ettsen. en ny-
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diskussionochSammanfattning3

grundläg-betraktavad ettskisseradesInledningsvis är att somsom
idrottsrörelsen.ochstatsmaktenmellanförhållandetiproblemgande

Dilemmatbådafördilemmaformulerades parter.problem ettDetta som
stöd frånekonomisktbehov statenförenaidrottsrörelsenför är ettatt av

makten.offentligatill denförhållandeiautonomimed intresseett av
ochbådeintressedilemmat att styrakanstatsmakten ettFör avses som

statliganyttjandeframförallt dessochidrottsrörelsenöver avinte styra
medel.

prak-och viskan på ettproblemetgrundläggande sättDet somses
eftersträvaridrottsrörelsenoch ettdärproblem tvåtiskt statenparter --

viss deltillintressen ärderasdärömsesidigtillsamarbete nytta men
demokrati-genuintdockdetförlängningen bör ettImotsatta. ses som

grundläg-föreningsfrihetoch ärstatlig styrningbådeeftersomproblem
demokratiskaallaifinnasnödvändighet måstemedvärdengande som

idealutifrånnaturligtstyrning ettMedan statlig ärsamhällen. om en
självständighetorganisationersfriademokratiskfungerande ärprocess,

folkrörelse.idealutifrånnaturligt autonomett om en
för-iproblemetgrundlägganderenodling detinledandeEfter aven

skisshistoriskföljdeidrottsrörelsenochmellanhållandet avstaten en
mellanproblemethurhistoriki dennaCentraltrelationer.dessa var

dettakan ilöst. Manblivitautonomiorganisatoriskochstyrningstatlig
mellankontraktimplicit statenuppkomstentalasammanhang ettavom

barautformning:följandekontrakt fickidrottsrörelsen. Dettaoch om
utveckling ipositivstatsmaktenförkunde visaidrottsrörelsen enupp

statsmaktenkundesamhällsutvecklingen accepteraochmed tidentakt
relativtmedelekonomiskaomfattandesåvälförekomsten ensomav

blevstatsmaktenorganisationerna. Förfriaautonomi för deomfattande
idrottsrö-så längenödvändiginteenkeltheltstyrningexplicit sommer
samhäll-ochförmågadynamiskuppvisa ettkundesjälvmantrelsen en

rela-utgjordesfundamentkontraktsåledesDet ett avvarsvarsansvar.
ömsesidig tillitochvärderingargrundläggandesamstämmighet itiv en

mellan parterna.
framkontraktetimplicita växte steg-detbetonaviktigtDet attär att

underinföllperiodcentralförstatidsperiod. Enlängreundervis en
samlad inomtiddennavididrottsrörelsenEftersom1930-talet. envar
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topporganisation, fannsRF, det förutsättningar för stats-gemensam
makten överlåta uppgifter direkt myndighetskaralctär till idrotts-att av
rörelsens Dessutom började idrottsanslaget under dennaegna organ.
period allvar skjuta i höjden. Sammantaget det under 1930-att var
talet det skapades ömsesidigt beroende mellan ochett statensom
idrottsrörelsen. Medan idrottsrörelsen blev beroende statliga medelav
och därmed tvingad visst inflytande,mått statligtatt acceptera ett av
blev beroende den sakkunskap verksamhet fannsochstaten av som
inom de icke-statliga förbunden.

centralaNästa period inföll med 1970 års idrottspolitiska be-stora
slut. Efter längre tids utredning ansvarsfördelningenangående mel-en
lan och idrottsrörelsen kom det redan inrättade explicita kon-staten

befástastraktet och i viss mån utvidgas. Riksdagsbeslutet innebaratt
både omfattande offentlig satsning på idrotten markeringochen en av
rörelsens autonomi i förhållande till ökade stödetDet kundestaten.
motiveras idrottsrörelsen bedrev verksamhet vilken komattgenom en
hela samhället tillgodo. Autonomi kunde motiveras rörelsenattgenom
utgjorde folkrörelse och i egenskap detta hade tillrätten som av-
självständighet i förhållande till och sedan länge visatstaten- att man
förmåga axla samhällsansvar.att ett

förändringarDe i förhållandet mellan idrottsrörelsenochstaten som
genomförts sedan 1970 har alla gått i riktning ökad autonomimot en
för idrottens organisationer. Med tillsättandet års idrotts-1996egna av
utredning har dock det grundläggande problemet blivit föremål föråter
utredning.

Utifrån direktiven till 1996 års idrottsutredning skall dess tillkomst
förstås utifrån mycket har hänt sedan 1970 års idrottspolitiskaatt
beslut. Det har skett förändringar i den svenska samhällsstrukturen,
inom idrotten och inom det statliga budgetarbetet. Framtiden får utvisa
huruvida utredningen på allvar kommer föreslå förändringar i denatt
nuvarande ordningen huruvida det implicita kontraktet mellan staten-
och idrottsrörelsen kommer finnsmed något Det dockersättasatt nytt.
tecken statsmaktens intentioner inte i första hand i grundenatt är att
förändra gammalt samarbete. Snarare handlar uppdragetett om en pre-
cisering mål med idrottsstöd förenat med modell förstatensav en

resultatuppföljningresultatredovisning. Tydligare mål och behöver inte
nödvändigtvis likställas med ökad statlig styrning.
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Till Idrottsutredningen

Vid regeringssammanträde den oktober24 beslutades1996 att en par-
lamentariskt kommitté skulle utvärdera det statliga stödetsammansatt
till idrotten. Enligt direktiven skulle utredningen bl.a. verksam-belysa
heten inom idrottsrelaterad forskning.

denna bakgrundMot genomförde vi för idrottsutredningens räkning
kartläggning idrottsforskning i landet.en av

kunskapDen efterfrågades framför allt förekomst och in-som var
riktning forskning inom idrottsområdet vid universitet och hög-av
skolor. intresseAv dessutom finansiering, uppdragsgivare, nätverk,var
forskargrupper och kopplingen till grundläggande utbildningsprogram

forskning.för dylik Professor Göran Patriksson har huvudansvarigvarit
för uppdraget.

och medI överlämnandet denna slutfört.vårt uppdragärrapportav

Göteborg den 23 oktober 1997

Christian Augustsson
ErikssonSten

Göran Patriksson
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Sammanfattning

regeringssammanträdebeslut vidtillsattes,Idrottsutredningen genom
stödet tillstatligadetutvärderaDir. 1996:84,oktober 1996den 24 att
befrämjastödetstatligahuvudsakliga syftet med det äridrotten. Det att
stimulerasärskild viktochallmän god folkhälsa,uppnå äroch attaven

kommittédirekti-Enligtdemokratisk grund.ungdomsidrott bedriven på
idrottsrelateradinomverksamhetenutredningen bl. belysaskall a.ven

insat-och inriktningen påomfattningenVidare skallforskning. statens
också bedömas.ser

Idrottsutred-vi, uppdraggenomförde påbakgrunddennaMot av
Sverige.i Denforskningidrottsrelateradkartläggningningen, aven

inriktningförekomst ochförsta handefterfrågades ikunskap varsom
finansie-landethögskolor ivid universitet ochidrottsforskning samtav

forskning.sådanringsbilden av
myndig-ochinstitutionerkontakter med relevantaArbetet förutsatte

intervjuer medgenomfördesinsamling data.heter för Dessutomav
områdetinomcentrala tjänster/positionerinneharbeslutsfattare som

landetochidrottsforskare både inometablerademed fleraoch utom
idrotts-svensköversiktlig genomgångdiscipliner.olika Förfrån aven
adekvat1996tidsperioden tilltill 1987vi framforskning kom att var

uppdraget.för
idrottsområdet.inom Deprofessurerfinns totalt nioSverige mestI

koncent-idrottsforskningför äromfattande och permanenta resurserna
placerade.tjänsternaStockholmsregionen där ärrerade till sex av

CIFidrottsforskningförfinansiering CentrumBeträffande utgör -
Riksidrotts-och Sverigesfrån Utbildningsdepartementetanslagmed
idrottsforsk-stödjainitiera ochförmed riksansvarförbund och attett

bidragsgivaren.huvudsakligadenning -
kanNordenpåtonviktperspektiv och medinternationelltUr ett

mindre fastaforskning haridrottsrelateradsvenskkonstateras att resur-
stöd.direkt statligtoch sämreettser

för idrotts-arbetevärdefulltidrottsforskning utförförCentrum ett
miljonerungefär 8har CIFTill förfogandeutveckling. sittforskningens

mycketsöktrycketforskningsprojekt. Dåtill olika ärdelaår utattper
forsk-genomsnittligtinnebär dettaansökningar/år140ca ettattstort

så knappaUnderkr.endast 80 000 90 000uppgår tillningsanslag -
idrottsforskningen iallvarlig riskvillkor finnsekonomiska atten

olikadeförsvagas. Inomsikt kommerpåSverige att
medelsnedfördelningvissforskningsområdena råder dessutom aven
vilketdel,mindreforskning fårhumanimsk/samhällsvetenskaplig en
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helhetborde till kanframgent för idrottsvetenskapenrättas ut-att som
idrottsrelateradevecklas på bättre bakgrund hur denMotsätt.ett av

forskningen i Sverige finansieras och där övrigaCIF för %72,1svarar
totala finansie-forskningsråd endast mycket liten denstår for del aven

framträder tydligt ansenligt ökat direktringen behovet brett ochettav
statligt stöd.

tioårsperiodenSvensk idrottsforskning i under denhar stort senaste
fortsätt-både breddats och fördjupats. Skall idrottsforskningen även

ningsvis hänga utveckling det därförkunna med i accelererande ären
vikt ytterligare kan tillföras verksamheten. Dettamedel ärattstorav

samhället iinte bara för förangeläget idrottsrörelsen ocksåutan- -
forskning kring kan utvecklas.idrott och kroppskultur Intestort att

hälsofrågor livskvalitet ochminst med kopplingar både till ekonomi,
forsk-olika centralafritid hos befolkningen framstårgrupper somav

ningsområden.
idrotts-Sammanfattningsvis vi: statliga stödet tillföreslår detatt

forskningen i vid bemärkelse ökar till minst dubbla dvs. minst 20det
årligen, inlemmas imiljoner för idrottsforskning antingenCentrumatt

Forskningsrådsnämnden självständig enhetalternativt HSFR som en
organisation ibudget eller fortsätter medmed nuvarande somegen

fungerathuvudsak bra.
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Introduktion1

Bakgrund1 1
.

beslut vid regeringssammanträde Dir.Genom den oktober 199624
tillsattes1996:84, parlamentarisk kommitté- Idrottsutredningenen -

utvärdera det statliga stödet till idrotten. kommittédirektivenEnligtatt
skall utvärderingen ha utgångspunkt i målen förde uppställdastatenav
bidraget de samhällsförändringar dåskett sedan 1970 målensamt som
fastställdes. Betänkandet "Idrott till grundalla" SOU 1969:29 låg

propositionför den riksdagens beslut byggde angåendepå statenssom
tillsamlade stöd idrotten prop. 1970:79, bet. l970:SU 122, rskr.

1970:291.
Kommittén förväntas föreslå mål för statliga stödet tilldetnya

utifrånidrotten utvärderingens slutliga resultat. Direktiven understryker
vikten arbetet utgår från stöd utformas det blandsåatt att statens attav
medborgarna skapas bestående intresse fysisk aktivitet.för Detett stat-

stödet syftar huvudsakligenliga till allmän god folkhälsauppnåatt en
och särskild vikt stimulera bedriven på demo-ungdomsidrottär attav

Vidarekratisk grund. skall omfattningen och inriktningen på statens
insatser bedömas.

Enligt direktiven skall utredningen bl. belysa verksamheten inoma.
forskning.idrottsrelaterad verksamhet sektorer iinbegriper fleraDenna

samhället. medicinska idrottsforskningen har bidragit tillDen attex.
utveckla kunskap tillmänniskans fysiska förutsättningar ärny om som

Ävenför hela idrottsforskning samhälls-samhället.stort gagn annan
och beteendevetenskap, humaniora och teknik universitet ochvid våra

tillhögskolor stärka och utveckla områden viktäratt storser som av
samhället. idrottsforskning,för Genom stöd till förCentrumstatens

verksamheti sin stödjer idrottsrelaterade forskningsprojekt i helasom
befrämjaslandet, den fortsatta utvecklingen inom idrottsrörelsen. Sta-

stödjer dessutom via Riksidrottsförbundet och Sveriges Olym-RFten
piska Kommitté SOK tillämpad forskning utvecklingscentra,vid olika
vilka idrottsrörelsen liggerhar samarbete med och där fokus pånäraett
prestationsutveckling.
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Uppdraget1

utvärderingkommittédirektiven gällandebakgrundMot statensavav
Idrottsutredningentill idrotten genomfördes uppdragstöd enav

forskning i Sverige.kartläggning idrottsrelateradav
hand kunskapefterfrågades i förstauppdragetI om:

universitet ochsådan forskning vidförekomst och inriktning av-
landet ochhögskolor i

forskning.idrottsrelateradkartläggning ñnansieringsbildenav av-

mellanbefintliga nätverkefterlystes deskriptiv analys hurVidare en av
internationellt ochnationellt såvälforskare/forskargrupper utsersom

inomoch uppdragsgivareFörekomst samarbetspartnersfungerar. av
olikaforskningen också intresseden idrottsrelaterade samtavvar

Uppdraget förutsatteutbildningsprogram.kopplingar till grundläggande
och relevantamyndigheter, institutionerkontakt med berördaockså

forskningsråd.
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Arbetets2 uppläggning

2.1 Förutsättningar

Uppgiften krävde inblick förekomst,i inriktning och finan-närmareen
siering idrottsrelaterad forskning vid universitet och högskolor.av
Kontakter har därför tagits med relevanta institutioner och myndigheter
för insamling data i form förteckningar och medrapporterav av
anknytning till svensk idrottsrelaterad forskning. har inter-Dessutom
vjuer genomförts med beslutsfattare innehar centrala tjäns-som
ter/positioner inom området och fleramed landets etablerademestav
idrottsforskare från olika discipliner. har bidragitDessa intervjuer till

nyanserad totalbild fram vad gäller idrottsforskningensväxtatt ut-en
veckling, och nuvarande och framtida ställning i Sverige.

Relevant litteratur har sökts via universitetens databaser viasamt
Internet. Dessutom har flera tidigare och statliga utredningarrapporter
givit uppslag till fördjupad läsning. samlade materialet har givitDet
god inblick i de olika berörda verksamheternas bakgrund, omfattning,
inriktning finansiellaoch Efter datainsamlingen har materialetresurser.
sammanställts och analyserats.

tidigt skedeI arbetet besöktes antal strategiska institutio-ett ettav
förDetta direkt kunna intervjua initierade företrädare i ledandeattner.

befattningar inom berörda myndigheter och institutioner. Genom att
på plats kunde datainsamlingen underlättas samtidigt mate-vara som

rialet delvis kunde bearbetas och kompletteras redan vid insamlingen.
Härigenom har värdefull information olika slag inhämtats.av

Alla forskningsråd kontaktades forskningsrådetMedicinskastörre -
MFR, Forskningsrådsnämnden FRN, Humanistisk- och samhälls-
vetenskapliga forskningsrådet HSFR, Naturvetenskapliga forsknings-
rådet ochNFR, Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR. Ytter-
ligare några fonder och myndigheter bidrog med material: Skolverket,
Riksbankens Jubileumsfond RJ och försäkringsbolaget Folksam m.fl.

förCentrum idrottsforskning CIF, Riksidrottsförbundet RF samt
Olympisk Support aktörer med sina respektive verksamheterär tre som
både direkt och indirekt initierar, bedriver svensk idrotts-och betjänar



SOU 1998:33idrottsrelaterad forskning SverigeiKartläggning110 av

gällervadplatsframskjutenfick dessaFöljaktligenforskning. tre en
resursfördelninginriktning ochförekomst,ingående samtal kringmer

forskningen.idrottsrelateradedenav
genomgångöversiktligtidsperiod förBeträffande val avenav

till dags1987frånfram till årenviidrottsforskning komsvensk att
delvisgrundade sigBeslutetuppdraget.adekvat förkundedatum vara
högreforskning och"Idrottensunder 1987på rapporternautgavsatt

Humanis-"samhällsvetenskaplig ochoch1987:70utbildning" SOU
bådavilka1987:2,Jubileumsfondidrottsforskning" Riksbankenstisk

rekommendationer angå-och framtidadåtida lägesanalysermedbidrog
idrottsforskning.svenskende

analyser,desjälvklarhet,detunderstryka,vill attVi äräven enom
viarbetet bärireflekterasrekommendationerochvärderingar som

belystadensamladevårför. Desjälva representeraransvaret syn
utifrån de givnaverksamheten ramarna.

Begränsningar2.2

ioch dåbetydelsehaft visstidsfaktomarbete harföreliggandeI en
förTidengenomförande.uppgiftensbegränsningar förfråga upp-om

för påknappnågotupplevts ettmånader har attdrygt 3giften som
analytisktsammanställa ochkunnaoch fullständigtövergripande sätt

idrottsforskning.fältet förinomsmå,alla aktörer,beskriva stora som
forskningsprojekt.mindreeller någranågotmöjligt vi missatDet är att

sväruppdragsforskning kankaraktär attIdrottsforskning med varaav
inteavrapporteringdärpunktinsatsersigkanspåra. Det röra omex.

lättillgänglig.förekommande ochblir lika allmäntalltid
arbetetsförtidpunktentidsfaktomYtterligare aspekt ären

införplaneratuppdraget avrapporterasgenomförande. Då attvar
detinnebarseptember 1997tidigt iledamöter attIdrottsutredningens

Sverige. Dettaisemestertidtillförlagtblevhuvudsakliga arbetetdet
delarfördröjts något. Storaocharbetet försvåratsbetytthar avatt

gällertillgängligt vadskäl mindreförklarligasommartidblirSverige av
del begränsattill vissharfaktorerbemanning.öppettider och Dessa

datainsamlingen.
materialetisvaghet är attdelvis upplevasVad kan som ensom

och intecentrala instanserskett viaharhuvudsakligendatainsamlingen
själva. Genomforskarnadvs.berördakontakt med dedirekt engenom

kunnatinfallsvinklarflerasäkerligenforskare hadetill aktivaenkät
idrottsforskningensanalyseraövergripandeoch på sättdiskuteras ett

lägetanalysenbetytthade dessutomproblemområden. Dettaolika att av
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hade kunnat djupare ochgöras genomgången hade också blivit ännu
grundligare.

Vi dock i drag nöjdaär med det bemötande vi erhållitstora under
datainsamlingsperioden och med det källmaterial vi fått bearbeta. Enatt
paradox i sammanhanget kan tidsfaktom så har fleraattvara p.g.a.
informanter prioriterat förfrågningarvåra och ställt medupp en ome-
delbarhet vi tacksamma för.är De tidsramama har begrän-stramasom

arbetet till inte bli så djuplodande hadesat varit möjligt,att som annars
samtidigt har alla tillfrågade och berörda förstått allvaret i uppdra-men

vilket borgat för hög kvalitet det inlämnadeget materialet.en
Det möjligt den initierade kanär upptäcka enstaka bristeratt i denna

översikt den idrottsrelaterade forskningen i Sverige. Trots dessaav
reservationer avseende mindre "luckor" i materialet och redovisade be-
gränsningar bör kartläggningen området i allt väsentligt ändåav anses

heltäckande.vara
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forskningidrottsrelateradSvensk3 -

Översiktbreden

idrottsrörelsensvenskaInledning den3.1 -

miljonerfolkrörelse. harDen näralandets treIdrottsrörelsen störstaär
korpklubbar. Medoch 000föreningar 17000i omkring 20medlemmar

ovärderligkårenidrottsledarearbetande utgörideellt500 000sina en
självständigabestårfolkrörelsefrivilligasamhället. Dennaitillgång av

Riksidrottsförbundet RF.iförenadeförbundochföreningar ärsom
avseende barn"Bamidrott",i olika målgrupper.indeladIdrotten är upp

idrott;sigläraochlekainriktningålder medtolv årstill mot att
prestations-innefattar"vuxenidrott"respektive"ungdomsidrott" som

motionsidrottochbredd-hälsoinriktadtävlingsidrott ochidrott,
1996.RiksidrottsförbundSveriges

med-vilande påuppbyggnad,demokratiskaIdrottsrörclsen med sin
utvecklingpositivtillbidrarfrivilligaborgarnas avenengagemang,

kanochkulturarvetsvenskadetdelsamhället. Idrotten är manaven
dess-IdrottSverige. utgörviktig delidrottkonstatera utgöratt aven

sekto-olikamängdinbegriperforskningsområdebrettettutom ensom
utvecklatillbidrarforskningenidrottsrelaterade attsamhället. Denirer

flervärde för avnämarnaänochflera frontersamhället på är stortav
idrottsrörelsen.inom

barnidrott,inomforskningRiksidrottsförbundetstödjer viaStaten
initieraenbartuppgift inte attmotionsidrott. RF:s ärochtävlingsidrott
vidare-kunskaptillskallkunskap RFutveckling även attutan nyseav

utbildningviaframföralltledolikaidrottsrörelsensförmedlas till av
SISU1 sittochexistenssin sätt attGenomidrottsböckerledare, m.m..

samtidigtfolkhälsanallmännaidrottsrörelsen denbefrämjararbeta som
samhälls-Idrottförringa.ickesociala betydelse äridrottens att som

Eriksson,forskningförföremålintressantoch förblirföreteelse är ett
1995

l studieförbund.Idrottsrörelsens
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Lokalisering for idrotts-3.2 av resurser

forskning

det i huvudsak högskolorSverige näringslivet, universitet ochI är som
forskningutför och utvecklingsarbete. iFöretagssektorn är stor ut-

sträckning inriktad därmed tyd-utvecklingsarbeten skiljer sigochmot
från universitets- högskoleväsendet uttaladligt och har en mersom

forskningsproñl. emellertid vanskligt alltid kunna skiljaDet är att
mellan grundforskning, tillämpad utvecklingsarbete.forskning och

flytande.Gränserna är
finns huvudgrupp universitet Sverige medDet och högskolor ien av

forskningsresurser. defasta består de universiteten, tek-Den treav sex
niska högskolorna Karolinska Lantbruksuniversitetet,Institutet,samt
Handelshögskolan och Lärarhögskolan Stockholm. huvud-i Denna

för for forskningen vid universitetnärvarande 98 %svarargrupp av
och högskolor SOU 1996:29.

Beträffande forskning relaterad till idrott finns flertal permanentaett
forskningsresurser utlokaliserade i universitets- högskoleväsendetoch

finns,i landet. lStockholm, de flesta forskningsresursemadärrunt om
bedrivs idrottsrelaterad forskning på flertal institutioner. Vid Karo-ett

institution för professurerlinska institutets KI fysiologi finnsIII tre
med medicinskt/fysiologisk inriktad Ytterligareidrottsforskning. en
professur med inriktning medicin traumatologi finns vid KI.mot

finansieras försäk-tjänst Svenska Spel TidigareDenna AB. ävenav var
ringsbolaget Folksam delfinansiär tjänst.dennaav

Vad gäller den samhällsvetenskapliga sektorn kan konstateras att
forskningsresurserfasta inte lika väl tillgodosedda. Vid Lärarhög-är

Stockholm beteendevetenskapligskolan i finns professur iLHS en
idrottsforskning särskild inriktning idrottspedagogik.med Dennamot

inrättas nuvarandeprofessur kunde Idrottens forskningsrådattgenom
för idrottsforskning finansierade varefter dentjänstenCentrum togs

riksdagensHLS, lärarhögskolan då benämndes. Genomöver somav
inrättades fyra för forskningen inombeslut 1988 professurer stärkaatt

idrotts-idrottsområdet med inriktning särskilthistoria,motvarav en
lokalise-historia, placerades i Stockholm. övriga professurernaDe tre

utanför professur irades Stockholmsområdet. dessa inrättadesAv en
särskilt professur ipedagogik, idrottspedagogik i Umeå liksom en

idrottsmedicin. Till Linköpings universitet knöts ytterligare en pro-
medicin.fessur i

idrottsom-Totalt således antalet professurer i Sverige inomärsett
Sammanfattningsvisrådet nio stycken. finns iSex dessa Stockholm.av

de omfattande och för idrotts-kan sägas att mest permanenta resurserna
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forskning finns koncentrerade Umeåtill Stockholmsregionen, ävenmen
tillgodosettväl med professurer.tvåär

inom det idrotts-Vid Göteborgs universitet förekommer forskning
inriktning.liga fältet med både medicinsk beteendevetenskapligoch

vididrottsmedicinska forskning främst dedet området bedrivsInom
SahlgrenskaOrtopedkirurgiska institutionerna anslutning tillI och i

kliniken vid uni-universitetssjukhuset vid ortopedkirurgiskadensamt
Östra kliniskversitetssjukhusets sjukhuset. bedrivsenhet vid Det även

inom denforskning inom förebyggande hälsoarbete vid institutionerna
aktivitetfakulteten. fetma, fysiskmedicinska forskas det bl.Där a. om

den medi-och geriatrik läran sjukdomar. haråldrandets Dessutomom
idrott/fysiskrehabiliteringsforskningen tillcinska stark knytningen

aktivitet.
beteendevetenskapgöteborgsområdet idrottsforskningharI mot

pedagogik. Vid institutio-helt koncentrerats till Institutionen förnästan
flera givits på forskar-har specialkurser inom idrottsområdetävennen

"Kvinnorutbildningsnivå bl.a. "Motorisk utveckling och inlärning",
"Komparativoch idrott samhällsvetenskapligt perspektiv" ochett-
intaridrottspedagogik". Institutionen för pedagogik i Göteborg sär-en

framlagt doktors-ställning i Sverige beträffande antal personer som
Överhuvudtageti idrottsinriktning. detavhandlingar pedagogik med är

avsaknadanmärkningsvärt Göteborgsvid universitet- trotsatt avman
idrotts-professurer och mindre varit framgångsrik inomsåresurser -

forskning.relaterad
idrottsrelaterad forskningGöteborgs universitet bedrivs ocksåInom

arbete,i kulturgeografi, socialthög kvalitet flera ämnenav som ex.
Idrottsforskninglitteraturvetenskap, klinisk näringslära och historia.

förekommer inom finns dessutomhandelshögskolan. Detäven ett sam-
arbetsorgan fakultetsgränserna inom detöver gemensamma pro-
gramområdet idrottsforskning Annerstedt, 1996.

idrottsuniversitetet,Vid Umeå universitet, marknadsför sigsom som
beteende-tyngdpunkten i idrottsrelaterade forskningen inomligger den

professurervetenskap och medicin. tidigare finns tvåSom nämnts
traumatologi och i peda-inrättade sedan 1988, i idrottsmedicin enen

idrottspedagogik.gogik, särskilt
utvecklad medden idrottsmedicinska verksamheten välUmeåI är

institutionerna föromfattande forskning. bedrivs forskning inomDet
pediatrikortopedi, neurologi, fysiologi, kirurgi, klinisk fysiologi, samt

beteendevetenskapliga fältetinom enheten för näringslära. detInom
psykologi ochförekommer forskning institutionerna för pedagogik,vid

sociologi.
rektorsämbetetVidare kan vid universitet harUmeånämnas att

fakulteterinrättat arbetsgrupp idrottsfrågoma. Samtligalederen som



SOU 1998:33 Kartläggning forskning Sverigeidrottsrelaterad 15i 1av

har sina respektive företrädare. Därmed ämnesområdentäcks alla som
har relevans för idrottsforskning idrottsforskningSv. 1997.2nr.

Vid Lunds universitet finns också forskning med idrottsanknytning,
Ävenbl. vid institutionerna för psykologi och sociologi. idrotts-a.

medicinsk/fysiologisk forskning förekommer. har också skapatsDet ett
förForum Idrottsforskning vid Lund universitet där arbetet skötFIL

fart i april 1990. FIL forskarförening direkt officiellnågonär utanen
ställning vid universitetet. Denna sammanslutning anordnar seminarier
och andra aktiviteter med tvärdisciplinärt innehåll. Värt nämna äratt
den doktorandkurs/överbryggande kurs ipoäng givits idrotts-5 som
medicin för samhällsvetare och humanister nivåoch kurs påen samma
för idrottsmedicinare i samhällsvetenskap och humaniora.

Efter framställning från initiativFIL:s styrelse och på FIL:sen av
dåvarande ordförande inrättades Idrottsvetenskapligt vidcentrum
Lunds universitet ICLU denrektor januari 1995. Vidl centretav
skall finnas kollegium bestående disputerade forskare och fors-ett av
karstuderande inom idrottsvetenskap. verksamhet skall bidraICLU:s
till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området stödjasamt att en-
skilda discipliners kompetensutveckling inom det idrottsvetenskapliga
området. skallICLU också hålla kontakter med för idrotts-Centrum
forskning, idrottsorganisationer detpå nationella och regionala planet

med högskolorna inom regionen IdrottsforskningSv. nr.3 1995.samt
Vid Uppsala universitet har bedrivits idrottsforskningviss vid

institutionerna för pedagogik och sociologi. Vid den sociologiska
institutionen bedrevs under 1980-talet forskning bam-kring och ung-
domsidrott och vid den pedagogiska institutionen har två idrotts-
pedagogiska doktorsavhandlingar lagts fram.

Linköping existerarI omfattande samarbete mellan universitetetett
och landstinget inom verksamheten för det hälsouniversitet.s.k. Denna
samverkan syftar till utveckla forskning anknytning till idrott.medatt

flera institutionerDet medverkar bl. medicinskai arbetet;är som a.
fakulteten, tekniska högskolan och landstinget. Sedan finns1988 en
professur i idrottsmedicin inrättad vid Linköpings universitet. be-Det
drivs forskning inom flera områden med klinisk fysiologi, socialmedi-
cin, ortopedisk kirurgi och biomekanik särskilt utmärkande.som

förekommerDet också forskning vid del högskolor iänen om
mindre omfattning. dessa fallI det sig ibland lärartjänster därrör om
forskaren i fråga har erhållit reduktion i antal undervisningstimmar för

möjliggöra deltidsforskning inom tjänsten. Högskolor med god eko-att
nomi kan ha fördel kunna erbjuda lösningdenna dåatt typen av av

vill utveckla verksamhetens forskningsprofil knytaattman genom upp
etablerade forskare.
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förCentrum idrottsforskning CIF med isitt Stockholm,säte,inrättades regeringen juliden 1988. till1 Detta har uppgiftcentrumav
initiera, samordna forskningoch stödja inom idrottens område. CIFatt

skall också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid
olika universitet och högskolor andra engagerade inom området.samt
Med dessa uppgifter innebär detta i praktiken har riksansvarCIFatt ett
för idrottsforskningen vid universitet högskolor.och

förCentrum idrottsforskning leds beståendestyrelseav en av en
ordförande och elva andra ledamöter. Ordföranden regeringenutses av

ordf.nuvarande Olofsson,Eva Umeå universitet. universitetenDe sex
i landet ledamot ledamotEn kommer från Lärarhögskolanutser en var.
i Stockholm. Resterande ledamöter knutna Karolinskatill Insti-ärtre

två förslag frånpå Riksidrottsförbundet. Samtligatutet utsesvarav
ledamöter för tidbestämd och för varje ledamot ord-utses utomen
föranden finns suppleant. Styrelsen inom sig vice ord-utseren en
förande.

Till styrelsen vetenskapligt råd knutet består kvalifi-är ett avsom
cerade forskare, inte alltid själva har idrottsinriktning i sinsom egen
forskning. Rådet har ordförande fyraoch andra ledamöter isamten
likhet med styrelsen suppleanter till ledamöterna. Ordföranden får inte
ingå i styrelsen den. deAv övriga ledamöterna tvåutses utsesmen av

Medicinska forskningsrådet, Forskningsrådsnämnden ochav en av en
Humanistisk- och Samhällsvetenskapliga forskningsrådet.av
Det vetenskapliga rådet har till uppgift inför styrelsen föratt svara

den vetenskapliga bedömningen ansökningar forskningsstöd.av om
CIF delar årligen forskningsmedel till projekt inom idrottsområdet.ut
Därutöver anvisar medel för fristående kurser på framförsmärreman
allt forskarutbildningsnivå. CIF bedriver också fristående kurseregna

syfte föramed aktuella forskningsresultat och därvid beakta såvälatt ut
nationella regionala utbildningsbehov. Sedan 1995 CIFsom ansvarar
dessutom fördelningför medel till antal forskarassistenttjänsterettav
disputerade forskare utbildningsbidragoch till forskareunga
doktorander.
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utblickinternationellEn4

Norden1

överblick.summarisktill ganskagenomgång syftarDenna att ge en
medgivitharfärdigställande dennatiden förDen rapportutsatta av

internationellgrundlig analysgranskning.utförligare Ennågon av
informations-internationellfungerandehade krävt välforskning en

fullständigrättvis ochkontakttillfällen förfleramedkedja göraatt en
området.täckning av

och forsk-idrottsutbildningamanordiska länderna varierardeI
delTillorganisation.ochomfattning ärbåde vad gällerningen något en

högskole-i ländernasexisterarför de skillnaderuttryckdet ett som
idrottsämnetsåterspeglingkan ocksåDet sägassystem. avvara en

respektive skolsystemen.i deställning
ochKöpenhamns-utbildning i idrott vidförekommerDanmarkI

vidockså Dan-i idrott bedrivsHögskoleutbildninguniversitet.Odense
Köpenhamn. DHL,iLegemsövelser DHLHögskole formarks som

sin verk-integreraförhar verkatforskningsresurser,fastahar saknat att
institut. EttKroghsuniversitet Augustmed Köpenhamnssamhet
där syftet1997,skett under hösten ärsammangående mellan de två har

Samarbetetidrottsområdet.utbildning forskning inomutveckla ochatt
Krogh-institutetbl.enheterna innebär Augustde tvåmellan att an-a.

gymnasielärareutbildningenhumanbiologiska delarna iför de avsvarar
universitet-i Köpenhamnsinlemmatmedan DHLi idrott, svararnu-

praktisk-delarsamhällsvetenskapligahumanistiska ochför samt
metodiska kurser.

iden Köpen-verksamhetlikartadi Odense harInstitutet somen
och dåforskningsinriktningutprägladhar någothamn, en mermen

idrottshistoria.beteendevetenskap ochfysiologi,främst mot
Danmarks Idraets-tillbakahar årDanmark sedanI ett par --

gåttDOKOlympiska KommittéDanmarksForbund DIF och sam-
Elitid-Idraets-Forbund.Danmarksunder det namnetgemensammaman

Danmark".specialorganisation "Teamsedan 1980-taletharrotten en
organisationlikartadDanmarkidrottsforskningen hargällerVad en
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Sverige. Tidigare fanns Idrottens forskningsråd med starkettsom en
koppling till dåvarande Danmarks idrottsförbund. tvåFör år sedan
startade och omorganiserat Idrottens forskningsråd. Det delarett nytt
för närvarande ungefär miljoner7 danska kronor år fördelade påut per

miljoner4 till elitidrottsinriktad forskning och miljoner till3 Övrig
idrottsforskning.

Förutom Idrottens forskningsråd de andra statliga forsk-ävenger
ningsråden främst det naturvetenskapliga och det humanistiska
ganska betydande anslag till idrottsrelaterad forskning. Bland annat
stöds just flerårigt tvärvetenskapligt projekt elitidrottsung-ettnu om
domar med cirka miljon danska kronor året. finnsDessutom etten om
flertal privata fonder också kan fördela till idrottsinriktadsom pengar
forskning. Den privata anslagsgivaren tvekan Carls-största är utan
bergsfonden dansk idrottsforskning med belopp.stött storasom

Totalt anslagen till idrottsforskningär i Danmark klartsett större än
motsvarande anslag i Sverige. Detta den danska idrottsrörelsentrots att

mindre den svenska både i absolutaär och relativa tal.än Tar man
dessutom i beaktande danska universitets- högskolelärareoch påatt
lektorsnivå amanuensis och uppåt har möjlighet forska på ungefäratt
halvtid inom för sin tjänst, i realiteten skillnadenär gentemotramen
Sverige mycket större.

I Norge finns sedan 1968 IdrettshögskoleNorges NIH. Vid NIH
erbjuds flertal olika inriktningar utbildning inom det tvärdiscipli-ett av

fältet idrott. Sedan kan vidnära 1987 högskolan avlägga doktors-man
i idrott. I NIH:s budget finns medel forskning.föravsattaexamen

Dessutom avlönar högskolan tio professurer inom idrottsområdet.
tioDessa tjänster har följande inriktning: idrottanatomi, 2, idrotts-

fysiologi idrottsmedicin,2, idrottspedagogik, idrottspsykologi, sam-
hällsvetenskap träningslära. Tjänsterna syftar till utveckla densamt att
idrottsliga profilen vetenskapligt perspektiv och denettur ge en
starkare förankring.

Även vid universitetet i Trondheim finns idrottsvetenskaplig in-en
stitution och vid flertal andra högskolor erbjuds idrottsutbildningett

till hovedfag ungefär licentiatnivå.upp
Det norska "idrottsundret" har under fascineratår många isenare

omvärlden och vanlig delförklaring till de norska elit idrottsfram-en
gångarna har varit ökad och bättre satsning olika formeren av
idrottsforskning. mittenI 1980-talet bestämde sig inom Norgesav man
Idrettsforbund NIF försöka på toppidrott "Projekt 88"att satsa genom

1989 då Norge också fått sig tilldelat de Olympiska vinterspelensom -
i Lillehammer 1994- övergick "Olympiatoppen";i mycket kraftfull,en
inte minst ekonomiskt, satsning på de Olympiska spelen ävenegna men
framåt i tiden.
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mediToppidrettssentret-koncept ingick det s.k. väggdetta väggI
kunde/kansinaelitidrottare medIdrettshögskole där tränareNorges -

forsknings-bästatillgång till denoch fåöver grengränsematräna
statligablandningsinOlympiatoppen, medbaserade kompetensen. av

investerattillvarounder sin nioårigaoch sponsonnedel, harpengar
tek-höghöjdsforskning ochmiljoner kronor i bl.tiotals norskaflera a.

inköptvallaforskning med"gliförsök"materialforskningnisk som
Trondheim.Högskolan ifrån Tekniskavetenskaplig expertis bl. a.

År idrottsforskning",förstartade också tioårigt "Program1988 ett
forskningsrådet,det medicinskainledningsvis sorterade under mensom

Forskningsrådz där detintegreras ikom Norgesatt nusom senare ,
Idrotts-"Medicin och hälsa".avdelningenorganisatoriskt finns under

årsskiftetvidsåledes avslutaskommerforskningsprogrammet, attsom
inriktning. Pro-medicinskhaft tydlig fysiologiskhar1997/98, en -

Medlen harårligen.haft miljonerhar till sitt förfogande 4grammet ca
antalfinansieraforskningsprojekt, dels tilltill olikadels ettanvänts att

vidframför allt NIH.stipendiatstillingerdoktorandtjänster
idrottsforskningsprogrammetgamlajanuari det1998Den 1 ersätts

samfunn"Idrett,fått beteckningentioårigtmed ett nytt ogprogram som
antyderhar-organisering".frivillig Det namnetprogrammet somnya

samhällsvetenskaplig/humanistiskfokuseringmycket tydlig moten-
Kulturdepartementetfrånmarkeringidrottsforskning; medveten somen

börjantill 6ekonomiskafinansierar Den ärprogrammet. enramen
tillhöjas 10successivt skallsedannorska kronor årmiljoner per som

Forskningsråd, 1997.miljoner/år Norges
finnsefterföljareoch dessför idrottsforskningsidanVid Programav

Idrettsfor-forskningsråd" finns inom Norges"Idrettensockså ett som
miljoner kronorhaft 3under årforskningsråd harbund. Detta senare ca

forsknings-tillämpadetillhar huvudsakligen gåttMedlenår. merper
idrotts-medel tillsökamöjligheterfinns det ocksåprojekt. I Norge att

avdelningar inomoch andraforskning från andra departementrelaterad
myckethuröversiktsystematiskForskningsråd. Någon överNorges

inte.existerarutgått från dessa organpengar som
Danmark, hari likhet medockså tilläggas ibör Norge,Det att per-

uni-uppåt vidamanuensis ochs.k. vetenskapliga tjänstermedsoner
rätt/plikträknasditvetenskapliga högskolorna NIHoch deversiteten

inom tjäns-halvtidpåoch/eller utvecklingsarbetebedriva forskningatt
innehavarendågivetvis ekonomiskinnebärDetta storten. avresurs,en

lönemedel-undantagsfall behöver ansökaendast isådana tjänster om
hari Sverige.forskningsprojekt Dessutomdyraste iden ofta posten ett

till2 sammanslagnatillbakasedan några årforskningsrådstatliga i NorgeAlla är
orskningsråd.FNorges
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amanuensis lektor till forskning,sabbatstermin för någotäven rätt
i Sverige endast förbehållet professorer. kan si-Sammantagetärsom

tuationen for idrottsforskning i betecknas utomordentligtNorge som
idrottsforskningsområdetPå har resursmässigt gåttNorgegynnsam.

förbi Sverige med bred marginal.
Finland bedrivsI sedan grundutbildning, forskarutbildning1972

och forskning med idrottsinriktning vid Idrotts- hälsovetenskapligaoch
fakulteten vid Jyväskylä universitet. Fakulteten organiserad i fyraär
institutioner:

idrottspedagogik-
idrottsbiologi-
samhällskunskap och idrott-
hälsovetenskap-

fakultetenVid det möjligt avlägga akademiskasamtligaär att exa-
mina i idrottsvetenskap. Fakulteten avlönar biträdandeprofessurer, 912
professurer, docenter13 och lektorer antal assistenter.20 Pro-samt ett
fessorstjänstema har inriktning idrottspedagogik, hälsopedagogik,mot
idrottspsykologi, biomekanik, idrottsfysiologi, idrottssociologi, fysiote-
rapi, folkhälsovetenskap och idrottsmedicin. statliga stödet uppgårDet
till 15 miljoner FMK för forskning och utbildning. idrotts-Den ochca
hälsovetenskapliga fakulteten intar forskningsmässigt stark ställningen
inom både det humanbiologiska och beteendevetenskapliga hälso-som
vetenskapliga ämnesområdena.

Anslagen till både högre utbildning och forskning kommer i Finland
från Utbildningsministeriet. de miljonerna finska markAv 15 går 10ca
miljoner närmare 15 miljoner svenska kr till forskningen. Dessa

fördelas Idrottens forskningsråd forsknings-till olikaettpengar av
projekt. Dessutom Utbildningsministeriet omkring fyraårligenger
miljoner mark nästan miljoner svenska kr till de Olympiskasex
idrottscentra finns i Finland- bl. föri Jyväskylä använ-ett attsom a. -
das till tillämpad idrottsforskning. ekonomiskadetta stöd harFörutom
Finlands Olympiska Kommitté vissa medelFOK ekonomiska avsatta
till specifika idrottsforskningsprojekt. Näringslivssponsrat forsknings-
och utvecklingsarbete inom idrotten beräknas uppgå till ungefär en
miljon mark. Totalt innebär detta ekonomiskt stöd till idrotts-sett ett
forskning på 20 miljoner svenska kronor, vidaöver somen summa
överstiger de svenska satsningama på idrottsforskning.

kraftigaDet stödet till finsk idrottsforskning har resulterat i denatt
finska idrottsforskningen på tid nått hög standard i inter-sett ettsenare
nationellt perspektiv. Speciellt framgångsrika har varit inom bio-man
mekanisk forskning, den fysiologiska harforskningenäven röntmen
internationellt erkännande. fältetdet samhällsvetenskapliga liggerInom
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idrottspedagogik,centrala områdenframme iockså väl somman
utvecklingendär ännuidrottssociologi. Områdenidrottspsykologi och

saknasidrottsfilosofi. Därochidrottshistoriakommit lika långtinte är
professurer.tjänsterockså högre

NordamerikaochEuropa4.2

förekommeridrottinriktningmedutvecklingsarbeteochForskning mot
omfatt-oftast iSverigemed störrejämförelseindustriländer och ii alla

och iNorden Europaihögskolorochantal universitetVidning. stortett
kon-utveckladeförnätverkidrottsligaantalflera årsedanexisterar ett

kunskap.och utbytetakter av
livligmindreellerförsiländer EuropaflestadeI runt merenom
idrotthuruvidaofta kringkretsarDiskussionenidrott.debatt ämnetom

refere-skalldetellerakademiskt ämneskall betraktas ett eget omsom
moderdiscipliner.olikamedtvärvetenskapligt begrepptill ettsomras

för iidrottsutbildningbedrivs attsärskilt i Norden,ochI Europa,
idrott. I USA,iläraretillgodose behovet ämnethuvudsak kunna menav

verksamhetuppbyggdvälfinnsanglosaxiska länder,övrigaiockså en
pågårhälsa. Detochområdet för idrottoch inommed kurser program

utvecklamedifrämst Europa,internationellt arbete, attomfattandeett
grund-fråni alltnivåerpå olikaochkring kursersamarbeteett program

nätverketviktigaste ärforskarkurser. Dettillmagistemivåoch rena
Education". InomHigherinSciencesofNetwork Sport"European

tilluppgift syftarhuvudsakligakommissionerfinnsorganisationen vars
förutbildningsprograminternationellasamverkan kringutvecklaatt en

hälsovetenskap.ochidrott-
inomkommit längstland idet EuropaförmodligenTyskland är som

l960-taltidigtsedanAlltutbildning.ochidrottsforskningförområdet
inomverksamhetenutvecklatochsuccessivt byggtTysklandhar upp

hari KölnIdrottshögskolanidrott.fältet förtvärdisciplinäradet exem-
möjlig-finns dessutomTysklanduniversitet. Ipelvis ett egetstatus av

idoktorsexamenledande tillstudierslutförarättigheterochheter att
1996.Annerstedt,universitetandraidrottsvetenskap vid 41

kunnatgranskning görasingenresursskäl hartids- ochgrundPå av
iländernaolikai deoch finansierasidrottsforskning organiserashur

omfatt-intressant,uppgift mycketsådani USA. Enoch ärEuropa men
forsknings-karaktärensådan studie har ett egetpåningen snarast aven

projekt.
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Finansiering5 den idrotts-av

relaterade forskningen i Sverige -

medel, anslag och bidragsgivare

Inledning5.1

Idrotten har bred genomslagskraft i samhället och berör ochen engage-
människor allai åldrar. Dessutom har idrotten utvecklats till bliattrar
inte helt obetydlig ekonomisk faktor. Fysisk aktivitet hälsobe-ären

främjande och idrottsrörelsen får medborgarna möjlighet tillgenom en
aktivt liv. Relativt omfattande samhällsstöd utgår till idrotten.ett

Idrottsforskningen for viktig del i idrottsrörelsens utveck-ansvarar en
ling. dessutomDen förutsättning förär nå optimalt idrottandeatt etten
på alla fronter, vilket inbegriper forskning kring barn- och ungdoms-
idrott likväl motions- och elitidrott.som om

figurenI nedan de huvudsakliga fmansiärema tillpresenteras
idrottsforskningen i Sverige. medels-Dessa och anslagsgivare repre-

institutionerde och myndigheter eller mindre konti-senterar som mer
nuerligt stödjer den idrottsrelaterade forskningen i landet.



Sverige 123forskningidrottsrelaterad iKartläggningSOU 1998:33 av

FINANSIERINGSSTÖDSAMLADEIDROTTSFORSKNINGENS

RiksidrottsförbundetidrottsforskningCentrum för --
JubileumsfondRiksbankensOlympisk Support- -

SkolverketMedicinska forskningsrådet -- Övriga bl.a. FolksamHumanistisk samhälls- -- -
stipendierochvetenskapliga forskningsrådet

PRODUCENTERIDROTTSFORSKNINGENS

och högskolorVetenskapliga institutioner vid universitet

idrotts-finansieringenHuvudsakliga bidrar tillaktörerFigur avsom
forskning

idrotts-bildenkunna klarläggapå överskådligt överFör sättatt ett
ochfrån år 1987valde vi utgåforskningens finansiering i Sverige att

tagits vilkabeslutdenna tidsperiod har del avgörandeframåt. Under en
utformningforskningensbetydelse för idrottsrelateradevarit denhar av

ekono-medviktiga förändringarfinansiering. exempel påoch Som
forsknings-nedläggning Idrottenskonsekvenser kanmiska nämnas av

omorganisa-idrottsforskning,och skapandet förCentrumråd IFR av
fyraStockholm inrättandetLärarhögskolan ition samt nya pro-avav

idrottsanknytning.fessurer med
Samhälls-betydande arbeten 1987:2utkom flera RJUnder 1987

Idrottens1987:70och idrottsforskning, SOUvetenskaplig humanistisk
för utbild-områdetvilka överblickadeoch högre utbildning,forskning

varförtill viytterligare skäloch forskning i Sverige.ning Detta ettvar
idrotts-denöversiktutgångspunkt i vår bredavalde 1987 avsom

relaterade forskningen.

RFRiksidrottsförbundet5.2

olikautvecklakunnaidrottsforskningen förbehövsEnligt RF att
behöverhelhet. Idrottenoch idrottsrörelsenidrottsaktiviteter som

andraochden,förändringar iomvärlden, ochkunskap om
detLika viktigtkan verksamheten.förutsättningar påverka är attsom

universitet ochvidforskareförhållandet råder dvs.omvända att
idrottensaktuell kunskapbehov löpande ochhögskolor iär omav
för denskall sörjauppfattningutveckling. RF:s är att statens
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grundläggande kompetensutvecklingen i samhället och därmed också
kunskapen idrotten och dess villkor.om

Även det den här bakgrunden enligt harRF,ärmot staten,om som
det huvudsakliga för forskning och långsiktig kompetensupp-ansvaret
byggnad i frågor idrott och idrottsrörelsen allmänhet, kan ald-irörsom
rig frånsäga sig sittRF för utvecklingen idrotten och dessansvar av
medlemmar. harRF det övergripande för positiv utvecklingansvaret en

idrotten. Idrottsverksamhet bra för samhället och samhällets stöd,ärav
bl. idrottsforskning, både samhälle Forsk-och idrott RFav a. gynnar :s

nings- och utvecklingspolicy, 1995.
Ljungqvist,Arne RF:s ordförande, skriver i ledare i Svensk Idrotten

3/97 "med den omfattning idrottsrörelsen har, med deatt pengar som
finns inomi omlopp vår rörelse och det vi får,med samhällsstöd detär
självfallet vitalt samhällsintresse verksamheten sköts på braett att ett

artikelsätt". diskuterar LjunqvistI "Idrottsutredningen" handärsamma
understryker utredningen helt i enlighet direktivenmed skallatt
"utvärdera det statliga stödet till idrotten". dock detHan attmenar

finnsemellertid risk idrotten kan komma utredas och inte detatt atten
statliga stödet. Ljungqvist avslutar med idrottsrö-poängteraatt att
relsens centrala uppgift i det interna arbetet bedriva och klarläggaär att

nhur bra idrott bedrivs. På det viset kan idrottsrörelsen i fortsätt-även
ningen hävda idrottsrörelsen verksamhet bäst leds idrottsrörelsenatt av
själv.

Även i Svensk Idrott 4/97 och 6/97 diskuteras "Idrottsutredningen" i
ledarartiklar Carl-Gustav Anderberg ordförande och RolfSOKav

förbundsordförande.Carlson SISU:s artiklarna justI behandlas värdet
och inriktningen idrotten och dess betydelse för samhället. Vidareav
diskuteras hur värdet idrotten både kan och i välimätasav pengar en
fungerande idrott viktig del i ledarskri-samhälle. bådaDeettsom en
bentema påpekar vikten Idrottsutredningens arbete samtidigt deav som
understryker nationens behov väl fungerande idrottsrörelse medav en
det statliga stödet grundförutsättning för utveckling.idrottenssom en

Statens samlade stöd till idrotten miljoneruppgick till vid786
räkenskapsåret 950701-961231, diskuteras18mån.. Inom RFsenaste

idrottsforskning i forskning och Enligtutveckling FoU. RFtermer av
känns denna beteckning relevant for rörelsen då idrotten har ettmer
mångvetenskapligt behov med vida tillämpningsområden. I FoU-be-

omfattas både grund- och tillämpad forskning liksom kom-greppet
binationen forskning och utvecklingsarbete. Forskningsbegreppet an-
vänds i huvudsak i sammanhangRF där till etableradestödet går utav
forskningsinstitutioner. Men det hela tiden behov för-RF:sär styrsom
delningen och benämningen uppdragen. iFoU-verksamhet RF:s regiav



SverigeforskningKartläggning idrottsrelaterad 125SOU 1998:33 iav

utvecklingsarbeteekonomisktkan lika sig stöd tillgärna röra ettom
i idrottsverksamhetenslångt gräsrötter.ut

miljoner iräkenskapsåretVid 18 mån. RF 12,7senaste avsattes
användesforsknings- och utvecklingsbidrag. detta belopp 7.5Av ca

tilltill stöd för idrottsforskning bidraget Centrummiljoner "ren" genom
haridrottsforskning. detta finansiella stöd till CIFför Utöver även

olikamindre belopp fördelats till uppdragsforskning kring teman som
sig"kvinnor och idrott". för "temaforskning"bl. Summoma rör nor-a.

utför uppdraget.eller månadslöner för forskarenmalt ettom en par som
idrottsrörelsen rele-fördelas olika för"FoU-pengen" påResten av

undantagsfall har RFutvecklingsprojekt fältet. vissapå I stöttvanta ute
väsentligaforskningsprojekt form kringi uppdragsforskningstörre av

dettaExempel påundersökningar rörande idrottsrörelsens utveckling.
där barnsNilssons arbete från allvarsamma fritiden",1994 "DenP.är

Ytterligarefritidsvanor livsstil kartlagd.ungdomars och blevoch ett
ochprofileringexempel betydande projekt "StrategiskRF ärstött av

behandlarpositionering svensk idrott" Berg fl., 1993, somav m.
idrott resursperspektiv.svensk ettur

områden:Sedan 1995 ligger prioriteringen inom följandeFoUav
ungdomsidrottochbarn--

och folkhälsamotion-
-jämställdhet

prestationsutveckling Utvecklingscentra, Olympisk Support-

ochRiksidrottsförbundet idrottsforskningenpå tvär-ettser som
utveckla idrotts-mångvetenskapligt efterområde. Dâ RF strävar att

övrigaförforskningen, ligger det självfallet i intresseRF:s attatt agera
forskningsrådet,ochforskningsråd stiftelser Medicinskasom ex.

RiksbankensHumanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsrådet,
idrottsrelateradeJubileumsfond fl. satsningarökar sina på denm.

huvudsakligaforskningen. del anslaget till detFör RF:s CIF stö-utgör
idrottsforskningen.till stöds punktinsatserdet Därutöver genom upp-

dragsforskning och utvecklingsarbeten i rörelsen.ute
utgångspunkter FoU-verksamhet förtydligar RFsina förI att staten

organisa-ochdet övergripande för skapa ekonomiskahar "attansvaret
kunskaps-kvalificerad långsiktigtoriska förutsättningar för ochen

forskningsvä-utveckling/ uppbyggnad högre utbildnings- ochinom det
mycketför idrottenssendet utveckling" RF:s FoU-policy 1995. En

uppgift för idrottens forskningsintressencentral hävdaRF är att genom
fullgöratill kunnaspela aktiv roll i relationen statsmakten. För attatt en

FoU-arbetenintentioner för sina satsningar påde RF satt mar-som upp
deti "policy-dokumentet" 1995 bör 3-5 %keras RF avsättaatt av
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årliga anslaget for FoU hälften denna milj.satsning ca 8-10varav av
hämtas från tilldelningSF:s på 200 miljoner.ca

5.3 Olympisk Support

Riksidrottsstyrelsen RS och Sveriges Olympiska kommitté SOK
startade 1992 projekt för prestationsutvecklingett gemensamt av

idrott.svensk Projektet fick Centrum för prestationsutvecklingnamnet
CPU. Detta projekt skulle pågå under fyra möjlighetår med tillen
fortsatt satsning år 2000. Några målsättningarna svenskamot attav var
idrottsmän och kvinnor skulle få möjlighet maximalt utveckla sinatt
prestationsiörmåga med sikte på högsta internationella nivå. Svensk
idrott skulle sikte på inta positionen världsledande detta att närsom
gällde tillämpa kunskap på alla områden betydelse föratt ny av
prestationsförmågan. Dessutom skulle svenska och ledaretränare ges
möjlighet maximalt utveckla sin kompetens för kunnaatt att svara upp

kraven ställs på och ledare i eliten.tränaremot ypperstasom
Under 1996 gjordes utvärdering projektet. kon-I rapportenen av

staterades Specialförbunden SF i huvudsak varit nöjda med CPU:satt
verksamhet. RF och förhandladeSOK i slutet 1996 fortsattav om en
satsning, vilket utmynnade i 8-årigt samarbetsavtal. Satsningenett sor-

1997 under medSOK "Olympisk Support"terar namnetnumera
OS. Målet uppnå verksamhet med inriktningär att permanent moten
optimal prestationsutveckling svenska elitidrottare.av

Olympisk Supports totala budget ligger på miljoner9 RFca ca
Smiljoner SOK Zmiljoner Svenska spel miljoner.AB 2 Av+ +ca ca
den årliga budgeten ungefär % till uppdragsforskning, kun-3-5avsätts
skapsöversikter och tematiska utvecklingsarbeten. undantag gjordesEtt
dock under startåret 1992/93, drygtdå miljoner till tränarini-2 avsattes
tierade projekt med forskare stödpersoner. inkom 85 ansök-Detsom
ningar 32 stycken beviljades. Vid granskningsarbetet och undervarav
den slutliga fördelningen anslagen utgjorde för idrotts-Centrumav
forskning huvudsaklig stödorganisation. tidpunktVid denna hördes
flera kritiska anmärkte på så interöster att storsom en summa pengar
kom den idrottsforskningen"rena" till godo. rådde detDessutom delade
meningar huruvida projekten utvecklingsarbeten eller idrotts-om var
forskning. Det möjligt det så här i efterhand hade varit ända-är att mer
målsenligt benämna projekten för tillämpade idrottsspecifikaatt
utvecklings- och/eller forskningsprojekt.

OlympiskInom Support kan behovet specifik idrottsvetenskapligav
kunskap premieras tack samarbete med förCentrumnäraettvare
idrottsforskning. Syftet betona de behov uppkommer inomär att som
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Olympisk Supports elitsatsning, vad idrottsforskning, så degäller att
uppmärksammas vid CIF:s fördelning forskningsmedel. Undantags-av

skall Olympiskvis liksom riktade forsk-Support, tidigare, stödja
ningsinsatser akut intresse. handlar då med fördelDetärsom av om

villkorelitidrottarens och utveckling.
Olympisk klarSupport har linje i fråga erforderligvad ären om som

idrottsforskning och har kritiserat hadensamma för starkt försum-att
den praktiska tillämpade idrottsforskningen, framför allt den elitin-mat

riktade 970920. förDN Företrädare organisationen medär noggranna
understryka målsättningen för deras grundar sigverksamhet påattatt

utveckling Sveriges ledarsidanelit. På driver Olympisk Supportav
del och ledarinitierade projekt syftar till stärkaäven tränar- atten som

kårens kompetens inom väsentliga områden för elitidrotten i Sverige.

5.4 Centrum för idrottsforskning

Från ha fungerat sedan 1970 Idrottens forskningsråd IFR medatt som
startbudget på 300 kr000 SOU bildades för1969:29 Centrumen

idrottsforskning 1988. Under övergångsperiod fanns CIF parallellten
under fyra frammed IFR år till då organisationen1992 den "gamla"

lades ned definitivt. budgetIFR:s hade emellertid med tiden tillökat 3,8
miljoner kr vid tidpunkten för nedläggningen. Syftet med den
nystartade verksamheten fungera nationelltCIF att ettvar som organ

verkar för idrottens utveckling och kunskapsuppbyggnadsom
forskning/utbildning. Utbildningsdepartementet sedanhar allt starten
1988 tillskjutit medel för verksamheten. CIF har sedan 1992även

bidragerhållit motsvarande budget.RF på % totala I1 RF:sett av av
dag har budget från1997 CIF på 10 miljoner miljoner5 ären varav

likaoch del miljoner Utbildningsdeparte-RF på 5 kommer frånstoren
mentet.

åren har och dess haftDe CIF vetenskapliga råd 140senaste ca an-
sökningar/år behandla, vilket i ungefär äskandebetyderatt ettpengar

stöd miljoner.på 35 CIF:s budget tillåter fördelning 8caom caen av
miljoner/år dvs. knappt fjärdedel söktrycket.det totalaen av

alltså det vetenskapliga med ledamöterDet rådet, sina fyra ochär
ordförande, bedömer ansökningarna. Efter bedömningsarbetet läg-som

det vetenskapliga framrådet förslag till för varjestyrelsenettger en-
skild ansökan med antingen beviljande eller avslag beträffandeett ett
ansökan rekommendationen.i realiteten vetenskapliga rådetI har det

inflytande på beslut, då styrelsen inte möjlighethar sigett stort vare
eller tid granska alla ansökningar. princip följer styrelsen detIatt ve-
tenskapliga förslagrådets angående avslag eller beviljande av en pro-
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dejustera söktajektansökan. "beviljandet" ligger oftast ocksåI att
forskningsbidragen.minska de söktanedåt, dvs.summorna

resultat från slutfördai spridningenviktig del CIF:s arbeteEn är av
med resultat.i med nåprojekt. CIF utnyttjar flera kanaler arbetet att ut

dess kan-sammanställningen forskningsrapporterårligaDen utgörav
Tidskriftenforskningsresultat.främsta medel i spridningske av

arbetet med vida-idrottsforskning" led i"Svensk denutgör även attett
kanalerdessa tvåreförrnedla intressanta forskningsresultat. Utöver re-

utbildare och infor-via konferenser,dovisas forskningsresultatäven
träffar forskare emellan.mella

det vetenskapligaframför alltstyrelsens, och kanskeNågot av
fördelning mellandilemma ligger rättvisrådets, i göraatt pengaraven

vetenskapliga rele-grunden det denolika forskningsområden. I är
bedömningsarbetet ingår detskall avgörande, isom vara menvansen

starka påverkansfak-ekonomiska faktorerorganisatoriska och ärsom
måste be-motstridiga ståndpunktersålunda fleraDet ärtorer. som

exempel kan"rättvis" fördelning. Somhandlas i diskussioner kring en
behovmedicinska/fysiologiska forskningsprojektensdenämnas av

omkost-samhällsvetamas ringakontra humanistemas ochapparatur
oftast denfrån lönedelennader i sin forskning bortsett utgörsom

har dessutom oftastmedicinska/fysiologiska lärarnaDestörsta posten.
tim/termin jäm-undervisningsskyldigheter i sina tjänster 200mindre

gäller lektorstjänsterreglerfört med övriga 400 tim/termin. Dessa
normalt inte söker lön dåprofessoremaoch motsvarande, inte sommen

forskning ingår i tjänsten.
tjänsterna har bättremedicinska/fysiologiskainnebär deDetta att

lektorstjäns-Innehavareförutsättningar för forskning inom tjänsten. av
löne-kräver däremotinom humaniora samhällsvetenskapoch störreter

inom tjänsten.för denna verksamhet intebidrag sin forskning då ryms
fördelningkring rättvisexempel problematikenpåDessa pengaraven

vetenskapliga rådetstyrelsen och detbara fingervisning vaden omger
problematiskaYtterligare någrabrottas med fördelningsfrågor.har iatt

fram ibedömningsfaktorer diskuteras längre rapporten.
områdesuppdel-huvudsakligaAvslutningsvis denkan nämnas att

beteende-medel bestårgällande vid fördelningningen är av:avsom
fysiologi/medicin/biomekanik/traumatologi ochvetenskap/humaniora,

slutligen teknik.
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medels- ochRedovisning5.4.1 av
frånanslagsfördelning CIF

vi,medel ansågfördeladeövergripande genomgångFör göraatt aven
professurerinrättandet 4sketttanke de förändringarmed på avsom

frånverksamhetbudgetökning i CIF:stillskapandet CIF,1988, av
fördelatsharinblick i hurgodtioårsperiod1993 att pengarger enen

sammanställningtabell finnsinriktning. 1storlek och Iutifrån aven
under denbeloppende söktaförhållande tillfördelade medel iCIF:s

antalsöktryck dvs.redovisar ocksåTabellenundersökta perioden. an-
projekt.antal beviljaderelation tillsökningar i

fördelade medelprojekt ochbeviljadeSammanställningTabell av
till 1996.under åren 1987

År FördeladeBeviljade Sökt totaltAntal
Medel krkrbeloppprojektansökningar

0001 8430777 417120 721987
211850010710000881581988

816 20010008 232801051989
426 0002673 11710811221990

0002 421758 2339102 731991
860 000285913 161691031992

0001255508 42127651391993
422 000798118 034861111994

9206 261000 00034561995 135
960 000815304466 351281996

62041 253539 8411747361 223TOTAL:
månader18

ocksåtabellenmedel iredovisadedetUnder denna period har utöver
Svenskorganisationer ex.stöd tillvarje år i formfördelats avpengar
SvenskSVEBI,idrottsforskningbeteendevetenskapligförförening -

temaprojekt ex.forskning SVIF,idrottshistoriskförförening -
total-samladeakutanslag. Deochför jämlik idrottArbetsgruppen

till000 krmellan 50pendlatdylikt stöd hartillbeloppen årengenom
maximalt kr250 000 år.per

fördelarsedan 1995CIFVad tidigare har ävenärnämnts attsom
Ansöknings-forskarassistenttjänster.ochtill utbildningsbidragmedel

universitettillcirkulärbrevskickades hösten 1995handlingar ettut som
bedömaåladesrådetdet vetenskapligaberörda institutioner och attoch

Utbildningsbidragettjänsterna.lämpade förbästvilka varvarsom
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kr000på 139doktorander och bidragetförtillgängligt sökaatt pervar
doktorander medtill femfördeladesutbildningsbidragennioår. De

humani-inriktningmedoch fyramedicinsk inriktning mot
forskarassistenttjänstbehörighet tillora/beteendevetenskap. För en

160 000fyra tjänsternadisputerad.forskaren Dekrävdes att var -
hadesamtligaforskareerhöllskr/år tjänst000200 ensomavper

ochutbildningsbidragsökaMöjlighetenmedicinsk inriktning. att
och de liggerhösten -95relativtforskarassistenttjänster någotär nytt

iräknats inde inte harprojektanslagen varförbudgeten förutanför
fördelning medel.redovisningen CIF:s avav

kraftigt.ökat Förde årenundersökta beloppen har attDe senaste
medel illustrerasoch fördelademedeldifferensen mellan äskadebelysa

i figurförhållandet schematiskt

frånmedel 1987till fördeladeförhållandeSökt totalbelopp iFigur
1996.till

söktanördoladomodul

40000D00

3500000D

DOD3DODD

25D00ODD

krlolulbnleppDSM20000D00 adelkrlFordolndcm

15000000

1D000000

i0005000 - i.j

as1 2 a 4
inn-nu

total-söktabudget. Detunder årssköt höjden 1993Söktrycket i
hade sinmiljoner. Dettatill drygaökade från miljoner 2713beloppet

skedde CIF:somstruktureringarhuvudsakliga orsak i ansvar-avsom
Riks-uppdragforskningsanslag påsområde under fördela1992 av

både ochRFbetyddeförlängningenidrottsstyrelsen och i attsom
årentill CIF. Desina anslagUtbildningsdepartementet ökade senaste
ochansökningaromkring 140medoförändrat högtsöktrycket varithar

fördelning på 8Medmiljoner kronor.äskade medel 35 enca
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miljoner kronor det ungefär fjärdedel detmotsvarar sagtsom en av
totala sökbeloppet.

En intressant aspekt angående fördelade medel tilldel-ärannan
ningen inom de respektive inriktningama, beteendevetenskap/huma-
niora, fysiologi/medicin/biomekanik/traumatologi och teknik. CIF har

regeringen ålagts för stödja, samordna och initieraatt attav ansvara
idrottsforskning i Sverige varför rättvis fördelning medel till deen av
olika inriktningarna viktigt åtagande. tabell redovisasutgör I 2ett en
sammanställning vilken tilldelning de olika områdenaöver erhållit av

underCIF den undersökta perioden.

Tabell Fördelade medel inom de olika inriktningarna från 1987 till
1996.

ÅR Beteendevetenskap/HumanioraFys./Med.lBiomek/TraumatologiTeknik
Antal % Belopp Antal % Belopp Antal % Beloppav av av
st total kr st total kr st total kr

1987 19 26,4% 639000 51 70,8% 124000l 2 2,8% 80000
1988 20 25,6% 625000 55 70,5% 1403500 3 3,8% 90000
1989 21 26,3% 553200 55 68,8% 1203000 4 600005,0%
1990 20 24,7% 731000 60 74,1% 1645000 1 1,2% 50000
1991 12 16,4% 562000 59 80,8% 1759000 2 2,7% 100000
1992 22 31,9% 843000 47 68,1% 2017000
1993 20 30,7% 1516000 45 69,3% 3609000
1994 22 25,6% 2120000 64 74,4% 5302000
1995 21 37,5% 1780000 35 62,5% 4481920
1996 26 39,4% 2878000 40 60,6% 6082000

TOTAL: 203 12247200 511 28626420 12 380000
29,7% 69,4% 0,9%

1996/18mån.

medicinskaDen inriktningen har haft markant vad gällerövertagett
fördelade medel under tioårsperioden. intressant inläggEtt i samman-
hanget kan vid IFR:s CIF:s företrädare utdelning för budget-attvara
året 1986/87 tilldelades det medicinska området 63 de% anslagnaav
medlen och den beteendevetenskapliga inriktningen 30 och slutligen%
det tekniska området 7 % RJ 1987:2. förändringarInga har alltsåstora
skett vad gäller fördelningspolitiken. förlorarenDen denstörste är
tekniska inriktningen.

Även det har jämnats något de sista tvâ åren har de medi-utom
cinska anslagen legat på mellan 60 och 80 % den totala tilldelningenav
under den undersökta perioden. Det skall den vetenskapliga rele-vara

bifall eller avslag för projektansökan.avgör Söktrycketvansen som en
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medel. Med dessavid fördelningenfaktor spelar inär avannan somen
medel kanangående fördelningreferensramar i grundengivna manav

blivit till-verkligenbeteendevetenskapligasig ifall denfråga grenen
i genomsnitttilldelning påeftersatt.godosedd eller kanske Enrentav

blivitbeteendevetenskap/humaniorainriktningentyder på%30 att
åsidosatt.

perifer ställningintagit någotidrottsforskningen hartekniskaDen en
projektens bort-inriktadede teknisktförklararåren. vadMengenom

under de bio-inlemmatsde harmöjlig förklaring kanfall En attvara
tek-denkantänkbar förklaringmekaniska området. attEn varaannan

på år.produktbaseradblivitidrottsforskningen harniska senaremer
Därmedmärke/företag.visstknyts tillinnebär forskningenDetta ettatt

enskilda före-dethuvudsakliga påocksåöverförs det ansvaret
följd dettaoch utveckling. Somforskningtaget/märket vad gäller av

forskning inomegenfmansieradproducenterde flestadriver större
påverkat bortfallethar säkertbakomliggande skälverksamheten. Dessa

forskningsprojekt.idrottslerateradetekniskaansökningar avav
fördelningen inomtotalaklargöra denöverskådligtpåFör sättettatt

genomsnittliga till-deni figur utläsainriktning kan 3respektive man
undersökningsperioden.under heladelningen

ämnesinriktningamamedel till de olikafördelningTotalFigur av
1987-1996.åren

19874996Fømelademedel

Teknik
1%

HumanioraBTVoch
30%

FysmedBiomekanik
Traumatologi

69%

bud-fördelningenperspektiv påytterligarekunnaFör ettatt avge
belysas.projektanslaggenomsnittligtgeterade medel hos CIF kan ett

deunderstryka idet nödvändigtBeträffande projektanslag attär att
då de ob-medlenfrån de anslagnareducerasfall bör 25-30 %flesta
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ligatoriska lokal-, universitets- och institutionsavgiftema dras direkt
anslaget.från Detta viktigt ha i åtanke i diskussionen för-är att rörsom

delningsproblematiken inom de olika ämnesinriktningama. De medi-
cinska/fysiologiska tjänsterna har tidigare färre under-nämntssom
visningstimmar termin jämfört med de beteendevetenskapliga- ochper
humanistiska tjänsterna, vilket i realiteten innebär forskning.tid tillmer

humanistiska-Inom och samhällsvetenskapliga forskningsprojekt blir
lönepostensålunda den betungande och därmed reduceras demest an-

slagna medlen ytterligare sociala avgifter förLKP, närvarandeav som
45%. Dessa redovisningstekniskautgör åtgärder bör beaktas ica

diskussioner faktiska kostnader för forskning.rörsom
Vi har valt redovisa de genomsnittliga projektanslagen uppdelat iatt

respektive område och under femårsperiodertvå och1987-1991 1992-
1996. Detta för kunna särskilja följaområdenaatt samt att ut-upp
vecklingen tid.över

Figur Genomsnittligt projektanslag inom de respektive inriktningarna
uppdelat i två tidsperioder 1987-1991 och 1992- 1996.

Modunnshg projektpor

n1887-91
BWGZ-W

BTVochHumaniora Fys/MedBlankTrumma Teknik

Stapeln illustrerar den tekniska inriktningen högtettsom ger
genomsnittligt projektanslag under den första perioden 1987-1991.

har delvisDetta sin förklaring deti få beviljade projekt 12 st.att var
varför satsningen på dessa renderade relativt belopp för den ak-stora

tidsperioden.tuella Under den perioden 1992-1996 försvannsenare
de tekniska projekten helt vilket har diskuterats tidigare i denna rapport.
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genomsnittligadekan utläsasde övriga inriktningarnatvåFör att
till detkr30 000har ökat rejält från 20 000projektanslagen tre-ca -

beteendeveten-Områdetkr.ungefär 90dubbla dvs. 80 000 000-
projekt-genomsnittligtkr förskap/humaniora har ökat med 50 000 ett

fysiologi/medicin/biomekanik-ökning har området föranslag. Störst
genomsnitt. Förklaringenkr/ projekt i/traumatologi erhållit med 70 000

omorganisationförmodligen i CIF:sliggertill de markanta ökningama
budgetanslag fråni ökatvilket resulterade1992, ett

Sammanfattningsvis kan konstaterasochUtbildningsdepartementet RF.
inriktademedicinsktdendenna punkt så harpåävenatt

ställning.gynnadidrottsforskningen ekonomisk mycketen
forsknings-förkring kostnaderMed tidigare diskuterade punkter ett

otill-anslagengenomsnittligagenomförande framstår deprojekts som
alltkrtill 90 000000räckliga. praktiken betyder 80I attrunten summa

driftskost-och25-30 %blir efter obligatoriska avdragöversom -
universitetlektor pålönekostnader för exempelvis ärnader till etten-

tiden det dess-begränsademånadslön. Under denmotsvarande ären
medi-bedrivas. Deforskning skalltänkt kvalitativutom att

klartordmed andracinska/fysiologiska tjänsterna har ett gynnsammare
lönemedelnyttjasforskningsanslagen inte enbart måsteläge då som

forskningsapparatur.relevantfördel kan användas tillmedutan ex.
sedan lågför tio årgenomsnittliga anslagkanDet CIF:snämnas att

1987:2. Fråganpenningvärde RJi den tidenskr räknatpå 25 000runt
krtill 00090mycket genomsnittligt anslag på 80 000hur egent-är ett

föränd-penningvärdetsförbättring med tanke påligen betytt i reellhar
Erfarenheternatillkommit åren.och alla avgifter dering senastesom

forskareetableradeförganska avsevärd försämringtyder påsnarast en
forskare/doktoranderfåprojektanslag. demed lektorstjänst och För

deltid dockpåforskarassistenttjänst/utbildningsbidragfåkunnat ärsom
tidigare.situationen betydligt bättre än

förhållandesöktryck ibildtabell och översiktlig2I 1 övergavs en
ochmedlentillgängligastorleken detill antal beviljade projekt och på

materialettolka iintedäremot gårhur dessa har fördelats. Vad attsom
elleranslag,storlekvetenskapligt,alla de reservationerär mer

projekt-beslutföregåtttill viss inriktning etc.mindre ett omsomen
dis-måstefrågorflera avgörandeanslag. till beslut detFram ärett som

vetenskapliga rådet.särskilt i detkuteras internt inom styrelsen och
tillhänsynvetenskapliga rådet harviktig punkt det ärEn att tasom

problematik kanrespektive område. Exempel påsöktrycket inom som
ellerpremierasskallsöktryckkan område med högstuppstå ettvara om

beaktanågotfördelning. Ytterligareskall likvärdig ärdet attom vara en
vetenskapligafåtalSkalldet sökta beloppet. på störresatsa ettman
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forskningsprojekt långsiktiga och kostsamma eller skall prio-man- -
ritera antal mindre projekt kortsiktiga billigare.störreett mer men-

Beträffande de olika inriktningama/områdena också diskuteras,kan
vilket tidigare fysiologilmedicinltraumato-hur området förnämnts,

skalllogi/biomekanik, inte alltför sällan kräver kostsam apparatur,som
behandlas jämfört forskning beteendevetenskaplig/humanistiskmed av
karaktär. Skall projekt kräver behandlas annorlundaapparatursom

beteendevet./humaniora-projekt deBör tilldelas mindre anslag attp.g.a.
inte kräver kostsam fördeleller skall det räknas ettapparatur attsom en

inte kräverprojekt apparatur
Problematiken kring avslag/beviljande komplexframstår som en

frågeställning infallsvinklar. naturligtvismed många grunden detI är
den vetenskapliga kvalitén bedömas, vid de övervägandenbörsom men

innan beslut fattas faktorerspelar tvekan flera andra in.görs utansom
Totalt verkar följadet vetenskapliga rådet i utsträckningsett stor

principen fördelning i förhållande inom respektivetill söktryckom om-
Vidråde. granskning beviljade anslagfördelningnärmareen av av
docktycks viss slagsida råda de idrottsmedicinska projekten. Variåten

Ärförklaringen ligger kan bara fråga kva-spekulera. detman en om
behovlitet, eller det delvis avspegling beslutsfattamas intres-är en av

seinriktning. En avslutande fundering kring den komplexa fördelnings-
problematiken kan ochinte "skutan" borde rätas attvara om upp man
borde låta jämnare vind få blåsa idrottsforskningsfältet. Detöveren

sikt delarskulle på tvekan idrottsvetenskapen i allautan stortgynna om
fick någorlunda lika fördelning.

Övriga forskningsråd5.5

basanslagFörutom till universitet och högskolor utnyttjar ävenstaten
fmansieringsmodellerandra för fördela medel till olika forsknings-att

områden. Genom forskningsråden kan understödja forskningstaten
med olika huvudsakliga uppgiftområden inriktning. Forskningsrådens

stödja inomvetenskaplig motiverad forskning i sin roll fun-är att samt
för riktad forskningnationell instans för fördelning bidraggera som av

SOU 1996:29.
forskningsråden denockså delvis bidrag frånDet är genom som

idrottsrelaterade forskningen finansieras. Under datainsamlings-kan
perioden kontaktades de forskningsråden HSFR, MFR, NFR,stora

för finansieratSFR, FRN kunna klarlägga några rådenatt om av
forskningsprojekt visade sigmed inriktning idrottsområdet. Detmot

projektdock endast forskningsråd fåtaltvå HSFR, MZFR stöttatt ett
idrottsanknytning tioårsperioden.med under den gångna
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finansierade forsk-finnakanske hade förväntat sig någraMan att
Forsk-antingenningsprojekt med inriktning handikappidrott hosmot

forskningsrådetSocialvetenskapliganingsrådsnämnden eller detFRN
båda delatUnder den undersökta tioårsperioden har dessaSFR.

handikappforskningstödjafor samordna och särskiltansvaret att
huvudtagetForskning kring handikappidrottStukát, 1997. överär ett

övrigaavsnittetstarkt eftersatt område, vilket diskuteras i om
bidragsgivare framlängre i rapporten.

forskningsprojektVid beviljade idrottsrelateradegenomgången av
forskningsrådetHumanistisk- Samhällsvetenskapliga HSFRhos och

det fem projekt medunder åren till finner1987 1996, ärattman
idrottsanknytning medel.tilldelatssom

och idrottsrörelsenKvinnorna-
1987

kr180 000000180

Asien projekt-Idrott och samhälle i Mindre I
19881987

270 000 kr135 000 135 000+

-Idrott och samhälle i Mindre Asien projekt II
1989

kr140 000140 000

for disable- research conferenceSports currenton-
knowledge directionsand future

1989
000 kr4040 000

och socialaoch ungdomsidrott: kulturellt innehållBarn--
relationer i nutidsfenomenett

1991 1992
814 000 kr000454 000 360+

kr444 000TOTAL: l

och samhällsveten-befrämja humanistisk-Då HSFR:s syfte är att
tilldelning,forskning samhällsområdet kan idrottensskaplig helaöver

upplevasdess betydelse for samhället helhet,med tanke somsom
bordeår 1997helt otillräcklig. Med budget på miljoner191 peren

framskjuten platsidrottsrelaterade forskningen värdden en mervara
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alltså ansla-de beviljade liggerbland projekten. totala budgetI HSFR:s
till idrottsforskningen på promillenivå.gen

tidsperiod,Medicinska forskningsrådet, kunde underHos samma
idrottsrelateradetill 1996, knytas direkt till den1987 endast projektett

projektanslagbudget förforskningen. har likt årligMFR HSFR storen
medicinsk idrotts-miljoner/ fördrygt 200 1997 varför störreett ansvar

projektrelaterad nedanståendeforskning borde ha möjlig. Endastvarit
medel.fick

methods forjoint changes osteoarthrites andin traumaticKnee post-
meniscus and artilage repair.

kr120 000TOTAL:1994

idrottsområdet hartveklöst klen tilldelningmycketDet är en som
hos och vilka målgruppererhållit MFR. Gränsdragningen till vad som

resultatsyftar oklart, dåmedicinska forskningsprojekt kan någotvara
användningsområden.inom detta område kan appliceras flera Det är

ansök-faktum idrottsforskama i sinaockså känt de medicinskaett att
tilltill projektansökningarningar MFR sällan sinaavgränsar attytterst

oftainnefatta forskning de bedriverenbart idrottsområdet. Den är
hargrundforskning tillämpas flera områden.resultat kan på Detvars

medicinskt inrikt-emellertid också påtalats bland idrottsforskare med
idrottutelämnaning det kan fördelaktigt "taktiska" skäl attatt avvara

i projektansökan.termsom
medicinskadärför "vanliga"troligt flera projekt inom denDet är att

forskningen kan komma till godo. kan dock konstateraidrotten Man att
direkt problemområden inte harprojekt syftar till idrottens upp-som

kraftigt förbisetts.i harnågon utsträckningstörremuntrats utan snarare
från delarInställningen till idrottsforskning i allmänhet kan stora av

projekt med idrottsan-forskarvärlden ignorant.tolkas fåDet ärsom
beviljas forskningsråd. Delvis kanknytning anslag från övrigasom

idrottsforskning 1988,förklaringen ligga föri inrättandet Centrumav
medicinskadetmed tanke de hundratals miljonerpå många sommen

jämförtförfogaroch humanistisk-samhällsvetenskapiga råden över,
anmärkningsvärt hur fåbudgetmed CIF:s på miljoner, det ändå8 är

idrottsrelaterade erhållit forskningsanslag. Dessutom,projekt motsom
före-i samhället,bakgrund idrottens genomslagskraft ställningochav

detmärklig.faller idrottsforskningens ringa tilldelning något Kansom
fysisk aktivitet ochfortfarande forskningen har medså attvara som

forskninghar forskarsamhälletidrott lägre igöra änatt status annan
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Övriga idrottsrelaterad5.6 bidragsgivare till

forskning

idrottsrelaterade forsk-finns flertal andra finansiärer tillDet denett
pri-ningen, granskningvi redan berört Vidnågra. närmare avvarav en

svårtillgängligt. möj-och stiftelser fältet Detdonatorer något ärärvata
genomgång sådanaligt vi får något i våratt avreservera oss

bidragsgivare kunna "ringa in"i brist täckande infonnation.på För att
förmodligenforskningsprojekt från denna sektor krävsmed stöd en

direkt kontakt med forskaren själv.
stiftelser blivituniversitet har privata fonder ochFör och högskolor

finansiärer. flertal det egentligenviktiga finns fonder,Det ärett men
eller delvis finansierabara fonderna har möjlighet heltde stora attsom

sådanforskning Exempel påbetydande karaktär SOU 1996:29. enav
Riksbankens Jubileumsfond RJ.är

miljoner/ 1996 ochstiftelse har ansenlig budgetDenna 149 etten
har till ändamålårligt söktryck på miljoner. Stiftelsenomkring 500 att
Riksbankens Jubi-främja och understödja vetenskaplig forskning.

forsk-ñnansiärenleumsfond vid sidan den främstaHSFRär avav
samhällsvetenskapliga- och komparativaningsprojekt med historiska -,

perspektiv.
vi huvudsakligenUnder den från och framåtperiod 1987 som

projekt tilldelatsundersöker i detta arbete visar det sig tre somvara
medel.

händer efter elitidrottskarriärensVad slut-
19911987 1989 1990

000 kr000 70075 000 120 000 235 000 270++ +

tekniskaSvensk cykel- skidsports beroende denoch av-
1900-taletoch ekonomiska utvecklingen under

1989 1990 1991
kr920 000000320 300 000 300 000+ +

Studier, fritid och kroppskultur-
19961993 1994 1995

kr000 1 770 00070 000 575 000 550575 000+ + +

kr3 390 000TOTAL:

underprojekt i Sverigeutdelning medel till idrottsrelateradeRJ:s av
imponerande i antal projektundersökta inteden perioden kanske såär
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projekttill debidragenVad däremot kanräknat. ärnotera att somman
omfattande. Detstöd ganskaerhållit i den hårda konkurrensen ärär

medförvilketramanslag,väsentligt uppmärksamma beviljarRJatt att
i förekommandeoch,omkostnadsavgifter, mervärdesskattlokalaatt

beviljade belopp.lokalkostnader ingår ifall,
longitudinell karaktär.ligger stödja projekti RJ:s policyDet att av

kan,liknandebudget RJ:sforskningsråd och stiftelser medStora storen
idrottsforsk-stöd tillfrån helt ekonomisktskillnad CIF,till ett annatge

kan stödjashar visat forskningsprojektningen. Det sig att som
Etableradeklass.ofta högsikt redovisar forskningsrapporterlängre av

kunnavikteninom idrottsområdet har understrukitforskare attav
ochsina metoderkunna utvecklalängre tid för bättrearbeta över atten

föredömligvaritharresultat. denna fråga får RJfölja I säga attupp man
projektidrottsrelateradeekonomiska stöd desitt till enstakai man

understött.
blandaktörytterligareSkolverket tidigare Skolöverstyrelsen är en

Beviljadeforskningen.bidragsgivama till den idrottsrelaterade
anknytning tillidrottsprojekt har naturligtvis någon form ämnetav

sin huvudsak-forskning hari skolan. Skolverkets satsningar påidrott
utveck-utbildningsmiljö,skolantyngdpunkt på insatser kringliga som

lingsmiljö och undervisning etc.
beviljade projektundersökta tioårsperioden finns någraUnder den

kringforskningned påidrottsanknytning. lagtsmed Den summa som
forsknings-totalaskolmiljö till på deidrott i relaterat storlekenämnet

rollperiferaidrottsämnetsmiljoner 1995/96, visar tydligt påstödet 35
skolverksamheten.i

hemortsaltemativIdrottsgymnasiemas-
kr0001791987

motionsocialisation till idrott ochFlickomas-
19921990 1991

000 kr300000 100 000 100 000100 + +

kr479 000TOTAL:

idrottsrelateradeborde för flerfinnas betydligtDet större utrymme
i skol-med barnanslagsramar, då miljönprojekt inom Skolverkets

för undersökningar. Idrottåldem bildar bra plattform utgör ett storten
ochkring bam-liv varför forskninginslag i barns- och ungdomars

barninrymmerskolmiljönungdomsidrott skulle kunna utnyttja som
Ämnet och hälsaIdrottinom och utanför idrottsrörelsen.både stårsom
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borde också rimligen intresse Skolverket med tankefor påstortvara av
de omstruktureringar skett angåendei läroplanen de årensenastesom
idrottsämnet kraftig reduceringLpo 94 och Lpf 94, fått avsom en
timantalet och vidgad målsättning.en

Försäkringsbolaget idrottsforskningensFolksam har bidragit till
finansiering forsknings-stödja specifika idrottsrelateradeattgenom
projekt. forskningsprojektEtt sådant projekt LIV 90. Detta var envar
brett upplagd undersökning fysiska prestationsför-livsstil,av vuxnas
måga och hälsotillstånd. undersökta bestod omkringDen avgruppen

slumpmässigt till år i2 000 utvalda kvinnor och i åldrarna 20 65män
åtta län. genomförandet detta tillsköt FolksamFör projekt 1,5caav
miljoner kr, vilket relativti dessa sammanhang bör räknas storsom en
summa.

finns flera stiftelser idrottsforsk-Det och organisationer stöttsom
ningen delade bidragpunktinsatser. Allmänna arvsfonden utgenom
"Westerberg- under avseddapengama" 1993. Dessa attpengar var

tilldeladestödja och utveckla handikappidrotten i Sverige. flestaDe
deladesprojekten karaktären utvecklingsprojekt. Bidragenav somvar

sträckte sig och låg mellan kr till 800 000 kr.år på 200 000överut tre
fåtal området handi-projekt hade direkt forskningsanknytning inomEtt

kappidrott. Vid fram tillprojekten kom vigenomgång att runtav
kr har till idrottsforskning specifik inriktning250 000 gått med mot

handikappidrott.
Sveriges ytterligare iCentralförening för Idrottens Främjande är en

raden "övriga bidragsgivare" till idrottsforskningen i Sverige. SCIFav
har under forskarstipen-den undersökta perioden 1987-1996 delat ut

innefattardier på mellan kr och till Projekten del-30 000 190 000.upp
stipen-vis utbyten forskare internationellt plan. delemellan på Enett

dier "gästarbeta"har helt enkelt gjort det möjligt för forskare påatt
i fråga.någon institution relevant inriktning för forskarenmed

svensk forskare i någotAntingen utländsk forskare i Sverige elleren en
land.annat

tillTotalt har under perioden drygt miljoner kr 252sett avsatts per-
Bland utländska forskaredessa har sju varitst somsoner. personer

inbjudits forska svensk medicinska inrikt-på någon institution. Denatt
ningen har varit dominerande dryga 1,4 miljoner deden klart med av
utdelade medlen. beteendevetenskap/humaniora har fått 10Området

således tydligtprojekt beviljade med kr dela på.600 000 Det ärattca
tilldelatsden medicinska forskningen liksom inom CIF,här,ävenatt

den övervägande delen anslagen.av
har givit bidrag idrottsforskningen iSCIF till utvecklaett gott att

stödetSverige. Fördelen med organisation liknande denna är atten
årligen.består återkommande stipendier delas Dettaantalett utav som
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möjlighet överblicka viss följaidrottsforskning och utveck-attger en
lingen tid. Dessutom de beviljadeSCIF årsbok däröver utger en pro-
jekten redovisas populärvetenskapligt.

olikaDe Specialförbunden inom Riksidrottsförbundet har iSF en-
fallstaka på direkt gått uppdragsforskningin och s.k. inomett sätt stött

respektive idrottsgren/område. insatser huvudsakligenDessa har bestått
mindre ekonomiska bidrag och det långt ifrån alla totaltSF avärav

initierat68 och finansierat forskningsprojekt. framträ-De mestsom
dande Fotbollförbundet, Friidrottsförbundet, Gymnastikförbundet,är
Ishockeyförbundet, Orienteringsförbundet Simförbundet,och harsom

i uppdrag åt forskare undersöka eller kartlägga delar derasgett att av
verksamhet. Vi vill återigen understryka gällervad Specialför-att
bundens verksamhet exakt gränsdragning svår förär göra sär-att atten
skilja forskning och utvecklingsarbete. Uppställningen nedan ger en
generell bild stödet till den idrottsrelaterade forskningen, denav men

sig inte för helt fullständig.utger att vara
Som sig bör läggs tyngdpunkten på utbildning inom Specialför-

bundens verksamhet. de fallI de sig uppdragsforskning initieratrört om
något förbund borde kanske projekten ha benämnts grenspecifikav

forskningsutveckling, då problemområdet normalt har in-snävareen
riktning. förbundInom Fotbollförbundet, Ishockeyförbundet ochsom
Gymnastikförbundet har de satsade till forsknings-gått störrepengarna
projekt och i utbildningssyfte. Dessa förbund lägger dessutomtre
mycket kraft på fram utbildningsmaterial för sina ledare vil-taatt eget
ket handlar mycket vad har redovisats förstörre änom summor som
uppdragsforskning.

Friidrottsförbundet har också initierat grenspeciñka forsk-några
ningsprojekt. Projekten har haft syftehuvudsakligt utvärderaattsom
friidrottens verksamhet under vissa givna förhållanden. Orienterings-
förbundet kan ha i bräschen för specialförbundensgått satsningarsägas

grenspecifikpå idrottsforskning. förbund har sedan flera haftDetta år
målsättning 1 % sin budget ca 100 000- 120 000avsättaattsom av

årligenkr till forskning. Orienteringsförbundet skara blandtillhör en
förbunden liksom Ishockey- och Simförbunden, har styrgruppsom en
utvecklings- och forskningsråd ansökningar förtar emotsom pro-
jektanslag och behovet forskning inom området. Simför-överser av
bundet har för övrigt helt nyligen inrättat stipendier på 50 000 kr som
kan sökas för relevant forskning kring simning.grenen
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underforskninggrenspecifiktillämpadSF-bidrag tillEnskilda
1987-1996perioden

000 kr1001OrienteringsförbundetSvenska-

kr500 000IshockeyförbundetSvenska-

kr350 000FotbollsförbundetSvenska-

kr200 000GymnastikförbundetSvenska-

kr73 325FriidrottsförbundetSvenska-

kr223 3252TOTAL:

specialförbundtioårsperioden har dessa avsattundersöktaUnder den
uppdragsforskning. Dennagrenspecifiktvå miljoner till typdrygt av

tillårligautanförgår RF:salltsåbidrag avsattaär summorpengar som
genomsnittligtforskningen.idrottsrelaterade Dettasvenskaden ettger

perioden tillundersöktadenunderungefär 000 kr/årpå 200bidrag
det intekanskesammanhang ärSverige. dettaidrottsforskningen i I

depåvisarbidragetviktigadetbeloppet är utan snarare provsom
utveckla sinförengagerade arbeteförbundensenskilda att egen

idrottsgren.
antalbörbidragsgivare"avsnittet med "övrigaavsluta ettFör att

förekom-vanligtmindrevilka dockfinansieringskällor ärnämnas
ochförbundforskningsråd,kontakter medvåramande. Det är genom

hur finan-uppgifter påfåttvi harforskare inom områdetinitierade som
projekt.vissahar till inomsiering gått

obligatoriskamed färreerbjuds tjänstermindre högskolorVid delen
möjlighetforskning. Dennaförförmånundervisningstimmar till egen

etableradetill siglockai syftebonusdelvishar använts attsom en
högskolor. Summomaexpanderande ärmedtill mindreforskare orter

till forsk-lönen gårtjänstendå vissuppskattasvåra procentatt aven
företag/myndigheterfinansieringskälla de störrening. En ärannan

ochidrotts-drivaforskare i syfteanställtharNCC, SCB attt.ex. som
huvud-projekt harverksamheten. Dessadenhälsoprojekt inom egna

åtagandeninneburitdelvishar utövertidsbegränsade ochvaritsakligen
forsk-landsting delatsinom vissahar detforskning. Vidare utäven

akti-fysiskspecifikeffekternaundersökaningsbidrag för att av ex.
regionaladrivitsochadministreratshar i dessa fallBidragenvitet. av



SOU 1998:33 Kartläggning idrottsrelaterad forskning iSverige 143av

utvecklingscentra Olympisk Support i samarbete med idrotts-nära
föreningar.

Sammanfattningsvis vad gäller dessa ovanliga finansie-mer
ringskällor kan konstateras det i oftast har sig mindreatt rörtpengar om
forskningsbidrag. Beloppen har dessutom varit svåra särskilja frånatt
övrig verksamhet. Det har också i flera fall handlat engångsprojektom
under begränsad tidsperiod några syften.utan permanentaen

5.7 samladeDet finansiella stödet till
idrottsforskningen i landet

Genom sammanslagning de sammanräknade stödet till idrotts-en av
forskningen under den gångna perioden 1987 -1996 presenteras en
totalbild de finansiellaav resurserna.

Tabell Totalt finansiellt stöd till idrottsforskningen under tioårsperiod.en

tillämpade grenspeciñka forskningsprojekt

Vad klart framgår hur Centrum för idrottsforskningär intarsom en
särställning i fråga stöd till idrottsforskningen i Sverige. Det ärom
anmärkningsvärt hur lite stöd de övriga etablerade forsknings-att se
råden bistått idrottsforskningen med. Om förändring skall ske såen
borde i första hand de övriga forskningsråden kunna förstora göra mer

tillgodose idrottsforskningens behovatt stöd. Söktrycket hos CIF ärav
i miljoner35 kr/år vilket vittnar behov kraftigtuppe ca ett ettom av

ökat stöd inom området idrottsforskning.
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blandråderfördelningden skevatydliggöraytterligareFör att som
ischematisktförhållandetillustrerasfinansiäreridrottsforskningens

nedan.diagrammet

samladedetfördelningfinansiärer ochIdrottsforskningensFigur av
procent.stödet

flrmáärer1987-1$idrottsforskningen
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förfördelats årharenskildatabell redovisades hur de3I summoma
försammanslagnafigur 5respektive finansiär. I attärår summomaav

idrottsforskningentillsamlade stödvarje enskild finansiärstydliggöra
huvudsakligställningCIF:sundersökta perioden.denunder som

ieftertryckmedbekräftasi Sverigeidrottsforskningenbidragsgivare till
jämförtförfogarbudget CIFden ringa överTrotsfiguren somovan.

förhand sörjtbidrag påandra finansiärer har CIF:smed nästan egen
detperspektivsamhälleligt ärutveckling. Uridrottsforskningens ett

ignorerakunnatharetablerade forskningsrådförstå hur övrigasvårt att
frågeställ-medföljandesamhället ochpåverkansfaktor iidrotten som

folkrörelse.kring dennaningar
tydligareoch visaocksåSkolverket borde ettstörreettta ansvar
liv underi landet. Barnsidrottsforskningenför utvecklaintresse att

inomVerksamhetenfysisk aktivitet.till deluppväxtåren består stor av
fysiskabamsinslagungdomsidrotten görochbarn- somgenomsyras av

pojkar 8-12allaungefär 2/3påtaglig. Attpsykiska utvecklingoch av
aktiva inomålderflickor ialla ärlandet och hälfteniår sammaav
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idrottsrörelsen Engström 1990 borde sannolikt ha påverkande effekter
skollivetpå i stort.
Att Skolverket vill stå utanför detta forum idrotten illa-utgör ärsom

varslande. Man kan spekulera i det hänger ihop med Idrottämnetom
och hälsa starkt reducerade tid i Lpo 94 och Lpf 94 Ett för-sätt att
bättra skola och undervisning förstå barn och ungdomarsär liv bådeatt
under och efter skoltid där idrotten har given plats. forska kringAtten
idrottsämnet och dess betydelse för barn borde därmed uppgiftvara en

Skolverket borde prioritera betydligti högre grad.som
Vad gäller Olympisk Support och deras stöd till idrottsforskningen

kan konstateras bidragen i "tillräckliga" tillämpadeäratt stort sett
idrottsspecifika forskningsprojekt budget10 % i förhållande tillca av
målet med deras verksamhet. Olympisk Support har syfte opti-attsom

elitidrotten i Sverige varför forskning blir nödvändig ingredi-mera en
den inte inslag prioriterasutgör inom den verk-ettens, men som egna

samheten. Däremot företrädare för organisationen elitifo-gärna attser
kuserad tillämpad idrottsforskning får inom denstörreett utrymme
idrottsrelaterade forskningen.

Ännu relativt stark bidragsgivare till idrottsforskningen Riks-ären
bankens Jubileumsfond varit idrottsforskningens näst störstasom en-
skilda finansiär de tio åren. Stiftelsens stadgar inskränkersenaste stödet
till i huvudsak den samhällsvetenskapligaatt stötta forskningen. Det är
inom dessa några idrottsrelaterade projekt har uppmärk-ramar som

och givits betydande stöd undersammats några år. Inom RJ:s budgetett
bör det dock finnas för stöd till fler projekt med inriktningutrymme

idrott.mot
Övriga bidragsgivares punktinsatser Folksam, SF svårareär att ut-

värdera och jämföra. De har gjort värdefulla insatser för idrottsforsk-
ningen finna någon kontinuitet i punkt- ochatt temainsatser ärmen att
hoppas förpå mycket. Detta bör understrykas fåtal special-även ettom
förbund har målsättning 1 % budget till forskning.avsättaattsom av

skallDet exakt vad det nämligen stöd inom förär, ett extranog ses som
idrottsgrenen angelägna områden. Undantaget SCIF kanär som upp-
visa kontinuitet i sin stödverksamhet. Stipendiema har säkert haften
viss betydelse för idrottsforskningen, totalt deras bidrags-ärsettmen
verksamhet alldeles för liten för tillskrivas någon roll totaltatt större
sett.

Denna genomgång det samlade finansiella stödet till idrottsforsk-av
ningen har gjort det möjligt peka på några väsentligaatt argument an-
gående det skrala stöd övriga forskningsråd bidragit med.som ex.
Sammanfattningsvis kan konstateras flera finansiärers bidrag bordeatt
varit under denavsevärt undersökta periodenstörre och idå synnerhet
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förfogarforskningsrådflerabudgetaransenligadetanke påmed som
over.

in-sammanställningomöjligthar bedömts göraDet att somensom
för tidigareredogjortviområdet. Somtäckningfullständignebär aven

desynnerhet iioch dåspårasvåraprojektdel mindrekan attvaraen
uppdragsgivaren. Deoffentliggörsinteavrapporteringfall där reser-av

SF därSpecialförbundenblandfinns kanvationer varaex.som
dåforsummats,hauppdragsforskning kantillbeloppmindrenågra en

utvecklings-ellerforskningvadi fråga ärexisterargråzon somom
Även för "övriga"ibidragsgivare ärandravad gällerarbete. gruppen

donationer kanprivatamindredåuppnåsvårfullständig inblick atten
redovisningidrottsforskning ärtillbidragit medha varsmenpengar
översikt degodändåtordeSammanställningenfinna.svår avatt enge

perioden.underidrottsforskningenmedel stöttsom
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6 Sammanfattande reflexioner

De huvudsakliga producentema kunskapsuppbyggnad och forskningav
inom idrottsområdet knutna till högskolor och universitet.är I stock-
holmsområdet finns de flesta forskningsresursema place-permanenta
rade med fyra professurer inom den medicinska/fysiologiska inrikt-
ningen och i beteendevetenskap/ pedagogik professorstjänstsamten en
i idrottshistoria. Sex professurer totalt nio landeti alltså placeradeärav
i Stockholm och de övriga finns två i Umeå traumatologi, peda-treav
gogik och i Linköping medicin. Den idrottsforskning bedrivsen som
på institutionsnivå i andra delar landet Göteborg,ex. Lund, Upp-av
sala får således den stabilitet specialinriktadgöras profes-utan som en

innebär kontinuitet och basresurser.sur av
förCentrum idrottsforskning, med riksansvar för idrottsforsk-ett

ningen i landet, skall initiera, samordna och stödja forskningsprojekt
vid högskolor och universitet. CIF:s placering i Stockholm har diskute-

med anledning den maktkoncentrationrats uppstår sex profes-av som
surer banden till Karolinska Institutet medsamt bud-ett gemensamt
getkonto exempel. Flera landets frontñgurer inom den idrotts-som av
relaterade forskningen har tidigare och framfört synpunkteräven nu
vad gäller CIF och då med önskan tillhörighet till nationelltettom
forskningsråd ex. FRN, HSFR. Man idrotten inte bör föraattmenar

isolerad tillvaro från övriga råd i forskarsamhället.en
Dessa synpunkter har tagits vid antal tillfällen deett senasteupp

åren vinna gehör på regeringsnivå. Flertalet aktörerutan att och
beslutsfattare alltär CIF i praktiken fungeraröverens väl.trots attom

förstärkningFör och utveckling idrottsforskningen i landet krävsen av
dock direkt statligtstörre stöd dåett stödet från övriga forskningsråd är

intill obefintligt 2,9 detnäst % totala stödet under den undersöktaav
perioden. Med CIF:s ringa budget 8 miljoner kr/år i projektanslag-
jämfört med övriga forskningsråd blir utveckling idrotts-tryggen av-
forskningen i landet orealistiskt målsättning.en

Vad ytterligare har diskuterats angående CIF:s verksamhet ärsom
det vetenskapliga rådets utseende och funktion. Rådet utför viktigtett
och betungande arbete med granska alla projektansökningar ochatt gör

gediget arbete. Men fråga i sammanhanget inteett rådet, liktären om
CIF:s styrelse, bör sitta under begränsad mandatperiod. Genom tids-en



1998:33SOUforskningidrottsrelaterad SverigeKartläggning i148 av

forskningsklimatetledamöternaförordnanden förbegränsade gynnas
behandlingrörandefrågaområdet. Enutvecklingen inomoch avannan

möjlighet gåegentligen harstyrelsenprojektansökningar att emotär om
avvikandehakunnaskall styrelsenvetenskapliga rådet. Hurdet en

seriöstmöjlighetellersig tidinteså fallet. haråsikt Den attvareom var
praktiken haransökningarna. Iinkomnabedöma dekunna jämföra och

utveckling ochvad gälleregentliga maktenvetenskapliga rådet dendet
Kritiskai landet.forskningenidrottsrelaterade rösterinriktning denav

roll just vadstyrelsensifrågasattområdet harerfarna forskarebland
fördelningbeträffande"förslagen"påverkan påmöjlighet tillgäller av

iforskningsanslagen.
ända sedandebattlivligvarit underfrågorkompliceradeDet är som

bestående intrycketkonkret. Detorganisation blevdå CIF:s1992 mer
de årenutförtsarbeteorganisation och det ärCIF senastesomsomav

rikt-utvecklats i positivi Sverige hariidrottsforskningenändå stortatt
antal beviljadelikaledessöktrycket har ökat harmedtaktning. I att

Huruvida detanslag.genomsnittligtförbeloppetökatanslag ettsamt
vad gäl-konstateradesoch dåtidigare diskuteratsökat har attreellt har

humaniora-ochsamhällsvetenskapinomprojektanslag specielltler -
ifrågasättas.dettakan

miljoner,den 5bidrag tillbudget och RF:sBeträffande CIF:s ter
inflytande i CIFstarktvill haidrottsrörelsensjälvklartdet sig ettatt

och lämnarstyrelseniorganisation. har tvåRF representantersom
Karolinska Insti-tillknutnaledamöterförslag på tvådessutom ärsom

skall ståidrottsrörelsensammanhangetfråga irelevantEn ärtutet. om
folkhälsaochaktivitetlandet Fysiskidrottsforskning i ärallbakom

föreningslivet.förinte enbart inomför hela samhället ochviktigt ramen
till forsk-stöd knutetbredare statligtborde anslåskanske ettDet ett

hälsa.och Dettaaktivitetfysiskinriktningningsråd medex. CIF mot
och understrykasidafrån samhälletsfungera markeringskulle som en

aktivitet ochfysiskamedborgarnaskringdet forskasbehovet att merav
hälsorelaterade problem.

slutligadethardethar detFrån RF ärpoängterats statenatt an-som
medborgarnasrörandeinom landetkunskapsutvecklingenförsvaret

byggste-viktigastedeKroppsövningsområdetfysiska hälsa. är en av
till viss del lig-vilkaHälsofrågor,samhälle.i väl fungerandeettnama

starkt stödbehovverksamhet, iförinom RF:s är ett avavramenger
fysiskt aktivasamhällets behovmedel för tillgodosestatliga att av

människor i framtiden.
iidrottsforskning verkarsvenskgeografiska utlokaliseringenDen av

maktkoncentra-dåpunkternågrahar dockfungera väl. Denstort svaga
för landSverigestockholmsområdet.itionen allt för stark är stortettär

kringforskningsresurserfastadelen sinabyggaför störreatt avupp
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huvudstaden. Umeå i har förvisso tilldelats del tvånorr resurseren
professurer och Linköping professuren universitetsstädemamen
Göteborg, Lund och Uppsala blivithar utan.

Vad gäller organisation idrottsforskning i Norden kan konstaterasav
exempelvis Norges lösning organisation med stark koncentrationatt
idrottsutbildning och idrottsforskning till Oslo kan fungera iav ett

mindre land Norge sinmed speciella geografiska/topografiskasom
struktur. För Sveriges del skulle sådan lösning emellertid betyda atten
vi inte tillvara på all den kompetens utbreddtog landet iär översom
anknytning till universitet och högskolor. bör SverigeDessutom ut-
nyttja de utvecklingscentra byggts sedan under1992 Olym-som upp
pisk Support med regional anknytning.

DanmarkI Köpenhamns universitet, institutetAugust Krogh och
Finland Jyväskylä universitet, idrotts- och hälsovetenskapliga fakul-

harteten det idrottsvetenskapliga stark anknytning till vissaämnet en
centrala institutioner inom universitets och högskoleväsendet. kan-Det
ske god framtida lösning for Sverige med något störrevore en en
spridning idrottsrelaterade forskningsresurser etableringav genom en

"idrottsinstitutioner" idrottsenheter på universitet och högskolorav
i landet. bådeI Danmark och Finland erhåller derunt om permanenta

forskningsresurserna direkt stöd med fasta anslag tillett statenmer av
institutioner och fakultet med idrottsinriktning. Inom det svenska uni-
versitets- och högskoleväsendet borde idrott i utsträckning kunnastörre
etablera enheter på de institutionerna och kunna utvecklas istörreegna
samklang med övrig forskning.

bakgrundMot hur finansieringen den idrottsrelaterade forsk-av av
iningen Sverige förCIF står 72,1%, verkar ökat direktut ett stat-ser

ligt stöd nödvändigt. aktivtEtt visat intresse/stöd från övrigavara mer
forskningsråd FRN, SFR, HSFR, MFR hade varit föredra. Dettaatt
hade samtidigt bekräftat idrotten inte isolerad företeelse iatt är en sam-
hället. Dessvärre verkar den lösningen inte möjligt alternativutgöra ett
utifrån vad vi i avsnittet med analys resultat, där depresenterat av
övriga forskningsrådens ringa stöd till idrottsforskningen belystes.

harCIF gjort värdefullt arbete för idrottsforskningens utvecklingett
i landet. Men återigen med budget på omkring miljoner8en
projektanslag och söktryck på 140 ansökningar/âr blir detett runt
svårt stödja långsiktiga projekt. medelanslagatt Ett på mellan 80 000
till kr/projekt90 000 lär inte kunna utveckla forskningen på lång sikt.

få projektDe har beviljats medel hos exempelvis och Riks-HSFRsom
bankens Jubileumsfond med flera hundra kr i stöd år undertusen per-

antal år har också kunnat visa stabilitet och utvecklingett sam--
tidigt resultaten har bidragit till stark utveckling det specifikasom en av
området. Idrotten tvärvetenskapligt område ochär ettsom som enga-
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behovisamhällemiljontals människor i vårtoch berör är ettavgerar
kunskapsuppbyggnadenför kunna utvecklaoch ansenligt stödbrett att

området.på
enbart medintevetenskapliga rådet brottasstyrelse och detCIF:s

mycket medeloch hurvetenskaplig relevans ellerdilemman typenav
utförhurövergripande fråga dessutomfördelas.kan En är man ensom

idrottsområdet. Iinominriktningarnafördelning mellan de olikarättvis
vetenskapliggradfördelningsig besluthuvudsak grundar avom

områdena.olikasöktryck inom dei projektansökankvalitet samt
området fysio-intarundersökta tioårsperiodenUnder den

vad gälleröverlägsen platsbiomekanik/traumatologilogilmedicin/ en
till har1996medelstilldelning. Från år 1987projektbeviljade ochantal

inriktning.med dennatillfallit projektde beviljade medlen69 % av
problematikeniuppmärksammasojämlika förutsättningar börDessa

fördelningrättvis/järnbördigmedel. Nyckeln tillfördelningkring enav
förutsättningarde skildaligga i utpekandemedel kan delvis ett avav

förtydligasbakgrunddennade olika områdena. Motråder inomsom
och medels-beviljade projektantalfördelningbehovet jämnare avav

inriktningen harbeteendevetenskapliga/humanistiskatilldelning. Det
för-förändringeftersatt varförperioden varit tydligtunder mot enen

bör ske.dessa områdenstärkning av
landet harbeslutsfattare iforskaresamtalen ledande ochmedI

finansiärerövrigatillvaro blandidrottsforskningens åsidosatta poäng-
eller lik-forskningsråd CIFförslagdiskuteratEtt ett egetterats. om

stöd forsk-medel förkr i statligamiljonernande organ med 20-25 av
ochidrott bam-organiseradaktivitet, folkhälsa ochkring fysiskning

den idrotts-lösning dårimligbredd elit framstårungdom, och som en
marginell blanduppenbarligenforskningensrelaterade äracceptans

ganskauppenbartforskarsamhället.aktörer inom Detövriga ettär att
idrottsforskningsvenskbehövs förnytillskottkraftigt ekonomiskt att

i deförutsättningarlikvärdiga ekonomiskafå någorlundaskall som
hamnar påSverigedet riskländerna.nordiska Annarsövriga är att
utveckling.svenska idrottensslutändan dendrabbar iefterkälken. Detta

6.1 förslagSlutsatser och

tioårsperiodenunder denidrottsforskning iSvensk har senastestort
harfyra professuremanytillkomnafördjupats.breddats och Debåde

idrottsrela-flerutveckling. Därför bördrivkrafter dennaviktiga ivarit
framgångsrikbedrivitvid universitetprofessurer inrättas deterade som

förstärkningarekonomiskaår.lång följd Deforskning under somen av
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erhållit frånCIF 1993 har varit värdefulla påverkatoch ytterligare ut-
vecklingen den idrottsvetenskapliga forskningen.av

Under den studerade tidsperioden olika fors-har samarbetet mellan
kargrupper i landet ökat. har de olika intresseorganisationemaHär tre

SVEBI, SVIF haft betydelseIMF, sinastoren genom arrangemang
konferenser och dyl. och kanaler bl. tidskrifter och årsböckera. som

kommunikationunderlättat idrottsforskare emellan. finns dock fort-Det
farande for långt intensiñerade kontakter till idrottsforsk-utrymme mer
ningens gagn.

Även på det internationella planet mellan svenskahar utbytet
idrottsforskare och kollegor i utlandet ökat markant. flesta univer-De

och högskolorsitet med idrottsrelaterad och forskningutbildning har
både studerandeutbyte med utländska läroanstalter ochnumera uppar-

betade kontakter med forskare/forskargrupper andra länder.i Dessutom
svenska idrottsforskarehar i betydligt högre tidigare medverkatgrad än

internationellai idrottsvetenskapliga kongresser. kanSamtidigt man se
forskaresvenska i utsträckning sina vetenskapligapublicerarstörreatt

internationellaalster i facktidskrifter. första hand forskaregäller iDetta
inom fysiologi/ medicin, bland idrottsforskare humani-inomävenmen
ora/samhällsvetenskap denna tendens. Förhoppningsvis kansyns

idrottsforskaresvenska i fortsättningen få lika goda ekono-minstäven
miska förutsättningar dendelta i internationella kunskapsutveck-att

inom idrottsområdet.lingen
då nivån på den svenska idrottsforskningen i mycketHur är grova-

drag i internationellt perspektiv svenska idrottsfysiologiskaDenett-
forskningen låg tidigare i den främsta internationella frontlinjen. Den

docktycks på tid ha idrottsfysio-del Svenskaterräng.tappatsenare en
forskare intarlogiska inte längre de absoluta tätpositionema intematio-

nellt. det medicinska området traumatolo-Inom det inomär snarast
gin/ortopedin Sverige ligger bäst till i internationell jämförelse.som en

den samhällsvetenskapliga sfären idrottspedagogiken längeInom har
dendominerat svenska och visat hålla god intematio-sigävenscenen

nell klass. Speciellt socialisations-,inom barn och ungdomsidrotts-
forskning vad longitudinella fysisk aktivitet lig-gäller studiersamt av

svenska forskare mycket väl framme. har det hittillsDäremot ut-ger
forskning ochförts lite svensk inom områden motorisk inlärningsom

den idrottsdidaktiska forskningen släpar efter.även
idrottspsykologiska forskningen före-har länge varitDen sparsamt

kommande i Sverige. livaktiga ha kommitNu tycks forskargrupper
flera ställen vilket Flerigång i landet lovande för framtiden.utser

doktorsavhandlingar har producerats de och någraunder årensenaste
forskare har erhållit professorskompetens. arbetar fler dokto-Samtidigt
rander tidigare idrottspsykologiska frågeställningar.medän



forskning SOU 1998:33idrottsrelateradKartläggning152 Sverigeiav

historiahumanistiska forskningen inom idrottsområdet främstDen
fotfästeintresserade hade ringabedrevs länge starkt Dessaav personer.

ochdisputerade doktorsexameni universiteten del föräven om en --
sig gällande.därför hade den humanistiska forskningen svårt göraatt
fastprofessuren i särskilt idrottshistoria, fick inneha-historia,När en

idrottshistorisk forskningskedde kraftig uppsving och svenskvare en
och interna-uppmärksammas nationellthar kort tid börjat bådeatt

tionellt.
fortsättningsvisidrottsforskningen kunnaSkall den svenska även

ytterligareaccelererande utveckling det viktigthänga med i är atten
vikt inte bara förmedel kan tillföras verksamheten. Det är storav -

forskning kring id-också för samhället iidrottsrörelsen stort attutan-
mångfacetteradedenoch kroppskultur kan utvecklas. Kunskaprott om

med många deviktig för förstå och komma tillrättaidrotten är att av
ekonomi, närings-förändringar försiggår politik,basala inomnusom

tillhälsofrågor kopplingar eko-struktur och arbetsliv. minst medInte
framstårolika befolkningennomi, livskvalité och fritid hos grupper av

Även genusperspektiv inom svenskcentrala forskningsområden.som
ökad insikt iför skall fåidrottsforskning behöver utvecklas att man en

Studierflickors/kvinnors förhållande inom idrotten.situation och av
fenomenen ikroppskultur fritid inte bara kunskapidrott, och omger

samhällethur ochdessutom ökad generell förståelse försig, utan en
dess kultur produceras och reproduceras.

vi:Sammanfattningsvis föreslår

bemärkelse tillidrottsforskning vid ökardet statliga stödet till iatt
årligen,det dubbla dvs. minst miljonerminst 20

Forsknings-idrottsforskning ifor antingen inlemmasCentrumatt
självständig enhet medalternativtrådsnämnden HSFR egensom en

service kan utnyttjasbudget och personal, där etc.men gemensam
huvud-eller nuvarande organisationrationellt, fortsätta med som

sakligen fungerat bra

tidsbegränsade förord-vetenskapliga råd fårledamöterna i CIF:satt
mellan olikajämn fördelningnanden och deatt representerar en mer

bör aktivtoch vetenskapliga rådetämnen/discipliner. Styrelsen det
huvudområdenafå medelsfördelning tilleftersträva jämnareatt en

fysiologi/medicin/biome-respektivesamhällsvetenskap/humaniora
kanik/traumatologi.
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fler idrottsinriktade professurer företrädesvis på deinrättas, orteratt
professu-högklassig idrottsforskning bedrivs ingadär där ännumen

finns.rer
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Statens stöd till1 idrotten

Enligt1.1 regleringsbrevet

budgetåretFör 1997 utbetalade miljoner480,2 kronor i anslag tillstaten
idrotten. 13 dessa miljoner tillföll organisationer står utanförav som
Riksidrottsförbundet.

Lönebidrag1

Förbund och föreningar inom idrottsrörelsen under 1996mottog
miljonerl256,9 kronor från länsarbetsnämndema i form löne-av

bidrag. ökningDet med 51 sedanär 1993.procenten
Sammanlagt 3 347 idrottsförbund och idrottsföreningar mottog

lönebidrag under 1996. föreningar152 dessa eller förbund mottogav
miljon kronor lönebidrag.iöver en

Lönebidrag har under utbetalats1996 till samtliga nivåer inom
idrottsrörelsen:

idrottsföreningar-
distriktsförbund-
specialidrottsförbund-
specialidrottsdistriktsförbund-

Metod

Länsarbetsnämndema och AMS sammanställer information kring de
lönebidrag utbetalas till folkrörelsen årsbasis.på Sammanlagtsom

365 ideella9 organisationer lönebidrag under 1996. Utred-mottog
ningen har efter datakömingar gått igenom samtliga föreningar9 365
och idrottsförbund och idrottsföreningar. Därefter har desorterat ut
bidragsbelopp utbetalats till de olika idrottsförbunden och idrotts-som
föreningama summerats.
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beredskapsarbeteBidrag till1.3

under 1996föreningar idrottsrörelsenFörbund och inom mottog
tillbidraglänsarbetsnämndema i formkronor frånmiljoner9,4 per-av

beredskapsarbeten.isoner
denidrottsföreningaridrottsförbund ochSammanlagt 281 mottog

bidrag under 1996.här typen av

studieförbundAnslag till idrottens1.4

verksamhetsperioden 95/96förerhöllstudieförbund SISUIdrottens
kronor i bidrag frånmiljoner42 staten.
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2 Landstingens bidrag

distriktsidrottsförbundenDe 22 erhåller årligen organisationsstöd i
form bidrag från 24 landsting och kalladeså landstingskommu-treav

Malmö, Göteborg och Gotland.ner -
har landstingen1997 och kommunerna budgeterat betalaatt ut

mkr till87,7 distriktsförbunden, vilket minskning med 0,8är procenten
jämfört med totalt utbetalat belopp under 1996. Beloppet i kronor för år
1996 88,4 mkr.var

Stockholms läns landsting det landsting betalat bi-är ut mestsom
drag, vilket för 1996 och 1997 uppgick till mkr17,8 respektive

mkr.17,7
Utvecklingen för landstingsbidraget har varit positivt för idrotten

under 1990-talet. 1992 erhöll distriktsförbunden mkr i bidrag75,7 från
Ökningenlandstingen och de kommunerna. fram till har i1997tre pro-

varit 15,8cent procent.
Ökningen jämt fördelad mellan de olikaär landstingen och kommu-

nema.

Översikt2.1 landstingens bidrag tillöver

idrotten

Landstingens bidrag till organisationer inom idrotten- distriktsförbund,
ridsportsförbund och handikappsforbund framgår följande tabell.av
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Förändr.19971996Landsting

6%0003301260 0001Blekinge
0%0553461346 055Bohuslän 1
0%64244516421 445Bohuslän

-1,7%0008932943 0002Dalarna
0%820 000000820Gotland
2%0009271889 0001Gävleborg
0%0522345234 0525Göteborg
1%0005232502 2002Halland
8%808 5001675 0001Jämtland

-5%0007902940 0002Jönköping
7%200485392 000 llKalmar

-3%248 00020002 318Kristianstad
7%612 0001512 900Kronoberg 1
0%800 000800 000stadMalmö

-2%313 0004388 0004Malmöhus
6%840 9752680 5902Norrbotten

-0,4%3053102320 689Skaraborg 2
-1%000751000 1717 927Stockholm
-2%0002704357 0004Sörmland
0%0007802780 0002Uppsala

-1%946 00022002 980Värmland
0%366 00033 366 000Västerbotten
0%0007091709 000Västernorrland 1
2%00070520002 645Västmanland

-19%Älvsborg 5583 704581 1844
0%Örebro 00026166006 261
3%Östergötland 0005134365 0004

-0,8%2877328788 439 112Totalt

idrottsorganisationertillLandstingsbidragTABELL:
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kommunala3 Det kontantstödet

Samtliga Sveriges kommuner betalar regelbundet tillbidrag landetsut
idrottsföreningar.

finns flertalDet olika bidragsforrner, de vanligaste är:ett varav
kommunalt aktivitetsstöd,-
administrationsbidrag,-
lokalkostnadsbidrag,-
arrangemangsbidrag,-
utbildningsbidrag,-
ungdomsledarbidrag,-
lägerbidrag.-

tillDet varje enskild kommun utforma det kontanta stödetär attupp
idrottsföreningar-na,till varför skillnader i bidragssystem förekommer

mellan olika kommuner.

Syfte3.1

kapitel baseras enkätDetta på har till samtligagått uten som
kommuner i Sverige för bild förhållandena helahur iatt utge en av ser
landet. Bland redovisas de penningströmmar gick frånannat som
kommunerna till idrottslivet under 1996.

anläggningssubventioner åtnjutandeDe idrotten kommer isom av
endastkommer behandlas i korthet. Värdet subventionerdessa äratt av

svåra beräkna eftersom kommunerna använder sig olika redovis-att av
ningsprinciper. detDessutom svårt exakt fastslå idrottens nyttjan-är att
degrad befintliga anläggningar.av

förståFör utveckling och trender det gäller det kommunalanäratt
kontantstödet få uppfattning skillnaden mellan olika kom-samt en om

ingår djupstudie tio kommuner i Idrottsutredningen.ävenmuner, en av
utförlig förutsättningarnaDet genomgång för föreningslivet iär en av

dessa kommuner.
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Metod3.2

kommunala kontant-totalasyfte erhålla bild storleken på detI att aven
genomförtsenkätundersökningutbetalas till idrotten harstödet som en

med ifinnsEnkäten,Sveriges samtliga 288 kommuner.bland ensom
i kommunernamotsvarandeskickats till fritidschefer ellerbilaga, har ut

de kommu-juli tilluppföljningsutskick iapril-maj 1997under samt ett
svarade förstainte den omgången.ner som

Svenska Kommun-Under framtagandet enkäten har Blom,Hugoav
Idrottsutred-fritidssektion, Michaelförbundets kultur- och Kramers,

medfått möjlighet kommaoch Rolf Sandahl,ningen, RRV, att syn-
utformning.punkter enkätens

genomsnittet ifrånkraftigt avvikitkommuner, uppgifter harDe vars
de lämnadekontrollerakontaktats och möjlighetlandet, har attgetts

uppgifterna.

Resultat3.3

kommunala kontant-kan det totalaUtifrån kommunenkätensvaren av
uppdragsersätt-beräknas till mkr,stödet till idrotten år 1996 944 varav

anläggningsdrift,till exempel 313,9 mkr.ningar, för
beräkningamaochresultatet från enkätenavsnittet nedan redovisasI

detalj.imer

Svarsfrekvens

tillfrå-288följer hög svarsfrekvens. Avbygger påResultaten ensom
den enkätmedhar kommuner inkommitgade kommuner 226 svar

Svarsfrekvensen alltså varithar 78 procent.sänts ut.som
betalattillsammanspå enkäten harkommuner harDe utsvaratsom

idrottsföreningar.bidrag tillkontanta 15 396

årkommunala kontantstödet 1996Det

förening ibetalade kronorgenomsnitt kommunerna 45 754I ut per
bidragsformerolika kontanta under 1996.

kommunersamtligatotala kontantstödet frånräkna detFör att ut
invånare igenomsnittliga stödetberäkning detgjordes peren av

deltog iGenomsnittet för alla kommunerrespektive kommun. en-som
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kr invå-käten 107 kr invånare i kontantstöd respektive 71 pervar per
i kontantstöd exklusive uppdragsersättningar.nare

idrottsföreningama iresultatet 944,4 mkr i kontantstöd tillDetta ger
utgjorde mkrSverige från samtliga kommuner. denna 630Av summa

kontantstöd till till exempelidrottsföreningarnas verksamhet som
och aktivi-administrationsbidrag, ledarutbildningsbidrag, startbidrag

Återstående uppdragsersättningartetsstöd. mkr utbetalades i314 ut som
exempel driftsbidrag.till

Nolltaxa

lokaler. Varkenflesta kommuner i inte nolltaxa i sinaSverige harDe
ellerför ungdomar.vuxna

nolltaxakommunerna deltog i enkäten tillämpar31 procent av som
tillämparför ungdomsverksamhet lokaler.i kommunens 68 procent

inte nolltaxa för ungdomsverksamhet.däremot
vuxenverk-Endast har nolltaxa för12 kommunernaprocent av

samhet.

Ökning minskning stödetrespektive deav
årensenaste/kommande fem

enkätentillfrågade föreningsansvariga på kommuner fick iDe även
kontantstödet ibedömning utvecklingen det kommunalagöra av aven

de kommande fem åren. 96kommunen åren och de procentsenaste av
kontantstödetsdeltagande kommunerna svarade på frågande ut-om

veckling.
minskat detEnligt enkätsvaren har kommunerna51 procent av

ökatkommunala kontantstödet fem åren. harde 13 stö-procentsenaste
oförändrat.och i 35 kommunerna har det varitdet procent av

bedömer kontantstödet kommerkommunerna51 attprocent attav
förmodligen ökaminska de kommande fem kommeråren. 5 attprocent

oförändrat.stödet och i kommunerna kommer det41 attprocent varaav
och kom-kontantstödet ökatendast 4 kommunerna harI procent av

fortsätta har kontantstö-ökas. kommunernaI 22att att procent avmer
fortsättavarit oförändrat kommerdet de fem åren och att attsenaste

oförändrat kommunernade kommande fem åren. I 35 procent avvara
denytterligare, enligthar kontantstödet minskat och kommer minskaatt

föreningsansvariges bedömning tabellen nedan.se
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AndelDär utvecklingen ...och där utvecklingen
åren årende 5 de kommande kommuner5senaste

%har... bedöms komma att...
Ökat Öka 4%
Ökat Oförändrat 5%
Ökat Minska 4%

ÖkaOförändrat 0%
Oförändrat Oförändrat 22%
Oförändrat Minska 12%

ÖkaMinskat 1%
Minskat Oförändrat 14%
Minskat Minska 35%

kommunalaTABELL: Kommunernas bedömning utvecklingen det kontant-egen av av
stödet fem åren och de kommande fem årende senaste
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TioDjupstudie: kommuner4

kontantstödet tillfram det kommunalafå komplett bildFör att en av
delatshar den del utredningen kommunernaidrotten tarsom uppav

tvåi steg:upp
förenkät kontantstödet till samtliga kommuner1 En att ge enom

svenskasamtligaoch inriktningen påövergripande bild storlekenav
kontantstöd.kommuners

djupstudie stödformema i tio kommuner.2 En av
medkommunstudien del börjarhär delen 2Den genom-enav - -

kommunersyftet, vid urvaletmetoden blandgång samtannat avav
djupstudien i avsnitt 4.3.Därefter resultatetsammanfattasarbetssätt. av

fördjupaföljer för varje kommun, där det gårDärefter kapitel attett
medföreningsliv,varje kommuns bidragsbestämmelser ochsig i

för idrottsföreningama. Avtyngdpunkt på de förhållanden gällersom
faktaupp-ochkommunerna framgår äventexterna resonemangenom

bakom i avsnittgifterna sammanfattningen 4.3.

Syfte4.1

förståtio bättremed den här djupstudien kommunerSyftet är ut-attav
kontantstödetkommunalapåverkar detvecklingen och trenderna som

på frågor såsom:samt ge svar
kontantstödetpåidrottsföreningama Sverige idag förlita sigiKan-

kommunernafrån
utvecklas dekontantstödetkommer det kommunala närmasteHur att-

fem åren

Metod4.2

avsnittetbeskrivs iden metodkommunerna valdes enligttioDe ut som
nedan.
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Valet kommunerav

valetVid de tio kommunerna gjordes kultur- näringsgeografiskaochav
överväganden.

Tio kommuner, exempel på olika ekonomiska förutsätt-som ger
ningar för föreningslivet, valdes bland för uppfatt-ut, attannat ge en
ning skillnader landsbygd storstadskommun.om -

tio kommunerDessa samtidigt föremål för studie före-var en av
ningslivet då finansieringen slumpmässigt idrottsföre-200 utvaldaav
ningar granskades.

tio kommunernaDe

kommunernaDe tio valdes utsom var:

Borås traditionell industristad i närheten storstadstörre av
med erfarenhet elitidrott i fotboll friidrottoch ochav
med socialdemokratisk kommunfull-majoritet i
mäktige.

Botkyrka invandrartät förortskommun med relativt ung
befolkning och har vuxit mycket under år.som senare

Eksjö borgerlig kommun i relativtglesbygd medstörre stor
offentlig sektor och med omfattande föreningsliv, med

liten elitidrott med bredd på övrigastoren men
föreningar utanför idrotten.

Falkenberg medelstor kommun borgerligpå västkusten med
majoritet i kommunfullmäktige.

Forshaga mindre vännlandskommun hafti glesbygd som
elitidrott innebandy,i ishockey och volleyboll, och

har socialdemokratisk kommunfull-majoritet isom
mäktige.

Sandviken industrikommun har socialdemokratisk majoritetsom
i kommunfullmäktige och föreningsbidragssystemett

baseras skrivna bidragsberätti-på avtal med desom
gade föreningarna.
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Simrishamn landsbygdskommun i Skåne med relativt jämnstora
politiska block i kommunfullmäktige.

Skellefteå socialdemokratisk norrlandskommun glesbygdi som
mycket fritid och har haft traditio-satsat som en

nellt stark fritids- och ungdomsverksamhet. Skellef-
kan ocksåteå föregångskommun vadanses vara en

framväxt speciella idrottsrörelser ochavser av som
fritidssidan.nyskapare på

Vilhelmina socialdemokratisk glesbygdskommun med elitidrott i
liten omfattning, med ett storten men

föreningsutbud.

4.3 Sammanfattning resultaten frånav

djupstudien

Inriktningen fritidspolitikenpå i de tio kommunerna valts skiljerutsom
sig något. BotkyrkaI integreringen den procentuella andelenär storaav
invandrare viktig fråga i Skellefteåoch handlar fritidspolitikenen
mycket få ungdomarna i kommunen.att stannaattom

Men detta och dessa tio kommuner särskilt valdestrots trots att ut
för förutsättningarna för föreningslivet i respektive kommun varie-att

inställningen till fritids- och föreningsfrågor förvånansvärt lik-ärrar,
artad. kommunalanställdaDe har också många åsiktergemensamma
och tankar det kontanta föreningsstödet.om

sammanfattningenI nedan några beröringspunktema mellantas av
kommunerna upp.

förenklaFortsatt bidragensträvan att

flera kommunerI har den utvecklingen bidragsbestämmel-senaste av
lett till förreglerna bidragen har förenklats och bidragsty-att attserna
minskat i slagitsantal. Bidrag har ihop och tagits bort då det visatpema

sig få föreningar har utnyttjat dem eller de har varit administrativtatt
krångliga.

Falkenberg den kommun, de ingår undersökningen,iär av som som
har flest bidragstyper för tillfället 13 olika bidrag. Entyper av ny
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ikommunfullmäktige ochjuli månadoch fritidsplan ikultur- antogs av
bidragbland någradåbeslut vissa ändringar,oktober kommer annatom

ska slås ihop.
för-längst i kommunernasSandvikens kommun har gått stävan att

olika bi-medbidragssystemethelt ifrånenkla bidragen och har gått
bidragsberätti-avtal med deIstället skriver kommunendragstyper. ett

storleken bidragen.gade föreningarna om
finns.aktivitetsstödetför statligakritik reglerna detViss mot

förändra deförenkla ochförGöteborgs kommun arbetar att nuva-
Göteborgsinte baraför aktivitetsbidragetrande reglerna avsom -
föreningarförkrångliga, bådeadministrativtupplevskommun som-

iföreningarnaaktivitetsstödet redovisasEftersomoch kommun. av
kontrol-bidraget svårtefterhand upplever också kommunerna är attatt

fusk.och utsträckning inbjuder tilli visslera
aktivitetsstödet betalasförstatliga, norrngivande reglernaEnligt de

vilket kandeltagare,sammankomst, inteaktivitetsbidraget ut perper
flerain deltagarna iredovisningen delartill föreningar ileda att grupper

exempel Botkyrka,tillfå bidrag. Flera kommuner,för störreatt som
och betalarekonomiska skälvill förekomma fusk med smågrupper av
VilhelminaochGöteborgdeltagarbesök.därför istället bidragut per

premierafördeltagarbesökbidragförespråkar ocksåkommun attper
antalet deltagare.

försvinnerNolltaxan

i det här urvaletingårkommunernaMajoriteten sju stycken somav
Simris-kommuner-lokaler. Tretillämpar inte nolltaxa i kommunens

fortfarande nolltaxa. Dettaoch Vilhelmina har ärhamn, Skellefteå -
kapitlet,det härbörjannämndes ienligt kommunenkäten, avsom

där 31i Sverige,samtliga kommunerrepresentativt för procent av
och 68ungdomsverksamhetenförhar nolltaxakommunerna procent

jasiffrorna 12vuxenverksamhetenförinte har det procentär
respektive 88 °nej.procent

iochbort de årenintekommer nolltaxanSimrishamnI närmastetas
förpraktiserasnolltaxanbortVilhelmina finns inga planer på att ta som

bedömerSkellefteå däremotvuxenverksamhet. Iochbåde ungdoms-
från nolltaxa.på bortfritidschefen kommunen vägäratt
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Bidragen krymper för föreningarna

det gällerNär storleken bidragen till föreningarna fler kommu-tror
bidragen i kommer ligga nivå tidi-att stort sett attner samma som

Möjligtvis kommer bidragen minska aning.attgare. en
Flera kommuner, inte har nolltaxa, också lokalavgif-tror attsom

kommer ökas successivt medan bidragsnivân har frysts. Dettatema att
leder till kommunaladet kontantstödet lokalhyror ochatt äts upp av
andra avgifter, särskilt hos aktiva föreningarnade bedriver sinsom
verksamhet i kommunens lokaler.

Kommunerna kommer i fortsättningen fördelningenäven överatt se
bidragen. Trenden förskjutning från generella till selektivaärav en

bidrag. kommunalaDet stödet innebär, enligt flera kommuner, alltmer
riktade insatser specifika problem.mot

ochBam- ungdomsverksamhet prioriteras

Samtliga kommuner, deltar i den här delen utredningen, ärsom av
barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras, medöverens attom

liten reservation bamdelen. redskapet för främjaFrämstamot atten en
åldersrelaterad verksamhet aktivitetsbidraget, tillär styrsom pengarna
den åldersgrupp kommunerna lämpligast.som anser

Som exempel kan Eksjö kommun där ungdomsverksamhet,nämnas
framför allt aktiviteter för tonåringar mellan år, prioriteras efter-12-18

kommunen inte vill bamidrott med för tidig specialise-uppmuntrasom
ring och i fall utslagning följd. Forshaga har den nedreIvärsta som
åldersgränsen för aktivitetsbidrag höjts skäl.till 10 år sammaav

Eftersom kommunerna grund krympande tvingatspå av resurser
välja mellan ungdoms- och vuxenverksamhet sviktar det kommunala
kontantstödet särskilt till föreningar med enbart vuxenverksamhet se
avsnittet nolltaxa måste bereddaovan. Vuxna 18-20 åröverom vara

i princip, betala föreningsverksamheter.sinaatt, egna

kommunägdaFärre anläggningar

En hos de flesta kommunerna och har varitsträvan är attgemensam av
överföra ägande och drift idrottsanläggningama i kommunen tillmer av
föreningarna.
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sim-egentligen baraEksjö kommun och driver kommunenI äger
har funnitsAnläggningar detoch ishallen helt i regi.hallen somegen

kaffestugor ochmarknad för blandprivat har sålts treannatut, cam-en
anläggningarendast handpingplatser. Falkenberg har kommunenI om

Forshaga kommunolika föreningar.används många I är samt-avsom
Även andelen före-i Göteborgliga anläggningar föreningsägda. är

de flestaningsägda Simrishamn och drivsanläggningar högt. I ägs an-
Vilhel-tradition. Skellefteå ochföreningarna själva Iläggningar avav

många före-kommuner,mina, båda geografisktär garanterarstorasom
idrottmöjlighet sinningsägda anläggningar invånarna har utövaattatt

hemmaplan.på
driftskostnader förinnebär mindrekommunala anläggningarFärre

undervilka påverka och finns kvarkommunen, svåra ävenär att som
mycketDärför kommunernabudgetperioder.mindre generösa är spar-

idrottsanläggningar och krävermed satsningarna ettnyasamma
ska påföreningsengagemang tidigare kommunenstörre än satsaom

framöver.anläggningarnya
föreningslivet vill dedriftsuppgifter tilldet gäller överlåtaNär att

försiktig balans-det har varitflesta kommunerna gällandegöra att en
haft dåliga erfaren-Flera dem hari överlämnandetgång avav ansvar.

tekniskt komplicerade anlägg-lämna driftenheter överatt merav av
och ridhus.till exempel ishallarningar, som

anläggningar,Skellefteå många föreningsägdakommun lägger, trots
politiska skäl.driftsuppdrag föreningslivet Kommu-inte några påut av

oftast ianläggning på varjevill tillhandahålla åtminstone ort,ennen
viss nivå driften.anslutning till skolorna, då påoch garantera en

övrigtI

samarbetet medde nöjda medalla tio kommunerövrigtI ärattuppger
präglasföreningsfrågor. Arbetetipolitikerna den nämnd hanterarsom

ansvarsfördelning mellanuttaladdelegering, samförstånd och enav
och politiker.tjänstemän

fritidspolitik.uttalad statligDock efterlyser kommunerna enen av
idrotts-drivertillfället inte ha någondet för idrottenSom är somanses

nivå.frågor central
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Respektive kommun bidragen ochom
fritidsverksamheten i framtiden

Citaten nedan från intervjuerna med fritidschefemaär ellertagna mot-
svarande i de tio kommunerna då de redogör för vad de bidra-tror om

och fritidsverksamheten i deras kommun och generellt igen egen
framtiden.

Borås: Jag föreningsavgiften för utnyttjandet lokalertror att av
kommer ökas. välNär nolltaxan har slopats och vi haratt börjat ta ut en

budgetförslagavgift det lätt höjaär avgiften. Vi hoppas vårtatt att antas
viså kan öka aktivitetsbidraget ytterligare.att

Botkyrka: Jag utvecklingen formerna för bidragsbe-tror att av
stämmelser går från normerade bidrag till skriva avtal med före-att
ningarna. Det skulle skönt få på exakt vad harattvara ner papper man
kommit det bliröverens Men kommu-närgenast stor apparatom... en

har bidragsberättigade150 föreningar.nen
I Botkyrka kommer vi få jobba med integration framöver...att mer

Invandrama och deras festivaler, dansuppvisningar och liknande inteär
längre pittoreska inslag i livet här blir och del vårutan mer mer en av
vardag. Det viktigt invandrarna kännerär sig välkomna och deatt äratt
Botkyrka-bor. Där spelar föreningarna viktig roll.en

Eksjö: stället förI nedskärningar borde vi föreningslivet bättrege
förutsättningar. frystaDe bidragen kommer framöver deätasatt upp av
höga hyrorna i anläggningarna...

Bidrag kommer inte till anläggningar. Stödet kommeratt attges nya
läggas på bevara anläggningar med ungdomsverksamhet. Förening-att

kommer få sig efter andra kommunen föratt änparterarna attse om
kunna bygga Företag, insett de tjänar hapå frisk,nytt. att attsom en
fräsch personal, kan intresserade köpa tider, subventioneraattvara av
personalens motionsverksamhet eller anläggningar.nya

Falkenberg: Visserligen vi bidragsbestämmelsema ochöverser
planerar slå ihop del bidrag, det kommer inte innebäraatt atten men
några drastiska förändringar.

Ett orosmoln, jag brukar föreningar för, BingoLotto-ärsom varna
ersättningen. bidragVåra har varit frysta inteoch ändrats i takt med
inflationen. Detta har föreningarna kompenserat med intäkterna från
BingoLotto, vilket i sin har invaggat dem och i falsk tilltro tilltur oss en
deras ekonomiska situation. Därför råder jag föreningarna inteatt an-
vända BingoLotto-pengar i driften istället till investeringar ochutan att
betala lån och andra skulder.av
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devarit på neråtharföreningsbidragenStorleken vägForshaga:
fråntotalauppåt igen. Deoch de vänder inteårensenaste resurserna

omfördelas.de kommerinte minskas,kommunen kommer attatt men
uppfattningMinverksamheten.för ärFöreningar har alltid stått att

verksam-kostnaden förför helafå ståkommerde i framtiden även att
hålla lokalertillbegränsa sigbidrag kommerheten. Kommunens attatt

gissning.trend, ingen svårtillgängliga. allmänDet är en
oförändradeförblikommerGöteborg: Jag atttror att resurserna

tilltroPolitikerna hyserbeträffar.föreningsstödetframöver vad storen
integrationsrelate-ochvålds-minska drog-,föreningslivet kantill att

ungdomar.blandrade problem framför allt
kommunala aktivi-förändring detarbetar vi medtillfälletFör aven

ak-detoch med 1998. Somgälla från ärtetsbidraget ska ut nusersom
kontrollera i efter-och svårtadministrativt krångligttivitetsstödet att

diskuteraföroch Malmöträffa Stockholmhöst vihand. I attattavser
sökerföreningarnaaktivitetsstödblandföreningsbidrag, annat ett som

Förhoppningsvisverksamhet.planeradför pågående ochårgången per
administrationenminskaochverksamhetenkan då kontrolleravi av

bidragen.
98 ochbudgetenprecis frånkommerSandviken: Jag möteett om

bidra-storleken påöka ochkommertuffa tider. Lokaltaxandet blir att
minska.kommer troligen attgen

till föreningarna istödetdet totalaframVi funderar på räknaatt av-
subventio-värderaföreningarna,skriver medtalen, vi attgenomsom

jämföra satsningamalättarelokalerna i Det är attpengar.nema av
faktiska siffror.tillgång tillidrotter harolika om man

bidragen tillökadet ingendel finnsvårSimrishamn: För strävan att
nivå.dem Eventu-hålla pågäller detföreningslivet. Snarare att samma

kanske bortochillaidrottsutövarebidragen tillellt tasuteär vuxna
administra-minska förkanbidragstyperframöver och antalet göraatt

vi kommerenklare. Menföreningarbåde för kommun och atttionen
lokaler.nyttjandetavgifter påklara ekonomin ta ututan att av

Skellefteåföreningsstödet iSkellefteå: Ekonomiskt kommer att
ökadeintenivån. kommerligga den här Detkvar på att resurserrasa

fördelningentittatvingasvi kommerMen överöver att av resur-oss.
betalt för användningenbörjavi ocksåSannolikt kommer att taserna.

lokalerna framöver.av
aktiv roll ispelafritid måsteoch därSkellefteå-Vårt dilemma i en
utbilda sigförkommunenungdomarna lämnarframtiden attär att-

fåVi måsteigen.aldrig dykersedannågon ochannanstans ung-upp
domarna i kommunen.stannaatt

medkomplementpekartrendernatyckerVilhelmina: Jag ettmotatt
behövsfritidsverksamhet. Detochidrotts-enklare och spontanareen
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inte fler välutrustade anläggningar just det handlarnär streetnu om
basket, beach volleyboll, skateboard, snowboard och turåkning. Notan
blir därmed inte så dyr för kommunen.
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spelmarknaden iLotteri- och5

Sverige

Verksamhetsperiod: 1996

spelmarknadenIdrotten och5.1

från spelmarkna-intäktsmöjligheterhuvudsak har idrotten fyra olikaI
den. Dessa är:

lott-aktiv del i försäljningenIdrottsföreningar och förbund tar av
lotterier där läns-mindresedlar. Exempel detta BingoLottopå är samt

kommunkans-kommuner ellerstyrelser för försäljning i flera
tillstånd sälja lotter.lier/fritidsnämnder idrottsföreningarbeviljar att

detta viss kompen-spelobjekt erhåller förIdrotten fungerar ochsom
dettaExempel påfrån spelet.sation det spelbolag ärarrangerarsom

detFotbollförbundet för matcherna,Svenska Spel ersätter att somsom
fördelaktigtSpels delför Svenskaspelas på, ska förläggas på sätt.ett

sponsorobjekt förlandslagIdrottsföreningar förbundoch utgör
marknadsföra sinaprofilera ochspelbolag via idrotten önskar attsom
Svenska SpelTipstjänst nuvarandespel eller det varumärket. varegna

isärskild Viking Cuptill till Lottoexempel arrangörerna enaven
bandy 1996.

mellan exempel på dettaoch spelbolag. EttSpecialprojekt idrotten ett
Fotbollförbundet drivermed SvenskaSvenska Spel tillsammansär som

miljoner kronor påcirka tioTipselit spelbolaget2 000. Varje år satsar
fotboll och på såkvalitén svenskelitfotboll i syfte höja påsvensk att

i spelbolagetsanvändsvärde de matcherhögt påsätt trygga ett som
eller Måltipset.Stryktipsetolika spelfonner, till exempel Oddset,som
och spelbo-mellan idrottenspecialprojektexempel påEtt ettannat ett

frånbehållning V75del sinlag Olympiatravet, där låterATGär aven
Handikappidrottsförbundet.ochtill Sveriges Olympiska Kommitté
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kartlägga lotteri-För och spelmarknadens idrotten harbidrag tillatt
fåttvi material från Lotteriinspektionen, Svenska Spel, ATG, SCB,

Svensk TV-Bingo och Folkrörelsemas Lotteri-samarbetsorgan för
frågor FSL. Intervjuer har gjorts med Camilla Andersson, statistiker

Lotteriinspektionen, sponsoransvarig, SvenskaJonas Bergström, AB
Spel, Elisabeth Nonnelli, marknad och reklamavdelningen ATG,
Krister Fredricson från bingoarrangöremas branschorganisation
Svebico, Leif Flatow från Svensk TV-Bingo Stig Kroon, FSL.samt

Penningströmmama5.2 till idrotten från

spelmarknaden 1996

formerOlika spel viktig fmansieringskälla idrotten.förutgörav en
Penningströmmama till idrotten från spelmarknaden 1996 kan sam-
manfattas i tabellen nedan. förOmsättningssiffror bingospel, restau-
rangkasino och föreningslotterier först1996 tillgängliga underär senare

dessa1997. För spelformer Lotteriinspektionensåterges prognos
baserad på definitiva1995 års uppgifter kontakter med de störstasamt
lotteriema respektive kasinobolagen. Siffrorna inom frånärparentes
1995.
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totalfrån spelmarknadenidrottenTabell. tillPenningströmmarna samt
år 1996omsättning

Total OmsättningTill
jmf 95idrotten omsättning i m.

Mkr
Spelbolagen

5,21 +3%s 7709 049ATG
Svenska Spel:

160,72 202 -0,4%7f d Tipstjänst 7 177- 7%43,53 3 790f 3 419d Penninglotteriet-

olkrärelsernas spel ochF
lotterier."

+4%3 108 2 997BingoLotto 2001
BingoLotto-netto 39,4varav-

25,65forersättningvarav-
distribution och kontroll

-4%2010 2100Bingospel 317
617 -3%600Rikslotterier

220 220Lokala lotterier 41
35 35Regionala lotterier

itåkLotterier 3kFria
100Lyckohjulet 83-

Övrigt
-5%1100 1156Restaurangkasino

26 88726 91818I9,4Summa

siffroruppskattade
Lotteriinspektionengjordauppskattningaringa av

SvenskaSOK. ATG stöderKommittémkr går till Sveriges Olympiska även4,7
ingårofficiella ochintesiffrornaIshockeyligan och Ridsportförbundet, ärmen

inte i beloppet ovan.
2 Fotbollförbundet.direktmkr 44 procent går till70,7
3 Kommitté SOK.mkr går till Sveriges Olympiska2,5
4 redovisningsperiodenförskjutningFörändring beror till del påstor aven
5 distriktsförbundochtill idrottsföreningarUppskattning ersättning somav

redovisningenför kontrollservicecentraler till BingoLottoflmgerar samt avsom
lottema.av
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Idrottens andel spelmarknaden år cirka preliminära1996 7 procentav var
siffror.

Spelbolagen5.3

undantag drivs kommersiellt harMed restaurangkasinospelav som
och folkrörelsema till spelmarknaden i Sverige. Spel-ensamrättstaten

bolagen tillståndunder Finansdepartementet ochsorterar rege-ges av
ringen medan kontrollen och tillsynen sköts Lotteriinspektionen.av
Tillstånd för lotterieroch tillsyn folkrörelsemas spel och samt restau-
rangkasino Lotteriinspektionen, länsstyrelser och kommuner.sköts av

Utvecklingen spelmarknaden har enligtden svenska 1996 Lotte-
föregåenderiinspektionens siffror inte varit lika stark under år.som

miljarderOmsättningen spelmarknaden under cirkapå 1996 27var
vilket ungefär omsättning underkronor, 1995.motsvarar samma som

spelbolagen under 1996De BingoLottotre omsattestora samt
miljarder den totala23 kronor, vilket 85 procentmotsvarar av

Galoppspelmarknaden. ochaktören 1996 AB TravDen största var
beräknasmiljoner kronor. placeringenATG 9 049 Denomsattesom

sammanslagningen mellanSvenska Spel under efter1997övertas av
Tipstjänst och Penninglotteriet.

Aktiebolaget och Galopp ATGTrav

Centralförbund ochATG till 90 Svenska Travsportensägs procent av
ökadetill Centralförbund. 199610 Svenska Galoppsportensprocent av

tack fort-sin marknadsandel från till 34,6ATG 33,1 procent, mest vare
framgångar där försäljningen med 10för V75 över procent.stegsatta

ATG drygt miljarder kronor 1996.9 049omsatte
Olympiat-uppehåll, har ATGSedan 1979, med något års arrangerat

Kommitté och låtertillsammans med Sveriges Olympiska SOKravet
till och med 1996del sin behållning från gå till SOK. FramV75en av

har mkr kommit idrotten till del Olympiatravet.61,5 genom
till Sveriges Olym-lämnade Olympiatravet mkr i bidrag1996 4,7

Handikappidrottsförbundetpiska Kommitté. erhöll SvenskaDärutöver
förberedelser för Paralympics iSOK-avtalet kronor till471 000genom

Svenska HandikappidrottsförbundetAtlanta Sedan f°ar1996. 1995
går till10 SOK.procent av summan som

i Ridsport-Svenska Hockeyligan och V75-hoppetATG stöder även
sallsvenskan. Siffrorna officiella.inteär
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Svenska spelAB

desammanslagningfattadesBeslut i Riksdagen i maj 1996 avom en
Tip-Penninglotteriet och ABstatliga spelbolagen Svenska ABtvå

Svenska Spel.bolaget ABstjänst. december fick detI 1996 namnetnya
Penninglotteriet helt skaTipstjänst ochMålsättningen begreppenär att

årsskiftetSpel vid 1997-98ha med samlingsnamnet Svenskaersatts
omfattning ska känt 65och Svenska Spel till inriktning ochatt avvara

svenska folket 1999.procent av
tillstånd till-ochaffärsidé inom givna reglerSvenska Spels är att

effektivt, säkert ochfredsställa allmänhet och påägare ettattgenom
förtroendefullt spel och lotterier.sätt arrangera

medfrån ochtreårigt tillstånd, löperSvenska Spel har fått ett som
häst-idrottvadhâllning på allden januari anordnal 1997, utomatt

traditionella lotteriertävlingar och nummerdragningar, skötapå att
odd-där bolagetanordna slags vadhâllning på idrottdet sätterattsamt

koncessionSpel ocksåUnder tidsperiod har Svenska attsen. samma
anordna spel på värdeautomater.

SvenskaomfattasOmsättningen för de spelformer numera avsom
minskade sammanlagt cirka 1996.Spel med procenttre

95 9694Omsättning mkr 92 93
202 7 177Tipstjänst 6 835 76 694 6 990

5196790 3Penninglotteriet 022 3082 3 800 44

F.d. Tipstjänst

Tipstjänst mins-itidigare ingickOmsättningen för de spelfonner som
för spel-motsvarande minskningkade med och25,8 mkr -0,4 procent

mkr procent-7,2formerna i före detta Penninglotteriet 271,5var
förändringpåminskningen berorunder 1996, den mest enmen senare

redovisningsperioden for Triss.av
olika samarbetspro-fleraTipstjänst nuvarande Svenska Spel hade

varjemkrbetalade cirka 90-100jekt och sponsoravtal idrotten ochmed
sponsorstrategi tillår till olika idrottsorganisationer. påI väntan en ny

inleddePenninglotterietmedföljd Tipstjänsts sammanslagningav

5 forredovisningsperiodenFörändring beror till del på förskjutningstor en av
Triss.
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Svenska ingaSpel samarbeten med idrottsförbunden 1996 utannya
konsoliderade de avtal redan hade tecknats.som

Svenska Spels relation enligtmed idrottsrörelsen har för-1996 års
valtningsberättelse förstai hand gällt olika sponsorarrangemang.

fortsätterSvenska Spel huvudsponsorTipstjänsts förengagemang som
Svenska Fotbollförbundet och de svenska fotbollslandslagen samt
kommer stödja ungdomsfotbollen och klubbar på olika nivåeräven att

till exempel talangutvecklingsprojektet Tipselit 2 000 ochgenom
hattricktävlingar.

Tabell. Tipstjänsts nuvarande Svenska Spel utbetalningar till idrotten år 1996

Miljoner kronor
Riksidrottsförbundet 55,0
Fotbollförbundet 70,7

sponsring 14,7varav-
SEF-klubbama 46,0-
Tipselit 2000 10,0-

Sponsring och övriga affärsuppgörelser 36,0
Summa cirka 160, 7

Dessutom reserverade Tipstjänst nuvarande Svenska Spel
mkr34,8 för bidrag till fullstora fot-byggnation inomhushallar förav

boll 1996. Hallfonden finns inte inkluderad tabelleni eftersomovan,
det inte bestämt till och ska betalasännu är när ut.vem pengarna

År 1990 fattade riksdagen beslut viss del Tipstjänstsattom en av
överskott skulle överföras direkt till idrotten. 1996 betalade Tipstjänst

mkr till Riksidrottsförbundet,55 Svenska Spelävenen summa som
kommer betala Tidi-1997. det blir inte bestämt.Hur 1998 är ännuatt

det meningen överskottet från värdeautomatspelen oavkor-attgare var
skulle stödja ungdomsidrott i Iställetoch ungdomsrörelser Sverige.tat

kommer folkrörelsema få viss andel vinsten i Svenska Spel, menen av
hur andel det blir inte bestämt.är ännustor

Tipstjänst har hittills Fotbollförbundet för förbundet skallattersatt
matcher på för Tipstjänst lämpligt Under beta-1996sätt.ettarrangera

lade Tipstjänst 46 mkr spelkompensation till Fotbollförbundetut som
för fördelas vidare Svenskatill SEP-klubbarna Svensk Elitfotboll.att
Spel kommer fortsätta med detta stöd.att

Tipselit spelforrner2 000. För kvaliteten på sina olikaatt trygga
inledde Tipstjänst Fotbollförbundet.elitprojekt tillsammans medett
Hittills har Tipstjänst betalat cirka mkr år till fotbollen i10ut sam-per
band med Tipselit Svenska Spel kommer fortsätta med2 000. att
projektet.
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Fotboll-marknadsföringsavtal medhaftTipstjänst har även större
övertagits Svenskaharförbundet och Ishockeyförbundet, avtal avsom

is-samarbetspartner ochSpel. svensk fotbollsSvenska Spel störstaär
andrahockeyförbundets Svenska Spelhuvudsponsor. även sexsponsrar

bordtennis, brottning,bandy,specialidrottsförbund: förbunden i
handboll, simning.innebandy och

idrottenSpel tillövriga från SvenskaExempel på insatser är:
betalar till de spelareSvenska Speloch Miss Trick.Mr Hat

målminstoch kr till herrarnakr till damerna 5 0003 000 gör tresom
i fotboll. SedanAllsvenskan eller division Ioch match ii en samma

krdet vill cirka 250 000mkr utbetalats,1983 har cirka 3,6 sägastarten
året.om

bekosta idrotts-framöverunder årSvenska Spel kommer att ensex
Karolinska Institutet och Stvidskadeklinik för elit- och breddidrotter

skall under våren 1997.sjukhus. professor tillsättasGörans En
Stockholm årför i 2004.Svenska Spel kampanjen OSstödjer även

F d Penninglotteriet

PenninglotterietsförnyaTroligtvis Svenska Spel ocksåkommer att av-
stöddeUnder 1996Kommitté SOK.tal med Sveriges Olympiska

mkr.Penninglotteriet med 2,5SOK

årtill idrotten 1996Svenska Spel utbetalningarTabell. Penninglotteriets nuvarande

kronorMiljoner
2,5Olympiska Kommitté SOKSveriges

Övrig 1idrottssponsring
3,5Summa

Värdeautomatspelen VLT

lanseringenSvenska Spelnuvarandepåbörjade Tipstjänstmaj 1996I
Vid slutJack åretsunder Vegas.de värdeautomatspelen namnetav nya

platser, miljöer medcirka iutställda på 160fanns drygt 400 apparater
utplaceradeför 2 500IS-årsgräns. Målsättningen 1997 är apparater.

junimed den 2000.Koncessionen löper till och 30
från spel värde-överskottetmeningenFrån början det attvar

ungdomsverksam-barn- ochlokalaskulle fördelas till denautomater
ungdomsföreningar. Iochheten bland såväl idrotts- barn- sam-som

änd-och TipstjänstPenninglotterietsammanslagningenbandet med av
iska få viss andelfolkrörelsemaiställetrades beslutet. Tanken är att en
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vinsten från det spelbolaget Spel. FörhandlingarAB Svenskanya om
andelens storlek och fördelningen olika folkrörelseorganisa-mellan de
tionema Andelens kommer berointe klara. storlek påär ännu ut-att
vecklingen värdeautomatspelens omsättning.av

Riksdagsbeslutet introduktion värdeautomater inte hit-harom en av
tills folkrörelsen det överskott många hoppades på. På grundgett som

de initiala farms inget betalainvesteringarna 1996 överskottstora attav
ut.

5.4 Spel och lotterier inom folkrörelserna

BingoLotto redovisade omsättningsökning cirka fyra ochpå procenten
årsomsättning 3 mkr 1996. Spelet har sedan haft109 startenen en

mycket stark utveckling något. Antalet såldaut att avstannasom nu ser
lotter minskade under hösten Omsättningsökningen under året1996.
beror på ökat lottpris.ett

Övriga folkrörelsedrivna miljoner kronor.spel cirka 2 865omsätter
Spelen har under minskat sin omsättning den trendenantal år ochett

fortsätta.tycks förklaring till den minskningenEn omsätt-stora av
kanningen BingoLotto introducerades på riksplanet 1991.attvara

Totalt har folkrörelserna spehnarknaden iökat sin andel ochsett av
med BingoLottos framgångar.

BingoLotto

Bakgrund

EfterBingoLotto startades i lokal-TV i Göteborg. trög växtestarten
i popularitet mkr i intäkter till idrotten ioch genererade 10programmet

BingoLottoGöteborg 1990. Under började initiativtagarna bakom1991
intressera till riksplanet. Eftersig för expanderaatt programmetatt

klartecken från öppnades möjligheten sända Bingo-Lotterinämnden att
via satellit hela september aktiebo-Lotto Sverige. I 1991 övertogöver

laget Kanal idén från Göteborgs Distrikts- ochGöteborg till BingoLotto
Idrottsförbund.

Kanal Göteborg sänds iproducerar TV4programmet som upp-
drag vilket FolkrörelsemasSvensk TV-Bingo Samar-AB, ägsav av
betsorgan för för lotterietLotterifrågor FSL. FSL,Arrangör är som
består Alla62 riksorganisationer med medlemmar. ideella6 454 000av
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medlem iföreningar anslutna till riksorganisation ärär somsom en
Riksidrottsförbundetmöjlighet bingolotter.FSL har sälja är störstatt

med 700 medlemmar.2 000
hafthar BingoLottoSedan introduktionen riksplanet 1991 en

Ökningen omsättningenmycket omsättningen.snabb ökning avav
tillväxten tycks ha bromsats1994-95 cirka snabba17 Denprocent.var

i löpandecirka fyradå ökningen mellan 1995-96 procentvarupp nu
ipriser.

dagardet vill antaletAntalet tävlingsdagar för BingoLotto, säga som
dagar. Försäljningenvisades i TV4, under 1996 37programmet pervar

såldatävlingsdag i genomsnitt 2 800 000 lotter. Som störst om-varvar
Tittarrekordetsättningen kr 1996vecka då 176 000 00051 omsattes.

tittade.kvällen före julafton då 0903 000sattes personer

Aktörerna

Kanal Göteborg:
programfonnatet till BingoLottoäger-

producerar BingoLotto åt TV4programmet-
skänsändningarna finansieras ävenprogrammets sponsorer somav-

ker priser till i dragningendeltagarna

TV4
sänder BingoLottoprogrammet-
finansieras med TV-reklam-

olkrörelsernas för Lotterifrågor FSLF Samarbetsorgan
anordna Bingohar via regeringens tillståndLotteriinspektionen att-

Lotto

Svensk helägt FSLTV-Bingo AB av
Göteborgavtalsslutande Kanalpart gentemot-

Service- och distributionscentraler
Sverige,servicecentraler för BingoLotto iSammanlagt finns det 30

fick samtliga dist-Inledningsvis18 har anknytning till idrotten.varav
servicecentralerriktsförbund möjlighet fungerainom idrotten att som

dåför distriktsförbund valdeBingoLotto. Endast sju upprättaatt en
siffra oförändradservicecentral, 1997.ärsomen

till sjuanknytning idrottende servicecentraler harAv 18 ärsom
Stockholm,distriktsförbund, förbunden i Göteborg, Värm-nämligen

Örebro, resterande tioland, Småland.Gotland, Blekinge och De är



SOU 1998:33 idrottsrörelsenFinansieringen 189av

idrottsallianser, enskilda föreningar distriktsförbundoch i samarbete
med andra organisationer såsom IOGT-NTO och Blå Bandet.

Föreningar
decemberI 1996 12 500 föreningar anslutna till BingoLottovar som

försäljare bingolotter. dessa idrottsföreningar,Av 9 900 det villav var
79säga procent.

Återförsäljare
Tobakister, kiosker med flera bingolottersäljer på hand eller iegen
vissa fall på uppdrag idrottsföreningar. Antalet auktoriserade åter-av
försäljare 6 100.är

Fördelning BingoLottosav pengar

Lottpriset för bingolott kr hösten30 1996.ären
BingoLottos intäkter fördelade sig enligt följande 1995, uppdel-en

ning enligt FSL inte kommer förändras särskilt mycket 1996attsom
siffrorna från inte1996 sammanställda:är ännu

Procent
Vinstmedel till spelarna 43
Distributionskostnader, återförsäljare 8
Tryckkostnader 3
Administration 1,5
Marknadsföring 2,5
Ersättning till föreningarna 41
Övrigt 1
Summa 100

Distributionskostnader, återförsäljare den del tillfallerär som
kommersiella ombud och återförsäljare. Säljande föreningars provision
benämns ersättning föreningarna.till

Eftersom BingoLottos18 30 servicecentraler har anknytning tillav
idrotten tillfaller del återförsäljarnas åtta nämnsprocent,en av som

idrottsrörelsen till föreningarna.ersättningen Dennautöverovan,
ska enligt FSL täcka kostnader.servicecentralemassumma

Lokala skattemyndigheter på flera håll i landet deattanser
idrottsorganisationer fungerar servicecentraler för BingoLottosom som
bedriver kommersiell näringsverksamhet och därför ska betala in-
komstskatt och Idrottsföreningar normalt skattebefriade förärmoms.
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fallen kommerlottförsäljning ideella skäl. förstasker De attsom av
på länsrätts nivå under hösten 1997.avgöras

viss ersättningf°ar dessutomSamtliga distriktsförbund22 aven
från för-redovisningenSvensk TV-Bingo för kontroll pengarnaavav

säljningen bingolotter.av
och distrikts-idrottsföreningartillDen sammanlagda ersättningen

kontrollinstanserservicecentralerförbund för deras arbete samt avsom
uppskattningsvis mkr underbingolottförsäljningen till 25,6uppgick

1996.

BingoLottos omsättning 1996

denoch har varithar i spelliganBingoLotto befäst sin ledning mest
försäljningsintäkterräknat efterpopulära spelformen under 1996

och harmkr Lottomkr. ligger andra plats 3 0173 109 V75 på
hamnat tredje plats mkr.på 2 628

jäm-med miljoner lotter 1996Bingolottförsäljningen minskade 6,3
från ochhöjdes med kronorfört med eftersom lottpriset 51995, men

med mkrförsäljningsintäktema 112med höstomgången ökade1996
omsättning denhade BingoLottosjämfört med Enligt1995. SCB

jämfört med de övrigaprocentuella ökningen 4 procentstörsta tre
Tipstjänstspelmarknaden ATG,dominerande bolagen svenskapå den

och Penninglotteriet.
tillföllcirka mkrmkr, 1 2651996 BingoLotto 1093omsatte varav

idrottsföreningar,f°arföreningslivet. mkr 9 900Sammanlagt 1 135 som
med. mil-klubbkassoma 23cirka drygasålde 80 miljoner lotter, utatt

övrigamiljoneroch kiosker ochjoner lotter såldes butiker 11 avav
folkrörelser.

969593 94Bingolotto 92
109997 3Omsättning 360 2 498 2854 2
278245 1till föreningslivet 948 1 045 1Netto 260

120 1 125930 1till idrotten 840230varav

till idrottsföre-omsättning går direktHuvudparten BingoLottosav
för Cirka 31996.ningarna l 135 mkr procentär avprognosen

för täckadock inom FSLomsättning behållsBingoLottos totala att
oförutsedda utgif-eventuellacentrala kostnader spelutveckling ochför

Överskottet centralt.medlemsorganisationemablandfördelas sedanter.
till RF.BingoLotto-nettot gårCirka 60 det centralaprocent av
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Utbetalning BingoLotto-netto mkrav

OBS Beloppet baseras resultatet året innan
92 93 94 95 96

Riksidrottsförbundet 6,4 8,3 45 39,4-

RiksidrottsförbundetsI årsredovisning från 95/96 attuppges
mkr60,4 erhållits i bidrag från FSL. Det delärsom avses en av

BingoLotto-nettot från betalades1994 mkr1995 20,9 ochutsom
beloppet från 1995 betalades 1996 39,4 mkr. Anledningenut ärsom

RF:s årsredovisning från 95/96 gäller månader eftersom18 RFatt
övergick från brutet räkenskapsår till kalenderår 1995.

Folkrörelserna anordnar fem lotterier förutomtyper av
BingoLotto:

Rikslotterier, där lotter säljs i län. Tillstånd förän ett attmer arran-
rikslotterier tilldelas folkrörelsemas riksorganisationer. Politiskagera

partier och IOGT-NTO de aktörerna marknaden. Cirkaär stora
25 rikslotteriema drevs1996 idrotten inklusiveprocent av av
BingoLotto idrottens rikslotteri, övrigti skiljerär störstasom men som
sig väsentligt från övriga rikslotterier. 1996 rikslotteriemaomsatta
cirka 600 mkr enligt Lotteriinspektionen.

Under 1995 beviljades tillstånd för idrottslotterier på cirka 2 procent
rikslotteriomsättningen, det vill cirka 12 mkr. Nettobehåll-sägaav

iningen rikslotteri 1995 34 Idrotten kan uppskattas tillett procent.var
ha fått cirka mkr från4 olika rikslotterier 1996, förutsattatt att procent-

ungefär desammaär 1995.satsema som

2. Regionala lotterier, det vill rikstäckande lotterier där lottersäga
säljs i flera kommuner. Den redovisade försäljningen regionala lotte-av
rier uppgick 1996 till mkr enligt35 Lotteriinspektionen, försvin-en
nande liten del den totala marknaden. Tillstånden för regionala lotte-av
rier fördelas länsstyrelserna för kontroll.ävenav som svarar

Bland de regionala lotteriema stod idrotten för 41 ansök-procent av
ningarna 1995. Nettobehållningen för regionala lotterier uppskattas till
35 eller 12 mkr. Förutsatt dessa förblevprocent att procentsatser
någorlunda oförändrade kan1996 det nettobe-41antas att procent av
hållningen, det vill tillfallit5 mkr, har idrotten.säga

3. Lokala lotterier, lotterier lotter säljs inom enda kommun.är vars en
Tillstånd beviljas kommunerna. Den redovisade försäljningenav av
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Lotteriinspektionenenligtregistreringslotterier uppgicktillstånds- och
till mkr under220 1996.

Såle-idrottsföreningama.tillståndentilldelades1995 43 procent av
lotteriemade lokalafrånnettobehållningendes kan idrottens del av

undermkrtotalt 95Nettobehållningencirka 43 procent.antas varvara
oförändradenågorlundaförblevdessa1995. Förutsatt procentsatseratt

lotterierlokalafrån olikatillfallit idrottenmkr ha1996 kan 41 antas
under 1996.

detkallad variantbingo,huvudsak såBingospel bedrivs iBingo. som
tillminuteralltifrån tiospeletspelarna deltar ivill spel i hallar därsäga

be-myntinkast och speliinsatsflera timmar. Automatbingo, där görs
fåtalomfattninglitenfasta brickor, förekommer idrivs på etten

itillställningar pågårockså i formBingospel förekommerorter. somav
exempel storbingo, lägg-tillkvällstid,cirka två timmar oftast på som

varuvinsterBingospel medmedritbingo, Drive-In-Bingobingo, mera.
förekommer inte längre.

deför1990-taletbörjanomsättning ökade iBingospelets attav
dominerasBingoverksamhetenrealtåren minska sett.senaste av

ansökning-stod för hela 83idrottsföreningarna 1995 procent avsom
arna.

Lotteriinspektionensbingospelandet enligt1996 omsatte prognos
19till blev 1995mkr. Nettobehållningen föreningarna2 010 procent.

oförändrade 1996,någorlundaförblevdessaFörutsatt procentsatseratt
ha tillfallitmkr kannettobehållningen mkr, 317blev 382 antasvarav

idrotten.

friaför deninomlotterier anordnas5. Fria lotterier. För ramensom
Lotte-hos kommunen.registreringsektorn krävs varken tillstånd eller

säljs videxempel detuppfylla villkor, tillriet måste vissa att ensom
ochallmängiltigt ändamålföroffentlig tillställning till förmån attett
bingo-detbelopp ellerfastställthögsta vinsten understiger är ettattett

spel.
sidolotte-bingohallamaslotterier ingårUnder rubriken fria även

Lyckohjuletkalladedet såbidrogrier i form spelautomater. 1996av
bingohallamasenligtochtill föreningslivetmed drygt 100 mkr

idrottsrö-tillföllbranschorganisation Svebico 83 procent summanav
förbjödsbanditermed enarmadegrund likheternarelsen. På av

Lyckohjulet harLyckohjulet årsskiftet 96/97.vid ettersatts avnu
riktatskritik harGuldchansen, liknandespel även motannat men

Än tillåtet.Guldchansendetta spel. så länge är
de friauppskattadet mycket svårtEnligt Lotteriinspektionen är att

totala omsättning.lotteriernas
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samband därI med Idrottsutredningen gjordes föreningsstudie,en
idrottsföreningars Cirka nio200 årsredovisningar granskades. procent

idrottsföreningamas itotala intäkter från lotterier och bingo,komav
nominella cirka genomsnitt90 tkr förening. Omtermer sammaper
gäller för idrottsförening-samtliga idrottsföreningar skulle de 22 072

enligt finns miljarderRF i Sverige, få sammanlagt 2 kronorama, som
från lotterier och bingo exklusive intäkterna från BingoLotto. Eftersom
detta litet idrotts-uppskattning gjord på grundval urvalär etten avav
föreningar bör hanteras med försiktighet.summan

Kasinospel5.5

Kasinoverksamheten innefattar Jack, Roulette ochspel Black tär-som
ning. Black omsättningen.Jack står för cirka den totala70 procent av

Antalet tillståndsinnehavare stycken under 1995, de240 varavvar
flesta företag förförhållandevis små. tjugo företagen stårDeär största
cirka 80 den totala omsättningen. drivs kommer-Företagenprocent av
siellt och bidrar till idrottsrörelsen.troligtvis inte i någon skalastörre
Lönsamheten inom uppgifter, låg.branschen enligt branschensär, egna

5.6 Tillståndsmyndigheter för lotterier

Följande instanser beviljar tillstånd för lotterier:

Lotteriinspektionen rikslotterier inklusivebeviljar tillstånd för
BingoLotto

Länsstyrelserna för respektive beviljar tillstånd till regionalalän
lotterier till bingospelsamt

Fritidsnämnder tillstånd föreller kommunkansliet beviljareventuellt
lotterier villbedrivs inom och kommun, det sägasom en samma
lokala lotterier

Finansdepartementet Spelbeviljar tillstånd för Svenska ochAB
ATG.
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Sponsring6

sponsonnarknadenskapitel till beskriva svenskasyftar denDetta att
utveckling.idrottssponsringensomfattning, inom sponsring ochtrender

iendast sponsringen kommerVi till den del rena pengar,av somser
inte i och tjänster.varor

sponsormarknaden ibefintliga statistikenObservera denatt om
uppskattningar, eftersomsigSverige bristfällig. Detär rörytterst om

effekten eller hurinte finns säkra mätmetoder, sig pådet några avvare
sponsring.mycket spenderas påpengar som

i SverigeSponsorrnarknaden6.1

bedömningenvidframför allt fyra källor brukar åberopasDet är avsom
totala Sverige:den sponsormarknaden i

Annonsörföreningen
Svenska SponsringsFöreningen
Institutet for Reklam och Mediestatistik IRM
Sponsorstrategi

användersammankopplade ochbåde förstnämnda källornaDe är tätt
sig varandras statistik.av

Kultur ochFöreningenkapitel vi med uppgifter fråndetta harI även
inriktningenundersöker omfattningen ochNäringsliv, årligen avsom

kultursponsringen i Sverige.
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Totala reklaminvesteringar

Enligt helaIRM reklammarknaden Sverigei år 1996 följer:utser som

1996 +/- 1995sen
Dagspress 8 109 -2,3%
Direktreklam 2 720 1,0%
Mässor 2 577 1,9%
TV 2 415 1,8%
Vägledande media 2 057 10,1%
Butikspromotion 2 005 -1,0%
Presentreklam l 800 5,9%
Sponsring 1 300 30,0%
Gratistidningar 1 169 31,3%
Fackpress 1351 5,1%
Utomhus 577 0,7%
Veckopress 491 2,3%
Radio 310 32,5%
Bio 96 18,5%
In-flight-media 96 2,6%
Text-TV 67 19,6%
Viedoreklam 13 -23,5%

TABELL: Reklaminvesteringama i traditionella medieroch övriga i Sverige år 1996 samt
den procentuella förändringen 1995sen

Enligt IRM uppgick den totala satsades på sponsringsumman som
till1996 mkr.1 300 Sponsringen stod för fyra den totalaprocent av

reklamkakan i Sverige 1996.
Svenska SponsringsFöreningen vill inte uttala sig med exakta siff-

det handlar cirka miljard kronor år, troli-säger attmenror, om en per
Största delen, 70-80 till idrotten Svenskagår enligtprocent,gen mer.

SponsringsFöreningen.
Sponsorstrategi och dess dotterbolag Sponsorstatistik har sedan

slutet 80-talet gjort kontinuerliga utvärderingar idrottsspons-av av
ringen i Sverige. VD totalaMagnus Roos uppskattar den sponsringen i
Sverige till cirka miljardertvå år, cirka miljarder investe-1,5per varav

i idrottsrelaterade projekt. företagensSponsorstrategi uppskattarras
sponsorinvesteringar till totala5-10 de marknadsinveste-procent av
ringarna, vilket något och SponsringsFöreningen.är IRMänmer
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kanSp0nsringsFöreningenfrånsiffror avvikerSponsorstrategisAtt
företag valtinternationella svenskaförklaras mångadelvis attattav

Erics-och lag utanför Sverige. Företagidrottsevenemang somsponsra
idrottsförbund.internationellamedoch Volvo arbetar ofta direktson

Fördelningen sponsringenav

Ungefärlig fördelning %
70Idrottssponsring
15Kultursponsring

5Humansponsring
Sponsring och utbildning 5forskningav

3Miljösponsring
Övrigt 2

100Summa

1996sponsringen i SverigeTABELL: Fördelningen av

i sponsringenTrender6.2

marknadsföring.i företagensallt viktigare delSponsringen har blivit en
blivitmarknadsföringenhar sponsring delIdag accepte-mersom en av
för positivaredskapnaturligtoch uppfattas alltmer attettrat gesom

associationer till företaget och nå målgrupper.nya
de åren.bland företagenblivit trendKultursponsring har senasteen

kulturspons-samarbetsforum förNäringsliv,Föreningen Kultur och ett
sinaredovisade6990-tal medlemsföretag,ring, har ett spon-varav

samladevisar företagensuppskattningsoravtal 1996. En attgrov
mkr. Idrottenochpå mellan 200sponsring kulturen ligger 175av nu

mkr,mycket, cirka 000fyra fem så 1tilldelas till gångerännu men
krymper något.gapet

mkr årmed femlandetkultursponsringen i AstraStörsta görs perav
Telia,Filharmoniska orkestem.till Kungliga1996-97 varsom

avtalför i Göteborg 1995huvudsponsor friidrotts-VM ett som var-
till idrotten,sponsorstödetandelenmkr, tidigare7värt större avgav

mkrfårbalanserad och 4-5DramatensponsorbudgetenNumera är mer
Volvotill Teliasåret fram 1999 sponsrarsomsponsorpengar.avom

mkr2,6golf, dessutomiWhitbread-seglingen och europatouren ger
företagAndraSymfoniker.varje år till Göteborgs1994-99 stora som

SvenskaEricsson,miljonklassenkulturen belopp imed är:sponsrar
Vattenfall.Shell ochUpjohn, SvenskaSpel, Pharmacia SAS,
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Kultursponsring skiljer sig från idrottssponsring avtalenattgenom
aldrig omfattar mindrenästan år. Bidragande faktorer tillän tre att

kultursponsringen kan öka idrottssponsringenspå bekostnadantas är att
Stockholm blir Europas kulturhuvudstad 1998 och idrotten har for-att
lorat del sin attraktionskraft på grund doping och läktarvåld.en av av

Humansponsringen har idag relativt blygsam omfattning ien
Sverige. I USA, där många företag affärsmässiga fördelar med attser

sig för god sak, ökar den. De kommande f°aråren utvisaengagera en
trenden kommer till Sverige.ävenom

6.3 Idrottssponsring

Total sponsring och idrottssponsring tidenöver

siffrornaAv nedan framgår investeringar i sponsring igen efterökaratt
nedgången 1990-93. För idrottssponsringens del börjar det likna siff-

från det glada 80-talet. Däremot har krav valuepårorna sponsoremas
for money ökat radikalt sedan 80-talet då idrottsevenemang fick stora
sponsorstöd preciserade målgrupper, kommunika-utan att sponsorema
tionsmål eller marknadseffekter. finnsNumera klarare Skatteregler som
går på icke specificerade prestationer från kan inne-ut att mottagarna
bära avdrag i deklarationema inte medges.att

Total sponsring i Sverige tiden:över

1984 500 mkr idrottssponsring 450 mkrvarav
1985 600 mkr idrottssponsring mkr550varav
1986 700 mkr idrottssponsring 600 mkrvarav
1987 750 mkr idrottssponsring 650 mkrvarav
1988 l 000 mkr idrottssponsring 800 mkrvarav
1989 1 150 mkr idrottssponsring mkr900varav
1990 1 050 mkr idrottssponsring mkr875varav
1991 950 mkr idrottssponsring 750 mkrvarav
1992 850 mkr
1993 750 mkr
1994 850 mkr
1995 l 000 mkr
1996 1 300 mkr idrottssponsring mkr910varav

TABELL: Total sponsring och idrottssponsring i Sverige tiden Källor: Svenskaöver
SponsorersFörening, IRM
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nivåerolikaolika ochSponsring mellan sporter

ocholikaskiftar mellanstorlek och betydelseSponsringens sporter
nivåer inom idrottsrörelsen.olika

och 200specialidrottsförbundenelitföreningar,Sponsringen av
undersökts.idrottsföreningar harslumpmässigt utvalda

Elitföreningarna

Elitishockey-sponsring.beroendemycketElitidrotten i Sverige är av
ishockey-Sponsringenintäktskällaklubbamas ärstörsta avsponsorer.

vilket 30mkr,uppgick till 116,1klubbarna i Elitserien motsvarar pro-
arbete medHockeyligansde totala intäkterna år 1996.cent gemen-av

omsättningen i ElitserienökatTV-försäljning harochsam sponsor-
dramatiskt.

period tillunderuppgicksponsorintäkterAllsvenskansI samma
in-totala intäkterna. Någotdemkr, vilket större64,8 19är procent av
demkr 24spelare 80,0täktskällor försäljningen procent avvar av -

procent.mkr 23biljetter- 76,5försäljningtotala intäkterna och av-
öka dekommerkommersiella intäkterklubbamasallsvenskaDe att

avtal med detcentraltfotbollen ingåttefteråren. Detta ettnärmaste att
reklamrättigheter.och Pengarnaavseendetyska agentbolaget TV-ISPR
Elitfotboll enskildatill devia SvenskFotbollförbundetfördelas från

ochmed ökadekan räknaklubbarnaFramför allt de mindreklubbama.
stabilare intäktsflöden.

Specialidrottsförbunden

årsredovisningarsinaSpecialidrottsförbunden redovisade i senaste
Svenska Is-miljoner kronor.affärsintäkter på 124,8ochsponsor-

miljonermed 39,5låg iFotbollförbundethockeyförbundet och topp
specialidrottsförbund redovisade interespektive 28,7 miljoner. 14

förbundhuvud 19sponsorintäkter För överstegnågra över taget. spon-
sorintäktema miljon kronor.en

Distriktsförbunden

sponsorintäkter.inteRedovisar överhuvudtaget några
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Idrottsföreningar

från uppgick tillIntäkterna försäljning sponsring reklamochav
miljoner föreningarna.15,6 kronor bland de undersökta Det200

föreningarmotsvarade de intäkterna. Många7,6 totalaprocent av
heltsaknar intäkter från sponsring.

intäkterna kan hänföras med elitlag i attrak-De till föreningarstora
ishockeylag.tiva attraktiva fotbolls- ochMestarenasporter. av

Noterbart hel bedrivs i form så kalladedel sponsringär att en av
tjänster ibarteruppgörelser där föreningarna erhåller produkter och

förstället transaktioner inte i föreningarnas redo-Dessapengar. syns
visningar.
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TV-rättigheter7

attraheraregelbundet kanfinns inte någonDet TV-programvara som
tiovilket under desådana tittarsiffror idrottsevenemang, senastesom

till idrottsevenemangsändningsrättigheteråren fått handeln med att
högsta gradsändningsrättigheter påverkar iblomstra. Hanteringen av

del idärför viktigför idrottens ochvärdet är evene-ensponsorer
mediastrategier.mangens

SverigeharEfter i jämförelse med övriga Europa trög ut-starten
television.för ochtämligen marknadvecklat omfattande sporten

företeelsenbeskrivning TV-kapitel syftar till kortDetta att avge en
och hur dessabranschenarbetar irättigheter och belysa de aktörer som

interagerar med idrotten.

Bakgrund7.1

reglerade sek-deeuropeiska TV-marknaden längeDen mestvar en av
TV-bolagland med endai den industrialiserade världen. Ett etttorerna

flestasituationen i deden rådandeså på 80-taletännu sentvar som
planera,monopolföretag kundeeuropeiska länder. innebarDet ut-att

till mark-egentlig hänsynforma och sända någonatt tautanprogram
form fleriefterfrågan. har konkurrensennadens tio årenDe senaste av

satellit-kabel- ochdussintalsmarkbundna kanaler kombination medi
ökat TV-marknaden.kanaler markant på

konkurrenssituationiSedan de statliga TV-bolagen tvingats in ären
försäljningtjäna pådet många idrotter kunnat stora avpengarsom

rättighetsprisema förhar drivitsändningsrättigheter. Konkurrensen upp
blivitvarkenidrotter har detde idrottema, för mindremångastora men

anpassnings-visionära ochTV-sändningar eller TV-pengar. För mer
TV-marknadenkonkurrensen påbara idrotter har emellertid den ökade

möjligheter.öppnat nya
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7.2 rättigheternaVem äger

antal olika aktörer kan i sändningsrättighetemaEn besittning avvara
till idrottsevenemang:

internationellt idrottsförbund, till exempel FIFA, IAAF,ett som-
europeiskt idrottsförbund, till exempel UEFA,ett som-
svenskt specialidrottsförbund,ett-
idrottsförening,en-
TV-bolag,ett-
TV-produktionsbolag,ett-
sponsor,en-
TV-agent, jobbar uppdrag någon ovanstående.på åten som av-

Sändningsrättighetema delas olika delrättigheterin i såsom:
rättigheter till direktsändning,-
efterhandssändningar,-
highlights,-
nyhetsbilder,-
videorättigheter.-

Rättigheterna tillformat och säljsstyckas och paketeras i lämpliga
för olikaolika TV-stationer, köper exklusivt eller icke-exklusivtsom

territorier eller omfatta heladistributionssystem. Exklusiviteten kan
mark-världen eller bara visst distributionssystem den nationellapåett

naden. rättigheter ochDet också möjligt sälja både markbundnaär att
aktuellt svenskakabelrättigheter marknad. exempel detpå Ett ärsamma

fotbollslandslaget, viamatcher under 1997 direktsänds pay-per-vars
view och efterhandssänds Television.i Sveriges
Flera olika faktorer påverkar värdet sändningsrättighet:av en

produktionskvalitet,-
idrottsevenemangets status,-
tidpunkten för evenemanget,-

-idrottens position aktuella marknaden.på den

7.3 Förhållandena i Sverige
för renod-1996 mycket år i Sverige. TvåTV-sportett gynnsamtvar nya

lade Sportkanalensportstationer i form FilrnNet ochSuperSportsav
startade bara desin verksamhet och flera bereddes plats i TV. Intesporter

ishockey fotboll.TV-sportema ochstora
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idrottenFör det därför olyckligt båda stationema tämligenattvar
omgående upphörde med sin verksamhet. FilmNet köptes detupp av
franska TV-bolaget Canal+ och gick i systerkanalSportkanalen upp en
inom Kinnevikskoncemen.

Canal+ har de kraftigt minska antaletkommerannonserat att att
sportsändningar koncentrerar sig framföroch på de alltsportema,stora
fotboll och ishockey.

För idrottsevenemang i huvudsaki Sverige finns detarrangörer av
två intäktsflöden från TV-marknaden:

nationella TV-rättigheter-
internationella TV-rättigheter-

långtDet ifrån givet internationelltsvenskär arrangör ettatt aven
idrottsevenemang kommer i internationellaåtnjutande de TV-rättig-av
hetema. Vid i friidrott i Göteborg och iVM 1995 EMevenemang som
fotboll tillhörde1992 de internationella TV-rättighetema det intematio-
nella fridrottsförbundet respektive det europeiska fotbollförbundet. Den
svenska måste i flera fall svensk TV-stationarrangören attgarantera en

på sig produktionskostnadema för Tendensen undertar evenemanget.
år emellertid produktionsfakturan allt oftare hamnar hosär attsenare

och inte hos någon TV-station. utbyte erhållerIarrangören arrangören
TV-reklam och TV-sponsring, själv får sälja.arrangörensom

Var TV-rättighetema vid internationella hamnar ärevenemang
många gånger förhandling mellan det internationella Specialför-en
bundet och de nationella förbund konkurrerar få ettattsom om arran-
gemang.

Intäkter till svensk idrott från TV-rättigheter

Dyrgripama bland de svenska TV-sportproduktema fotboll och is-är
hockey. början Fotbollförbundet ochI 1997 sålde både Svenskaav
Svenska Ishockeyförbundet och internationellasina nationella TV-
rättigheter till det tyska agentbolaget ISPR.

För de exklusiva Allsvenskan,rättigheterna till alla landskamper,
division damfotboll europeiska betaladesvenska lag isamt cuper
ISPR 400 miljoner för fyra ingick reklamrättigheterår. avtaletI även
till Allsvenskan.

Ishockeyn miljoner förha erhållit 200 kronorrapporteras mot-
svarande avtal för elitserien i TV-rättig-i ishockey. säljer sinISPR tur
hetema vidare till både svenska och internationella TV-stationer.
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uppskattasTV-rättighetemas andel från kan årISPR-pengama per
till:

Fotboll 60 miljoner-
Ishockey miljoner40-

Övriga regelbundet erhåller TV-svenska icke förbundarrangörer som
rättighetspengar är:

Stockholm i tennis,Open-
Swedish Open i tennis,-

golf,Scandinavian iMasters-
Haninge Ladies i golf,Open-
DN-galan friidrott och utomhus.i inomhus-

hurhög grad beroendeSpecialidrottsförbundens TV-intäkter iär av
internationella turneringarEM-kval,deras landslag spelar i VM-kval,

vilka förbundetoch evenemang arrangerar.som
år tvålandslag Basketförbundet kantillhör SvenskaEtt mötaettsom

rejäl ersättningdärigenom erhållaattraktiva lag på hemmaplan och en
detinnebärfrån olika kanske motståndetTV-stationer. Ett år attannat

in huvudblir några TV-intäkter över taget.
idrottsföreningar deltar i inter-gäller förSamma somresonemang

lottas det omöjligtnationellt cupspel. Eftersom motståndarna göraär att
exakta kalkylernågra för klubbama.

sänd-erhåller intäkter frånFöljande delar den svenska idrottsrörelsenav
ningsrättigheter:

tillinternationellaspecialidrottsförbund med avtal med agenter,-
exempel fotboll och ishockey,

internationellaspecialidrottsförbund har arrangemang,egnasom-
Sveriges Televisionspecialidrottsförbund nyhetsrättsavtal medmed-

och/eller TV4,
specialidrottsförbund eller idrotts-inteevenemangsarrangörer ärsom-

föreningar,
till exempelinternationelltidrottsföreningar utbyte,med euro-som-

cupmatcher handbollpeiska i basket, etc.

Resultat

kronor igenomsnitt cirka 150 miljonerI erhåller svensk idrott ersätt-
internationellaochning från nationellaför sändningsrättigheter årper

TV-stationer och TV-agenter.
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Publik- medlemsintäkter8 och

Syftet med detta kapitel medlemsintäktemasredovisa publik- ochär att
betydelse för idrottsföreningar elit- breddnivå.på och

Bakgrundsmaterialet har fakta klubbarna i Elitserienvarit de 26om
i ishockey och Fotbollsallsvenskan, insamlade årsredovisningar från
200 slumpmässigt utvalda idrottsföreningar tidi-i tio kommuner samt

undersökningar och uppgifter från SCB.gare

l Publikintäkter

frånIntäkter betalande åskådare mycket viktig intäktskälla förär en
elitföreningama. ishockeyns del publikintäktemaFör 26utgör procent

de totala intäkterna och för fotbollen publik- och matchin-utgörav
täkterna 23 samtliga intäkter.procent av

Publik- och matchintäktema för elitserielagen i ishockeyde tolv
klub-1995/96 uppgick till mkr. de allsvenska102,9 För 14säsongen

fotbollbarna i belopp mkr.motsvarande cirka 76,5var
föreningar uppvisadeDe 200 i föreningsstudieningåttsom

miljoner3,9 kronor i totala publikintäkter, vilket visar publikin-på att
tilltäkter delen hänföra klubbar elitlag.till med Förstörsta är störreatt

andra föreningar innehålla ökadekan vissa år med större evenemang
publikintäkter.

påverkas iDe sammanlagda publikintäktema för svensk idrott hög
grad vilka förläggs Vid interna-till Sverige. storaav evenemang som
tionella fotbollsåsom ishockey, i friidrott, EM iVM i VMevenemang
ökar de totala specialidrottsförbund, fot-publikintäktema. Flera såsom
boll, ishockey, handboll, basket, friidrott, golf tennis har betydandeoch
publikintäkter från landskamper internationella påoch evenemang
hemmaplan. sina årsredovisningar redovisar specialidrottsför-I senaste
bunden i111,9 miljoner kr i publikintäkter. Fotboll och ishockey ligger

med 35,1 miljoner respektive miljoner kr i publikintäkter.33,5topp
Flera idrottsevenemang drivs specialidrottsförbundenintestora av

eller idrottsföreningar. gäller återkommandeårligenDet evenemangav
såsom Stockholm Open, Swedish Falsterbo Horse Show, Scan-Open,
dinavian deDN-Galan Publikintäktema förMasters, inne och ute etc.
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här uppgår till cirka miljoner Idrotten kompen-35 år.evenemangen per
i avtal företagmed de fått i drivauppdrag attseras som evenemangen.

Förutom ovannämnda idrottsföreningarerhåller medevenemang
representationslag handbollensi och basketens högsta ligor betydande
publikintäkter. gäller i viss mån för vissa klubbar volleyboll,Det iäven

Ävenbordtennis, innebandy bandy.och i fotbollens och ishockeyns
seriesystem kan publikintäktema viktig frnansieringskällautgöra en
längre ned i divisionema.

Publikintäkterna i den delen idrottsrörelsen kanhär lågt beräknasav
tilluppgå miljoner250 kronor.

Elitserien i ishockey 102,9
Allsvenskan i fotboll 76,5
Specialidrottsförbund 1 l 1,9
Årliga internationella 3 5,0evenemang
Övrigt 250,0
Totalt: 76,5 3

TABELL: Sammanfattning publikintäkter mkr

Hushållens utgifter

har iSCB undersökning kallad Utgiftsbarometem beräknat hus-en
hållens utgifter för idrottsutövande och idrottsevenemang Totalt1995.

hushåll1 289 ingick i undersökningen resultatetoch räknades sedan
på riksnivå. Nedan återges preliminära siffror.upp

Enligt SCB uppgick hushållens utgifter för idrottsevenemang år
1995 till 281,3 mkr, siffran osäker eftersom endast hushåll75ärmen

l 289 de hade den utgiften.attav uppgav

8.2 Medlemsintäkter

föreningsstudienI har den ekonomiska idrottsföre-situationen för 200
ningar analyserats. föreningarna representerade i olikaDe 200 tioär
kommuner, i sin olika iurval typkommunertur representerar ettsom av
Sverige. För beskrivning kommunerna hänvisas tillnärmareen av
avsitt 4.2.

Tio föreningar från varje kommun ytterligare före-har valts ut samt
ningar från varje kommun beroende invånarantalet i kommun.på varje
Till exempel finns det fler föreningar från fråni studien Göteborg än
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föreningarnasredovisas i kapitletVilhelmina. exakta metodenDen om
finansiering.

nivåaggregeradMedlemsintäkter på

medlemsintäkterföreningarna redovisar sammanlagda200De
förening.genomsnittkr, vilket innebär 300 kr i026 6913 860 per

iidrottsföreningardet totala antaletkr multiplicerat med69 300
medlemsintäk-000 itotalsumma på 529 000Sverige 22 072 1ger en

motsvarandemedtill svensk idrott år. Summan överensstämmerter per
från Med-1993.Idrott alla ESC-rapportennotering i Ds 1993:58

undersök-tidigarenivå i denlemsintäktema ligger kvar samma som
ningen.

Hushållens utgifter

uppgick hushållensUtgiftsbarometemundersökningEnligt SCB:s
till sammanlagtidrottsutövande årför avgifter för 1995utgifter

anmäl-inträde, biljetter,utgifter förmkr. dessa avgifter ingårI3 149,1
ningsavgifter, badavgifter, ñskekort etc.
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9 Statens indirekta stöd till idrotten

kapitelDetta syftar till visa på olika indirekta stödformer till idrotts-att
frånrörelsen den offentliga sektorn.

Kapitlet pekar indirekta stödfonner till idrottsrörelsen såsom:
arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder-
statliga subventioner fortbildningsverksamhet inom idrottenav-
vissa fördelar för idrotten i det nuvarande skattesystemet. Antaganden-

andra juridiska organisationsforrner den ideella föreningen.änom

9.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Lönebidrag

Vi har Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämndema fåttgenom
fram ekonomiska data beskriver hur mycket lönebidrag och bidragsom
till beredskapsarbete utbetalats under 1996 till idrottsförbund ochsom
idrottsföreningar.

Den totala lönebidrag utbetalats till idrottsföreningarsumman som
under 1996 uppgick till miljoner1 256,9 kronor. visarDetta på en
ökning jämfört med 1992 års undersökning genomförd i ESO-rapporten
från 1993. undersökningenI från uppgick1992 utbetalningar till
idrotten i form lönebidrag till 848 miljoner kronor. till idrot-Pengarav

utbetalade i form lönebidragten har från 1992 till 1996 ökat medav
48,2 procent.

Totalt fanns det 3 347 idrottsföreningarsett lönebidragmottogsom
1996 vilket genomsnitt på 375 kronor förening.530motsvarar ett per

Beredskapsarbeten

Vi har granskat huräven bidrag utbetalats till beredskaps-stora som
arbeten under 1996.

Totalsumman uppgick till miljoner9,4 kronor.
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subventionerStatliga9.2 av

idrottenfortbildningsverksamhet inom

studieförbund.fonnellaidrottensSISU är
till studieför-bidragårligenfördelarUtbildningsdepartementet ut

fortbildningsrådsker viabidragspengarFördelningenbunden. ettav
studieförbund.olikafrånbestår representanteravsom

studieförbundencentralatillförsta ledet defördelning sker iEn som
centraltdistrikten. SISUbidrag till de SISU använ-fördelar 22i sin tur

exempel:fördelningskriterier tillder olika som
grundbidrag,-
pryo-bidrag,-
glesbygdsbidrag,-
utvecklingsbidrag.-

verk-underkronormiljonertotalt 108,7distrikt22SISU:s omsatte
tilluppgickcentraltomsättning95/96. SISU:ssamhetsåret

miljonerSISU 143,5koncernenTotalmiljoner kronor.34,8 omsatte
kronor.

statsbi-centralt, uppgickekonomichef SISUEnligt Karlsson,Bengt
till de 22vidareutbetaladesbeloppetmiljoner. Helatilldraget 42,0

SISU-distrikten.
kommunbidragikronormiljonererhöll 16,3alla distriktSISU:s

totaltSISU-distriktenerhöllperiodperiod.under Sammasamma
95/96.verksamhetsåretförlandstingenmiljoner frånkronor10,1
miljoner kro-kapital på 36,6distrikt har samlatSISU:s egetett ca

TotalMkr.centralt 8kapital för SISUMotsvarande egetäregetnor.
miljoner kronor.44kapital i SISU-koncernen är

lönebidragi formutbetalningarnauppgick de totalaEnligt AMS av
miljoner kronor.till sju

mkr42,0Staten
mkr7,0lönebidrag-
mkr1,7SIDA-

8,8 mkrRF-
mkr3,1ytterligare AMS-
mkr10,1Landsting
mkr16,3Kommuner
mkr089,T OTALT:

till SISU-koncernenbidragSammanställningTABELL: över
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9.3 Idrottsföreningar kommersiellasom

bolag inkomstskatt-

Vårt uppdrag har varit belysa skattekonsekvensema för delar denatt av
undersökta idrottssektom deras rörelse hade definierats kommer-om som
siell och varit föremål för beskattning.

Inkomstskatt

idrottsorganisationOm skatteskyldig eller och fall för vilkai såären
inkomster, beror omständigheter hänför sig till själva före-som
ningen, till dess ändamål och verksamhet. handlar ocksåDet fråge-om
ställningen viss intäkt skattepliktig eller Detta beror på vil-ärom en
ken intäkt det handlar Medlemsavgifter skattepliktiga.typ ärav om.
Även medel anslag, bidrag och gåvor från offentlig myndighet ärsom
skattebefriade de täcka kostnader i verksamhetattom avser en som

skattepliktig.är
idrottsföreningEn endast skatteskyldig för inkomst närings-är av

verksamhet kommer från fastighet eller skatteskyldigrörelse. Ensom
idrottsförening betalar 30 proportionell inkomstskatt tillprocent staten
för sådan inkomst skattepliktig. Från denna inkomst medgerärsom
Skattemyndigheten grundavdrag på 15 000.ett

Enligt Skatteförvaltningen i Malmö beslutet skattebefriel-styrs om
avseende ideella föreningar den bedömning in-görssen av som av om

täkten hävd kan ha inkommit till idrottsföreningen. Detta kanav anses
innebära till exempel förening bedrivit loppmarknad på detatt en som
lokala planet i många år också hävd kan ha dettaav anses som en
naturlig fmansieringskälla för sin verksamhet. I förening kanen annan
det precis roddförening likartadEntvärtom: startarvara som upp en
verksamhet för finansiera sin verksamhet den ideella verksamhe-att

kanten mycket väl ha onaturlig koppling mellan inkomsten ochanses
den ideella verksamheten.

Det således tolkningsfråga normalt med skatte-är startar atten som
förvaltningen utreder situationen. Om negativt beslut kommer blirså
det juridisk tolkning föreningen skall skattebefriad elleren av om vara

Situationen statisk allt successivt.är prövasutan
Enligt RF:s tolkning begreppet föreningallmännyttig skall ettav

antal kriterier uppfyllas för befrielse från inkomstskatt skall medgesatt
för den ideella föreningen:

idrottsliga ändamålet skall framgå stadgarna,av-
bedriva idrottslig verksamhet,-
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föreningen skall öppen,vara-
naturlig anknytning föreningens ändamål. princip 70-80till En är att-

föreningens från verksamhetinkomster måste kommaprocent av som
ligger inom det ideella ändamålet,

fullföljdkravet, uppfylla föreningen under denför kravet böratt-
femårsperioden ha genomsnitt minst 80i använt procentsenaste av

föreningens kapitalinkomster ochfastighetsinkomster,summan av
detta läggsskattefria rörelseinkomster ideella verksamheten. Tilli den

inkomster såsom medlemsintäkter, bidrag från och kommun.stat

Ytterligare aspekter

föreningar håller på attdö uthar bedrivit verksamhetFör som en som
föreningar inte fungerar där inkoms-dvs. verksamhet längre menvars

hävdakontinuerligt kan Skattemyndigheten skat-strömmar attterna
tebefrielse skall Enligt skatteförvaltningen i Malmögälla längre.

dock funnitsfinns det få från idrottssektom detta. harexempel Det
tidigareexempel på Lions där tagit in under årverksamhet pengarman

fem Skatteförvalt-aldrig delat dessa fonderade på år.utmen pengar
skattebefrielsen främst ståttningen har då dragit tillbaka på räntor som

fonderadebankonton. också har antalpå Alternativt är ettatt man
medel legat stilla och i verksamheten.årenöver använtssom

föreningen inte till dessa 80Om under något enstaka âr når pro-upp
sin begrän-innebär detta inte föreningen automatiskt förlorarcent att

skattskyldighet. fem år räknas.sade genomsnittet EnDet är över som
förening lagens mening be-sådan uppfyller kraven enligtärovansom

skattskyldig.gränsat
skattskyldigidrottsförening kanLagtexten endastsäger att varaen

bedriver verksamhettill inkomstskatt fastighet elleräger enom man en
fallet räntein-betraktas rörelseverksamhet. såkan Om är ärsom som

fastighetsförsäljningar helt skatte-komster, utdelningar, reavinster, etc.
fria.

Arbetsgivaravgifter
under halvtidrottsorganisationer utbetalat arvode eller lönerDe ettsom
sociala avgifter.basbelopp till fysiska behöver inte betala någrapersoner

beloppet medarvodena ligger basbeloppet beskattas helaOm halvaöver
arbetsgivaravgifter.
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Fastigheter

Om idrottsförening fastighet och bedriver ideell verksamhetägeren en
till 51 kan resterande 49 hyras skattefritt. Likaså på-procent procent ut
förs fastigheten inte taxeringsvärde, vilket innebär det aldrig blirett att
aktuellt med fastighetsskatt.

Exempel: Förvärvad fastighet Svenska Ishockeyförbundet 1996av
enligt uppgifter i årsredovisningen. Ack. anskaffningsvärde 960501:
9 949 tkr. UppskattatEstimerat taxeringsvärde: anskaff-75 procent av
ningsvärdet. 75 9 949 tkr kr0,015 111 926 skulle kunnaprocent
räknas utebliven fastighetsskatt.som en

Gåvor

Alla gåvor går oavkortat i verksamheten denna skattebefriad.ärom
Industrimannen Rune Andersson skänkte inför 1997 gåvasäsongen en
till Trelleborgs FF på tolv miljoner kronor. skullePengarna användas
för köpa spelare i syfte nå topposition. Detta går helt inomatt att en
definitionen ideell förening.

9.4 Undersökningen

Vi har i vår undersökning antagit alla undersökta SF och definie-DFatt
skattepliktiga objekt. Vårt antagande alla undersökta SFrats är attsom

och DF vanliga företag och således normalt skattepliktiga.ses som som
Vi har undersökt 200 föreningarsäven årsredovisningar for fåatt en
bild det finansiella läget. 200 föreningars genomsnittligaDessaav re-
dovisade årsresultat har sedan räknats på riksnivå.upp

Under antagandet dessa föreningar redovisar genomsnitt iatt ett
överskott så uppgår detta till kr25 906 förening. Om antarper man

detta genomsnitt alla föreningars22 072 redovisadeatt motsvarar ett av
resultat så uteblivna skatteinkomster:är kronor22 072 25 906statens

28 bolagsskatt. mkr571,8 0,28 mkr i utebliven160,1procent
skatt.

Överskotten bland de 66 specialidrottsförbunden gick medsom
vinst uppgick till 43,4 miljoner kronor: mkr.43,4 0,28 12,2

Överskotten bland de 22 distriktsförbunden gick vinstmedsom
uppgick till 5,7 miljoner kronor: mkr.5,7 0,28 1,6
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mkrIdrottsföreningar 160,1
mkrSpecialidrottsförbund 12,2
mkrDistriktsförbund 1,6

mkr1 73,9Summa:

enligt hypotesidrottsrörclsenUtebliven inkomstskatt" frånTABELL:
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10 Riksidrottsförbundet RF

10.1 Syftet med RF-bidraget

Syftet med RF-bidraget till de 66 specialidrottsförbunden SF:när att ge
möjlighet uppnå organisatorisk stadga och skapa förutsättningaratt en

med anställd personal bedriva sin verksamhet.att
Tidigare fördelades RF-bidraget enligt matematisk modell meden

äskanden från respektive SF varje år. Mot bakgrund i olikaSF:ns
karaktär tillsattes 1981 utredning hittaIDEA för rättvisatten en mer
fördelningsmodell. nuvarande fördelningssystemetDet bygger på
basäskanden för SF:ns normala verksamhet och tilläggsäskandenpå för
avvikelser från den normala verksamheten varje år. Basäskanden görs

tredje år.vart

Avvikelser från den normala verksamheten kan vara:

beslut fattade regering och riksdag och berörda utskott,av-
fattadeRS idrottspolitiska beslut,av-

speciella tidsbegränsade projekt,-
åtgärder SF vidtaga fattadepå grund beslut RIM.ämnarsom av av-

Budgetprocessen

basäskanden från SF tredje år,görs vart-
medel äskas i olika -tävling, motion och administration,tre program-

-tillägg varje år,görs
utgångsläget vad de olika haftSF:n för RF-bidrag under föregåendeär-
period,

rad faktorer redovisas nedan rörande volymen respektive SF:sen-
verksamhet.
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Följande faktorer vid fördelning RF-spelar in av

bidraget:

foreningsantalet respektiveinom SF,-
antal aktiva inom respektive SF,-
LOK-aktiviteter,-
utbildningsinsatser,-

landslagsverksamheten.volym på-

och fungerartidenOvanstående statistik skall insamlas ettöver som
därmedoch liggervid bedömningen förbundets utvecklingstöd somav

påpekaviktigtbidragsfördelningen. emellertidgrund till Det attär att
detbetyderDettastödet inte direkt kopplat till budgetprocessen. attär

utifråntill SFfastställandet bidragsfördelningslutliga RF:s görsav
ska bli så rättvisabedömningarsubjektiva bedömningar. dessaFör att

medkontinuerlig dialogmöjligt efter hållaRFsträvar att ensom
respektive SF.

och medelolika bidragsforrner10.2 RF:s

förbund och SOKAnslag till

mkr229,7Specialförbund basbidrag-
mkr25,1och Gotland/NordkalottDF-
mkr3,9verksamhetBidrag internationellSF-
mkr1,3jämställd idrottBidrag SF-
mkr2,6för ledarkurser och SISUBidrag centrala SF-
mkr11,1SOK/SISU ordinarie bidrag-
mkr14,0olympiskaBidrag spel-
mkr18,1organisationerBidrag till utanför ståendeRF-

Övriga anslag

mkr8,5Driftsbidrag till idrottsanläggningar-
mkr12,0Riksidrottsgymnasierna-
mkr6,0till töreningsanläggningarnaStöd-
mkr27,3utbyggnadBosöns-
mkr1,1Elitidrottsstipendier-
mkr8,4Forsknings och utvecklingsbidrag-

Övriga mkr2,8bidrag-

211,5 mkrtill aktivitetsstöd LOKAnlag lokalt
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lokala aktivitetsstödetDet for föreningarna, betalas viaär avsett utmen
distriktsforbunden Utbetalningarna tillfällenDF. sker vid två år,per

juli och januari.1 1 Som grund för LOK-stödet ligger antalet samman-
komster och deltagareantalet i respektive förening.sammankomstper
För närvarande utbetalas 12 kr sammankomst och kr del-2,30per per

i statligt aktivitetsstöd.tagare
Räntan på de bidragspengar inte utbetalats fungerarännusom som

marginal for täcka de skillnader uppstår mellan budgeteradeatt som
utbetalningar och det verkliga utfall, bestäms i form antalsom av sam-
mankomster och antalet deltagare sammankomst på foreningsnivån.per

10.3 ekonomiRF :s

har nyligenRF lagt sin räkenskapsperiod och från och med janu-lom
ari gäller1997 helår räkenskapsperiod. grund omläggningenPåsom av
redovisar RF IS-månadersbokslut 950701-961231. Under dennaett
period erhöll RF 868,9 mkr i organisationsstöd, mkr från82,5varav
Tipstjänst. Det råder oklarhet huruvida i framtiden kommerRF att er-
hålla några medel från Svenska Spel.

Från FSL Folkrörelsemas Samarbetsorgan för Lotterifrågor erhöll
underRF perioden 60,4 mkr, vilket avkastning från BingoLotto.avser

erhöllDessutom bidrag frånRF AMS på tolv mkr och övriga bidrag på
5,6 mkr.

Bland övriga intäkter farms hyresintäkter, kontorsservice, prenume-
rationer/annonsering Svensk Idrott, och övrigt.IT-service Posten
övriga intäkter uppgick till mkr.30 mkr. Ränteintäktema uppgick till 22

Resultatet blev 9,9 mkr efter lämnat bidrag mkr ochRF på 875,6att
haft övriga kostnader på för RF-kansliet116,8 mkr. Kostnaderna upp-

tillgick 44,2 mkr.
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Sveriges Olympiska Kommitté1 l
SOK

Sveriges Olympiska Kommitté bekostar helt eller delvis specialidrotts-
förbundens OS-förberedelser. detta ändamål delar SOK varje årFör ut

tillbidrag de olika kapitel syftar till beskriva hur SOKSF:n. Detta att
finansierar sin penningflödena frånverksamhet kartlägga SOKsamt att
till de olika SF:n under de fyra åren 1993-1996.senaste

l 1.1 SOK:s finansiering

Perioden 950701-960630 följande statsbidrag:erhöll SOK

statsbidrag, administration 2 336 000
Statsbidrag EYOD-Bath 490 000

Statsbidraget för frånadministration har tilldelats SOK RF:s ordina-
rie statsmedel och i årsredovisning för 95/96 redovisasSOK:s statsme-
del och bland kontors- resul-och personalkostnader i separatannat en

och balansräkning, skild från den kommersiella delen verk-tat- avmer
samheten.

Under följande kommersiella intäkter:period hade SOKsamma

Olympiatravet enligt avtal med ATG 4 701 000
Licensavtal, varumärket 880 881netto 14

Exempel på intäktsbringande aktiviteter:några andraSOK:sav

Olympiafonden, med Nord- 212samarbete 5 095ett
bankens Kapitalförvaltning
Enligt avtal med Penninglotteriet 500 0002ett

Som jämförelse intäkterna från Olympia-kan 1992nämnas att var
mkr, mkr Olympia-2,4 licenspengama för varumärket 13,0 ochtravet

fonden 1,8 mkr.
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inter-från densidan erhållerVid dessa aktiviteter SOK pengarom
marknads-internationellanationella olympiska kommitténs IOK:s

intäkt 0381 972föringsprogram, kallat 1995/96 dettaTOP. gav en
TOP-programmensVarje olympisk kommitté får delkr. nationell ta av

möjlig-försämrarsponsorförsäljningeftersom IOK:ssponsorpengar,
sälja sinakommittéemaför enskilda nationella olympiskaheterna de att

medförhandlingarfrån efterIOKSOK ersättsegna sponsorprogram.
olympiskaden marknadskonsulten ISL.

tkr.kapital på 33 859Vid bokslutet hade960630 SOK ett eget
övrigtstatsbidrag. lvinter erhållerInfor och sommar-OS SOK extra

tilltill SOK. SOKbetalar varje administrationsbidragRF år ärut ett
ochdelen självfinansierat ochviastörsta externa pro-sponsor-egna

jektintäkter.

SOK-bidrag till 1993-96SF11.2

kr000sammanlagt 42 780Under perioden 1993-1996 betalade SOK ut
periodenbelopp förOS-förberedelser. Motsvarandetill olika for35 SF
medökning 42har alltså skett1989-1992 130 000 kr.30 Det envar

samverkansprojekthaftUnder har SOKåren 1993-1996 ettprocent.
föroperativt Centrummed Olympisk Support, har drivitsRF, avsom

årsredovisningenligt SOK:sprestationsutveckling CPU. Projektet har
direkta stöd tillSOK:s SF:n.näraopererat

varje SFRF-bidragSOK-bidrag skall helt fritt från det er-somses
SOK-bidragen iochVissa emellertid redovisat RF-håller. SF har

klump.
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tkrEkonomiska bidrag till SF för OS-fdrberedelser 1993-1996

SF 1995 1996 Totalt1993 1994

Badminton 620200 590 760350
Baseboll/Softboll 150 250 250 100 750
Basket 300 200300 350 1 150
Bobsleigh/rodel 200 150 250 750150
Bordtennis 420250 300 420 1 390
Boxning 250 290 300 040200 1
Brottning 600250 350 540 1 740
Bågskytte 250 230 400 080200 1
Curling 225 400 625- -
Cykel 250 300 350 370 270l
Fotboll 450 280 630300 400 1
Friidrott 600 680300 400 380 1
Fäktning 340200 300 470 1 310
Gymnastik 100 190 100 46575
Gång 150 175 170 120 615
Handboll 700 680 180350 450 2
Ishockey 350 650 650300 350 1
Judo 200 250 260 200 910

620 950Kanot 350 450 530 1
Konståkning 150 37575 75 75
Landhockey 200 100 700150 250
Modern femkamp 300 270 280 1 050200
Ridsport 620 840300 400 520 1
Rodd 520 370250 300 300 1
Segling 650 990350 540 1450
Simning 610 700 2 110350 450
Skidor 850 450625 450 2525
Skidskytte 350 1 400350 400 300
Skridsko 225 225 1 000250 300
Sportskytte 300 260360 1250 350
Taekwonddo 50 501 1---
Tynglyftning 170 840200 250 220
Volleyboll 250 200300 350 300 1
Summa: 13115 42 7807 925 10 225 11515
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Specialidrottsförbundens12

finansiering

uppgift organiseraspecialidrottsförbund i medfinns 66 SverigeDet att
i överenskommelseidrottslig verksamhet sådant den stårpå sättett att

uppfyllaskriterier måstemed idrottens mål och inriktning. Följande av
SF:ett

skall förening.ideellSF vara en
idrott.skall bedriva/administreraSF

och ideologimed idrottens målVerksamheten skall stå i samklang
folkrörelse.som

redan anslutetmed idrott till RFIdrotten bör inte besläktadnäravara
SF.

medlemmarmedlemsföreningar med minst 3 000SF bör ha minst 50
inom tio RF-distrikt.och finnas minstrepresenterat

Syftet undersökningenmed12.1

kartlägga in-har varitövergripande syftet med undersökningenDet att
specialidrottsför-och till de 66gående utgående penningströmmar
Idrott allaåtJämförelser också med ESC-rapportenbunden. görs

siffror från och 1992.publicerades 1993 med 1991som

metodRedovisning den12.2 använtssomav

SF-nivån har primärtUndersökningen penningströmmamaav
årsredovisningargenomförts olika specialidrottsförbundensmed de

Årsredovisningama från Riks-erhållitsbakgrundsmaterial. harsom
idrottsförbundet direkt frånoch SF:n.

i tidsin-handInsamlandet årsredovisningar har i första ägt rumav
detövervägande delbetyder tilltervallet april-maj 1997. Det äratt

1995/96 och 1996från verksamhetsperiodemaårsredovisningarSF:ns
årsredovis-undersökningar. Vissa SF:skalenderår ianväntssom

från 1996/97.ningar är
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flera fallI har det varit informationennödvändigt komplettera iatt
årsredovisningarna hjälp ekonomisktmed intervjuer med denav ansva-
rige. klassificeringsmallDen och sammanställningarnaanväntssom

de enskilda ekonomi återfinns Idrottsutredningens arkiv.SF iöver :ns

Nyckeltalen

Utgångspunkten för där redovisadeanalysen det enskilda allaSF:etär
intäktsposter har ställts i relation till intäkter och kostnader. Syf-totala

med nyckeltalen intäktskällomas betydelsebedöma de olikaärtet att
för verksamhet. finansiellaSF:ets nyckeltalen framgår den struk-Av

i alla olika betydelse förSF de intäktskällomas överlev-turen samt
naden.

Nyckeltalen, beskrivs nedan, på helhets-har summeratssom upp
nivå. Resultaten i ekonomiskaanalysen redogörs för kapitel 12 Denav
analysen specialidrottsförbundens ekonomi.av

Omsättning
Summa intäkter med för intäkter ochavdrag extraordinära
finansiella intäkter

Redovisat resultat
Summa intäkter kostnadersumma-

Överskottsgrad
Redovisat resultat finansiella kostnaden/omsättning+

RF-bidrag/omsättning
Ordinarie RF-bidrag/omsättningsamt extra

.Självfinansieringsgrad
Avgifter, licenser, försäkringar information, utbildning, förlag ++
övriga intäkter affársuppgörelsersponsring och+ + +evenemang
försäljning finansiellaoch radio spel, lotterierTV+ ++
intäkteryomsättning

Sponsring och afärsuppgörelser/omsättning
och radio/omsättningTV

SDF-anslag/omsättning
SDF-anslag/RF-bidrag
Central administration/omsättning
Central administration kommittéer/omsättningstyrelser och+
Tävling och träning/omsättning
Finansiella kostnader/omsättning
Finansiella intäkter/omsättning

kapitalEget
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Till det kapitalet har forts fonderade medelolika samttyperegna av
balanserade vinstmedel och redovisat resultat.

Soliditet

kapital/summaEget skulder och kapitaleget
Skuldsättningsgrad

Skulder/ skulder och kapitalegetsumma
Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulagerykortfristiga skulder
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Analysen13 av

ekonomispecialidrottsförbundens

sammanfatta hurekonomiska analysen nedanSyftet med den är att
ingående har be-nyckeltalenekonomi med hjälpSF:ns ut somavser

i tidigareskrivits avsnitt.
finansiering, till 24,9Inledningsvis hela SF-nivånspresenteras som

såledesSjävñnansieringsgraden 75,1består bidrag. ärprocent pro-av
vilket visar74,1Motsvarande siffra i ESO-rapporten procent,cent. var

specialidrottsförbunden.självfinansieringsgrad förökandesvagten

Mkr Procent oms.av
22,4 %235RF-bidrag

Övriga %26 2,5bidrag
11,9 %Sponsring affarsuppgörelser 125och

Övriga 63,2 %intäkter 664
100,0 %Totalt omsättning l 050

finansiering 1995/96TABELL: Specialidrottstörbundens

Mkr Procent av oms.
22,8 %156RF-bidrag

Övriga %3,1bidrag 21
24,2 %165Sponsring och affársuppgörelser

Övriga 49,9 %intäkter 341
100,0 %Totalt omsätting 683

1991/92Specialidrottslörbundens finansieringTABELL:

Omsättning13.1

ingått ispecialidrottsförbundtotala omsättningen för de 66Den som
totalaomsättningMedundersökningen till 050 mkr.uppgår l avses

finansiella intäkter.ochmed avdrag för extraordinära intäkterintäkter
kr. ESC-rapportenmiljoner Itotala intäkterna uppgick till l 076De
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Ds 1993:58 Idrott alla motsvarande siffra 683 miljonervar
kronor. Alltså ökning med under de fyraårsperiod.54 procenten en

Fotbollförbundet det enskilda harSF denär största omsätt-som
ningen. För kalenderåret uppgick1996 omsättningen till mkr.249
Fotbollförbundet för 24 omsättningen på SF-nivån.procentsvarar av

Jämte Fotbollförbundet Golfförbundet 118 mkr, Ishockey-är
förbundet 84 mkr och Ridsportförbundet 57 mkr de SF som om-

Golfförbundetsätter och Ishockeyförbundet tillhördemest pengar.
redan förbund1993 de hade den omsättningen bland SF:n.störstasom

Fotboll mkr249
Golf 118 mkr
Ishockey mkr84
Ridsport mkr57
Skidor mkr41

TABELL: De SF visar omsättning under 1996störstsom

Fotboll mkr127
Golf 80 mkr
Ishockey mkr60
Skidor 33 mkr
Korpen mkr31

TABELL: De SF visade omsättning under 1992störstsom

Ridsportförbundet det förbund procentuellt eko-vuxit iär mestsom
nomiska sedan 1991/92. Då hade förbundet omsättning på 23termer en
milj. Fyra år den i miljoner.57senare var summan uppe

13.2 Resultat

De undersökta SF:n uppvisar resultat på 30,0 mkr, vilketett gemensamt
överskottsgraden finansiellamed de kostnaderna exkluderade 3,2ger

44 SF:n redovisar positivt resultat och redo-22 SFprocent. ettav av :n
visar negativt resultat undersökningen.i liten försämringDetett är en
jämfört med 1992 då specialidrottsförbund46 63 redovisade ettav
positivt resultat.

De SF drivit sin verksamhet med vinst under den aktuellastörstsom
perioden var:
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988 000Fotboll 13
6 811 000Ishockey

738 1982Golf
2 635 817Innebandy

0002 544Orientering

1995/96tidsperiodenaktuellavinst under denvisarTABELL: De SF störstsom

9 002 000Ishockey
213 1803Motorcykel
595 400Orientering l
555 0001Golf
223 000Fotboll 1

1991/92aktuella tidsperiodenunder denvisar vinstTABELL: De SF störstsom

ak-under denförlustmedsin verksamhetdrivitDe SF störstsom
tuella perioden var:

846 000Tennis
904 000Gymnastik
943 954Brottning

0001 475Bordtennis
109 0007Friidrott

95/96förlust undervisarTABELL: De SF störstsom

263 449Skridsko
997 000Tennis
690 195lHandikapp
757 5082Friidrott
180 0004Skidor

under 91/92förlustTABELL: De SF visar störstsom

älvñnansieringsgrad1 3.3

kro-till Isjälvñnansieringsgrad uppgår 75,1SF-nivåns totala procent.
respek-multipliceraerhållitsvilketbeloppet 815 mkr, attär genomnor

omsättning.med totalasjälvñnansieringsgrad desstive SF:s
avgifterinkluderats desjälvñnansieringsgrad harSF ut-I som:ns

från före-falli de flestaorganisationer,underliggandefråntaxerats
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ningarna. Huruvida detta betrakta självñnansiering kan dis-är att som
kuteras.

SF:n uppvisar olikheter i fråga graden självñnansiering.stora om av
SF:n med högst självñnansiering är:

Golf 98 %
Ishockey 98 %
Klättring 93 %
Fotboll 93 %
Flygsport 88 %

TABELL: SF med högst självfinansieringsgrad 1995/96

Golf 97%
Fotboll 94%
Ishockey 87%
Ridsport 87%
Bilsport 86%

TABELL: SF med högst självfinansieringsgrad 1991/92

medSF:n lägst självfinansieringsgrad är:

Issegling 8 %
Casting 12 %
Militär och mångkamp 14 %
Rodd 17 %
Vattenskidor 21 %

TABELL: SF med lägst självfinansieringsgrad 1995/96

Casting 6%
Kanotsegling 20%

ochBob Rodel 22%
Skridsko 22%
Akademisk idrott 23%

TABELL: SF med lägst självfinansieringsgrad 1991/92

Generellt uppvisar arenaidrotter fotboll, ishockey, handboll,som
bandy, tennis med flera högre grad självfmansiering andraänen av
idrotter. Förklaringen till det arenaidrottema har möjlighetär att större

finansiera sin verksamhet via och andra affärsuppgörelseratt sponsorer
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oftaarenaidrottsrespektive SFandra idrotter. stårDessutomän som
landskamper ochsåsompublikdragandearrangörer evenemangav

internationella turneringar.
arenaidrottemamassmediabevakning harTack intensiv ettvare en

från massmediaandra idrotter.flestaförsprång de Intressetgentemot
och medlems-kommersiella intäkternai de flesta fall både depåverkar

kommersielltminst för redanriktning. derekryteringen i positiv Inte
framtiden ljus de kom-ishockeyförbunden fotboll ochstarka utser

underköpte vårenagentbolaget ISPRmersiella marknadema. tyskaDet
för 400 miljonerFotbollförbundetreklamrättigheter frånTV- och1997

Avtalen deIshockeyförbundet.miljoner frånfyra år och för 200 äröver
idrottsorganisationer och in-svenskatecknatsnågonsinstörsta som av

samtliga ökar medför SFnebär självñnansieringsgraden tre procent.att

RF-beroendet13.4

betydelse tillunderordnadfrånflertal bidraget RFSFFör settärett av
Golfförbundet, Fot-flera SF såsomden finansiella strukturen. I stora

mindre tioRF-bidraget förIshockeyförbundet stårbollförbundet och än
omsättningen.procent av

RF-stödetomvända.situationen den Utanflera mindre SFFör är
verksamhet.bedriva sinmöjlighetförefaller dessa inte ha någonSF att

Vattenskidförbundet,Kanotseglarförbundet,Exempel på sådana SF är
Isseglartörbundet.Castingförbundet och

från RF på 235bidragsintäkterde SF:nSammanlagt redovisar 66
RF-beroendet SF-nivå 22,4påvilket betyder det totalamkr, äratt pro-

vilket bety-sifframotsvarande 22,8ESO-rapportenI procent,cent. var
de kommersiellai taktder RF-bidragen justeratsatt samma somupp

intäkterna under de fyra åren.senaste

affársuppgörelseroch13.5 Sponsring

miljo-svarade för 124affärsuppgörelserfrån sponsring ochIntäkterna
Fotbollförbundetsspecialidrottsförbunden. Läggsbland de 66ner

miljoner kro-200till blirsamtliga avtal med Tipstjänst översumman
avtal Tipstjänst numeraantal medFotbollförbundet har ettnor.

tipsmatcher tilltillgänglighetalltifrånSpel reglerarSvenska avsom
renodlade sponsoråtaganden.mer

uppvisarishockeyfotboll ochde mediasportemaDet är stora som
affårsuppgörelser,andrafrån sponsring ochintäkter ävenstörst men
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Innebandy, Tennis och Ridsport har betydande sponsorintäkter. Fot-
bollens sponsring och affärsuppgörelser tilluppgår 000 kr99 468 40

omsättningen, mkr från70,7 Svenska Spel. Summanprocent av varav
kommer öka ytterligare dåunder 1997 det kommersiella avtalet medatt

träderISPR ikraft.
flestaDe SF har någon form eller affärsavtal, detav sponsor men

finns de inte har några sponsoravtaläven överhuvudtaget. 52 SFsom
redovisar sponsorintäkter och redovisar inte några14 sponsorintäkter

huvudöver taget.

13.6 TV

framförDet allt Fotboll- och Ishockeyförbundenär räknakan medsom
intäkter från försäljning TV-rättigheter. Se ovannämnda kommentarav
angående avtal med det tyska bolaget ISPR.

Specialidrottsförbundens TV-intäkter i hög grad beroende hurär av
deras landslag spelar i VM-kval, EM-kval, internationella turneringar
och vilka förbundetevenemang som arrangerar.

landslagEtt tillhör Svenska Basketförbundet kan år tvåmötaettsom
attraktiva lag på hemmaplan därigenomoch erhålla rejäl ersättningen
från olika TV-stationer. år kanskeEtt motståndet innebär detannat att
inte blir några TV-intäkter huvudöver taget.

flestaDe SF:n har avtal med Sveriges Television SVT rät-som ger
nyhetsbevaka sanktionerats respektiveten att evenemang som av spe-

cialidrottsförbund. belopp betalasDe för dessa rättigheter iärsom
sammanhanget ringa.

deFör förbunden har intäkterna från jämförtTV ökat medstora
situationen för fyra år sedan.

13.7 Transfereringar till SDF

ifrånLångt alla SF slussar vidare till underliggande nivåer ipengar
idrottens organisation. Ungefär hälften, 38 SF, de vidarebe-attuppgav
fordrat till specialdistriktsförbunden.SDF, Undersökningenpengar
visar SF-nivån distribuerade 29,5 mkr till SDF.att

Det minskning med miljonerär 17 jämfört situationen fyrameden
tidigare.år Framför allt det Ishockeyförbundet medvar som

miljoner14 i SDF-bidrag drog totalsumman. siffraMotsvarandeupp
för Ishockeyförbundet 95/96 3,7 miljoner kr.var
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medel vidare tillförbund slussarFotbollförbundet detär mestsom
mkr.uppgick beloppet till 4,4 Is-organisationer. 1996underliggande

Ridspoitsförbundetoch 3,5slussade mkr vidarehockeyförbundet 3,7
mkr.

administrationCentral13.8

kostnaderna iförcentrala administrationen 22,5Den procent avsvarar
23Motsvarande siffra i ESO-rapportenekonomi.SF:ns procent,var

för SF-nivân inte ökat.utgifternatyder de administrativavilket att
administra-den centralaframför de mindre SF:nallt iDet är som

kostnadssidan.spelar dominerande rolltionen en
administrationgraden centralden högstaSF uppvisar ärDe avsom

ochRacerbåtsförbundet 60 procentBudoförbundet 88 procent,
Bangolfförbundet procent.59

kostnader i ESO-rapportenmed administrativaDe SF största var
procent och 55 procent.Bangolf Flygsport 65 Dans67 procent,

mkr, vilket iuppgår totalt till 236,4centrala administrationenDen
organisationsstöd till SF:n. Läggsstorleken på RF:sstort sett motsvarar

till mkr.270,2kommittéarbete till uppgårstyrelse ochäven summan

intäkterFinansiella13.9

finansiella in-redovisat deSF harövervägande majoritetenDen av :n
förekommitnettoredovisning harfall dåi årsredovisning. detäkterna I

tagits förbundet ifråga.kontakt med
finansiella uppgåttintäkterperioden harUnder den aktuella SF:ns

till mkr.26,0

kapitalO13. l Eget

uppgår till 250,6 mkr.SF-nivånkapitalet påsammanlagdaDet egna
det betyda 56,1kanRF-bidragsberoendet på 22,4Ställt attprocentmot
SF-nivån. I ESO-ackumuleratbidragspengar från finnsmkr i RF

miljoner kronor.motsvarande belopp Detfrån 1581993rapporten var
med 58,6kapitalet SF-nivån har ökatpå procentegna

redovisarIshockeyförbundet,överlägset rikaste SF:tDet ettär som
grundlagt delIshockeyförbundet harkapital på mkr.74,3 storeget en

avgjorts iVM-tumeringarmed desin förmögenhet i samband somav
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Sverige 1989 och 1995. Förbundets nettobehållning blev cirka mkr30
Åttavid båda tillfállena. har tio miljoner kr i kapital.SF eller egetmer

Ishockey 74 333 000,00
Fotboll 53 134 000,00
Golf 22 638 926,00
Segling 12 451,00713
Orientering 12 296 000,00

TABELL: Rikast SF med kapital 1995/96mest eget-

Ishockey 58 472 000,00
Fotboll 15 120 000,00
Segel 9 545 000,00
Golf 9 201 000,00
Orientering 8 897 100,00

TABELL: Rikast SF med kapital 1995/96mest eget-

66 SF:n redovisarAv åtta negativt kapital, vilket betyderett eget att
allt kapital i förbundet förbrukats. frånI ESO-rapporten 1993 saknade
elva heltSF kapital.

kapitalunderskottStörst 1995/96 uppvisar Friidrottsförbundet med
36,3 mkr. Grunden till den förlusten vidlades också ett evenemang-
Friidrotts-VM i Göteborg 1995.

Amerikansk fotboll 257 342,00
Basket 298 586,00
Boxning 314 233,00
Biljard 441 399,00
Friidrott 36 332 000,00

TABELL: Fattigast SF med minst kapital 1995/96eget-

Friidrott 303 506,00
Skridsko 314 763,00
Landhockey 318 812,00
Biljard 524 699,00
Volleyboll 1 399 131,00

TABELL: Fattigast SF med minst kapital 1991/92eget-

Soliditet mått på organisations betalningsfönnåga på långär ett en
sikt. De SF uppvisar högst soliditet Isseglarförbundet, Kanot-ärsom
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mångkampförbund. SamtligaMilitäridrotts- ochseglarförbundet och
Soliditet.till ihar 90 100 procent

100%Isseglar
94%Kanotsegling
90%Militär- mångkampo
88%Segling
87%Konståkning

1995/96SF högst SoliditetTABELL: med

100%Isseglar
92%Kanotsegling
92%Konståkning
92%Segling
84%Frisbee

Soliditet 1991/92SF med högstTABELL:
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Distriktsidrottsförbundens14

finansiering

finns 22 distriktsförbund Riksidrottsför-Det DF i Sverige. DF:n är
bundets regionala kontor, huvudsyfte idrottsföreningarstödjaär attvars

förbund.och Varje DF för sitt distrikt.ansvarar
viktigasteDF:ts uppgifter idrottsorganisationema itre gentemot

distriktet information, företrädaservice och idrotten i samarbeteär: att
myndighetermed och organisationer.

bistå föreningslivetAtt med service kan innebära administrativt stöd
och service till exempel erbjuda tjänster dataservice, bok-attsom som
föring, medlemsredovisning, löneadministration, avtalsförsäkringar,
tryckeritjänster samordning inköp kontors- och förbruk-samt av av
ningsmaterial till fördelaktiga priser.

företrädaAtt idrotten kan innebära tillvarata idrottensoch bevakaatt
intressen kommuner och landsting.gentemot

Övriga uppgifter ålagda utföra i enlighet medDF:t RF:sär attsom
definition är:

främja, utveckla och samordna den idrottsliga verksamheten inomatt-
respektive RF-distrikt arbeta i enlighet och Riks-med RlMzssamt
idrottsstyrelsens beslut;

stimulera ungdoms-, och utbildningsverksamhet inommotions-att-
distriktet;

fördela idrottsmedel rättvist ochpå ändamålsenligtatt sätt.ett-

14.1 Syftet med undersökningen

övergripandeDet syftet undersökningen kartlägga in-med har varit att
ochgående utgående penningströmmar till de distriktsförbunden.22
kartläggningen framgår finansiella struktur. SyftetAv DF:nsäven

har varit undersöka ekonomiska realiteter, exempel distrik-tillatt som
olika bidragsberoende självñnansieringsgrad deras eko-ochtens samt

ställning.nomiska
Vidare har klassificering syftegjorts i belysa penningström-atten

till och från distriktsförbundet.marna
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14.2 Redovisning den metod använtssomav

Undersökningen penningströmmama DF-nivån har primärtav
genomförts med distriktstörbundens årsredovisningar bakgrunds-som
material. penningsummor redovisas i officielltDe ärrapportensom
godkända Räkenskapema harstyrelsen och på årsmötet.antagnaav
således granskats och godkänts förbundets revisorer.av

ekonomiska för hämtadeDe data ligger till grund analysen ärsom
från verksamhetsåret materialet ingår ekonomiska fakta1996. I även
från 1995. Diverse kompletteringar har skett intervjuer.genom

Klassificeringen14.3

jämförbaraFör erhålla data mellan årsredovisningar harDF:nsatt en
klassiñceringsmall tillämpats samtliga årsredovisningar. mallDen

tillämpats på avviker till viss del från den påDF använtsettsom som
föreningsnivån.SF- och den ekonomiska redovisningenOrsaken är att

inte möjliggör klassiñceringsprinciper det gäller kostnadernärsamma
intäkter. administ-och verksamhet kan till sinDF:ns att meranses vara
och föreningarna.rativ serviceinriktad vad fallet med SF:n ochän är

Vid analysen tekniker för normal räkenskapsanalysharDF:nav
Redovisningen inte alltid säkra klassiñceringsgränser,medgeranvänts.

det vill överlap-det kan finnas intäkt- och kostnadspostersäga att som
varandra och hänföra till bestämdsvåra Dessaär att post.par som en

fel torde marginella.vara

Några begrepp

intäkterTotala
våra exkludera det lokala aktivitetsstödetI analyser har vi valt att

från årsredovisning analys. Skälet till detta dessaDF:ns i vår är att
inte verksamhet fördelas vidare tillinom DFstannar utansummor :ns

idrottsföreningama fastställda prestationsnycklar respek-utifrån inom
tive distrikt. penningströmmar bör således inte påverka resultatetDessa
i ordinäraDF:ns verksamhet.

har börjat LOK-stödet från resultatredovisningenEtt DF borttapar
och väljer lägga balanskonto i avvaktan på utbetalning. Videt påatt ett
kommer utgå ifrån i kostnads-/intäktsanalyserdetta vårasynsättatt av
DF:n.
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Lönebidrag till föreningar
Huruvida lönebidrag från länsarbetsnämndema till underliggande

idrottsorganisationer, specialidrottsdistriktsförbund SDF ochsom
föreningar,lokala löneadministrationenDF:n sköter skall in-åt,som

räknas i DF:ns resultatredovisning komplicerad fråga. Vi har valtär en
inte finansiellamed dessa flöden i våra ekonomiska beräkningaratt ta

eftersom de, på ungefär LOK-stödet, igenomsättsamma som passerar
ekonomi.DF:ns

Avvikelser
Under utredningens gång har framkommit vissa harDF såatt en

dominerande ekonomisk situation de väsentligt påverkarattpass
genomsnittet. Ett exempel detta Göteborgs Distrikts Idrottsför-är
bunds goda ekonomiska situation. GDIF:s framgångar kommer-på den
siella marknaden slår kraftigt igenom på de flesta ekonomiska nyckel-
talen. Detta viktigt beakta vid analys genomsnittsvärdenaär att en av
för alla DF.

dessa siffrorTrots i vissa fall riskerar förvränga helhetsbildenatt att
DF:ns ekonomiska situation har vi valt med GDIF. avsnittetItaattav

DF:ns självfinansieringsgrad har vi dock bortsett från Göteborgsom
distrikt vilket klart påverkar analysens slutresultat. övrigt finnsI det en
bilaga med hjälp de framtagna nyckeltalen beskriver varje DF:ssom av
ekonomiska situation. se Idrottsutredningens arkiv

Redovisningsstandarden generellt
Standarden på årsredovisningarDF:ns varierar, ändåmen ger en

fullt acceptabel bild de olika ekonomiskaDF struktur och resul-av :ns
de fallI tveksamheter förekommithar har förtat. noter satts ut attsom
läsaren uppmärksam på de problem förelegat.göra som

Nyckeltalen

Utgångspunkten för analysen det enskilda DF:t där alla redovisadeär
intäktsposter har ställts i relation till totala intäkter och kostnader. Syf-

med nyckeltalen bedöma de olika intäktskällomas betydelsetet är att
för DF:ts verksamhet. nyckeltalen framgår den finansiellaAv struk-

i alla DF de olika intäktskällomas betydelse för överlev-turen samt
naden.

Nyckeltalen, beskrivs nedan, har helhets-summeratssom upp
nivå. Resultaten analysen redogörs för i kapitel 15.av
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Justerade totala intäkter
resultaträkningenalla iintäkterna definierastotalaDe upptagnasom

tillmed hänsynhar justeratsintäktsposter. intäkternatotalaDe even-
tuella bokslutsdispositioner.

LOK-stödet
exkluderatoch sedanaktivitetsstödet redovisaslokala ärDet separat

nedan.från alla nyckeltalen
bokslutsdispositionerexkl. LOK ochTotala intäkter

projektstöd-bidrag, ordinarieRF samt
RF-bidragOrdinarie samt extra

-bidrag/totala intäkterRF
exkl. LOK-stödtotala intäkterfrån RF/ justeradeTotala bidrag

Landstingsbidrag
från landstingetOrdinarie projektbidragsamt

Landstingsbidrag/totala intäkter
exkl. LOK-stödtotala intäkterlandstingsbidrag/ justeradeTotala

bidrag exkl. LOKTotala
LOK-stödetförutombidrag betalts till DF:tAlla utsom

Subventioneringsgrad
LOK-stödetexkl.totala intäkterTotala bidrag/justerade

Idrottsintema intäkter
.Sfiälvfinansieringsgrad

affársuppgörelser Bingo-sponsring ochIdrottsinterna intäkter ++
intäkteryomsättningfinansiellaövriga intäkterLotto + +

Eget kapital
fonderade ocholikahar förtsTill det kapitalet typer reser-avegna
redovisat resultat.vinstmedel ochbalanseradeverade medel samt

resultatJusterat
intäkterresultat summaredovisatjusterade resultatetDet är -

till eventuellahänsynjusterats medkostnader somsumma
bokslutsdispositioner.

intäkterFinansiella
bokslutsdispositionerochkostnader exkl. LOKTotala

kostnaderPersonalkostnader/totala
SDF -anslag

-anslag/totala kostnaderSDF
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distriktsidrotts-Analysen15 av

förbundens ekonomi

Totala intäkter15.1

totalatill mkr. Medtotala intäkterna för de uppgår 211,522 DF:nsDe
aktivitetsstödettotala för det lokalaintäkter intäkter med avdragavses

från allabokslutsdispositioner. LOK-stödet har exkluderatsLOK och
ordi-definition skall medräknas i DF:nsnyckeltal då det enligt vår inte

finnsredovisning. BingoLottonetto med.Observera endastnära att
lägst intäkterSpännvidden det redovisarmellan DF som

totala intäkterHälsingland och redovisardet DF störstsom
mkr.Göteborg ligger i intervallet mkr3,2 24,9-

intäkter följande kr:DF redovisar totalaDe ärstörstsom

Göteborg 24 872 079,00
000,00Stockholm 22 450

Småland 20 304 797,04
Örebro 653 699,0016
Skåne 14 854 253,00

bokslutsdispositionerLOK-stödet ochTABELL: har totala intäkter exkl.DF störstsom

Blekinge 698,004 714
Gästrikland 332 697,184

949,55Gotland 3 573
Bohuslän-Dal 470 693,813
Hälsingland 190 970,453

bokslutsdispositionerochlägst intäkter exkl. LOK-stödetTABELL: DF har totalasom

situation ESO-rap-undersökning ekonomiskaI 19.92 års DF:nsav
de totala in-till mkr. 1996porten uppgår totala intäkter 277DF:ns är

den härligger bland itäkterna mkr, skillnaden211,5 annat attmen
organisationerandraanalysen bortser ifrån lönebidrag, tillkommersom
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och endast nettoresultatetlöneadministration sköts DF attvars avav
bara jämföras medBingoLotto ingår. Därför kan dessa storsummor

försiktighet.
Göteborgs dist-Analysen likartade tendenser däruppvisar dettatrots

Även Stockholm och Smålandriktsförbund redovisar intäkter.störst
redovisar fortfarande DF Häl-behåller sin tätposition. värdenLåga som

vid elimineringsingland Blekingeoch Gästrikland. Värt är attatt notera
långt in-lönebidrag tillhörande andra föreningar hamnar pånerav

täktslistan.

projektstöd tillordinarie och15.2 totalaRF :s
DF

framgår sammanställ-totala ordinarie projektstöd tillRF och DF:n av:s
underningen. uppgick till mkr 1996.RF:s totala stöd till 24,2DF

RF-bidragSpännvidden redovisar lägst totalamellan det DF som
Stockholm lig-Gotland RF-bidragoch det redovisarDF störstsom

i intervallet mkr 2,3 mkr.0,6ger -
detVid analysen årsredovisningar framgår totala RF-DF:ns attav

intäkter. Vid analysstödet cirka totala11 DF:nsutgör procent avav
varierandeframgår för andeldet totala RF-stödetDF:n att avsvarar

intäktsstrukturen.
varierar mellanStödets andel de totala intäkterna inom DF:nav

värden visarcirka totalintäkter. Höga3 22 redovisadeprocent av-
och Västernorrland. Lågabland Västergötland, Hälsingland vär-annat

Örebro Bidragets procentuelladen visar till och Göteborg.exempel
Respektive distriktandel resterande intäktskällor.stoleken påavgörs av

situa-bild den ekonomiskabör analyseras för få exaktseparat att en av
tionen.

Västergötland 22%
Hälsingland 21%
Västernorrland 21%
Bohuslän-Dal 19%
Gotland 18%
Västerbotten 17%

intäkternaandel de totalaTABELL: DF har högst värden på RF-bidragets avsom
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Östergötland 10%
Stockholm 10%
Småland 10%
Södermanland 10%
Halland 9%
Örebro 5%
Göteborg 3%

TABELL: DF har lägst värden på RF-bidragets andel de totala intäkternasom av

projekt-RF:s och organisationsstöd har i princip varit oförändrat
åren. Fortfarandeöver ligger spärmvidden mellan lägsta och högsta

värden mellan 0,6 och mkr.2,3 Höga värden har fortfarande Stockholm
och Småland och låga värden hade Hälsingland, Gästrikland, Bohus-
läns-Dal och Göteborg redan 1992.

När det gäller andelen RF-bidrag de totala intäkterna spänn-av var
vidden i ESO-rapporten mellan1992 3-31 värden visadeHögaprocent.
Hälsingland och Västernorrland. Dessa har hög andel underäven en

Örebro1996. Göteborg och har den1996 lägsta andelen.även

15.3 Landstingets totala transfereringar till
DF

vår undersökningI har vi två metoder för kartläggaanvänt attoss av
landstingets stöd till DF:n. Följande metoder har använts.

Metod 1
Via landstingen har de totala utbetalningarna till kartlagts.DF:n

Landstingets totala utbetalningar under 1996 uppgår till mkr.88,4
dettaAv framgårmått landstingets totala utbetalningar årenatt över

har ökat från mkr75 till1992 88,4 mkr 1996.

Metod 2
Landstinget finansierar andra aktiviteter friskvård ochäven som

hälsokampanjer och betalade enligt DF:ns årsredovisningar mkr79,1ut
till dem 1996. Motsvarande för 1992 mkr,83,1 vilket isumma var

till metod pekar1 på minskning landstingsbidragen.motsats en av
Skillnaden kan beror på landstingen 1996 oftare begäratt mot-en
prestation DF:n vad gäller insatser för friskvård och DF:n inte iav

utsträckning redovisar friskvårdsbidragen från landstingensamma som
bidrag.rena
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ilandstingendistriktsförbund konstaterasVid allaanalysen attav
totala intäkter.DF:nsgenomsnitt för cirka 371996 står procent av
mellan lands-SpännviddendistriktenVariationema mellan är stor.

intäkter varierar i inter-totaladistriktenstingens ñnansieringsandel av
Södermanland,till exempelvärden redovisarvallet 8-58 Högaprocent.

visarGöteborg påexempelmedan tillBohusläns-Dals och Stockholm
Återigen Idrottsförbunds högaGöteborgslägre värde. påverkar omsätt-

nyckeltal. Andelendettapålandstingsandel resultatetning och låga
intäkter.stod för 22% DF:nsövriga bidrag lönebidragsamt av

30intäkterna år 1992totalaLandstingbidragens andel de varav
Även lönebidragingickanalysi årshär ska beaktas 1992attprocent.

i defor BingoLottobruttointäkterföreningartill andra DF:tän samt
totala intäkterna i analysen.

älvñnansieringsgraden-1 5.4

/bidragsberoendet
kring cirkaliggersjälvñnansieringsgraden för DF:ngenomsnittligaDen

erhållitsBeloppet harmkr.kronor räknat: 84,040 I attprocent. genom
totalamed desssjälvfmansieringsgradmultiplicera respektive DF:s om-

självfmansierings-lågvisar på mycketExempelsättning. på DF som
Stockholm.Bohusläns-Dals ochJämtland/Härjedalen,grad är

analysen blirIdrottsförbund iexkludera GöteborgsGenom att
sjunker till 30Självñnansieringsgradenlite annorlunda.mönstret pro-

finansiellaindikerar demkr. Dettaoch i kronor räknat: 62,4cent nya
Göteborgsregionen.genomslagskraft iintäktskällomas

kon-ligger relativtjämfört med år 1992Självñnansieringsgraden
hadesjälvñnansieringsgrad 1992Lågomkring 40stant procent.

redan 1992hadeVästernorrland. GöteborgBohusläns-Dal, Gotland och
självfinansieringsgrad.mycket högen

kapitalsamlade15.5 DF:ns egna

mkr.cirka 70,4samlade kapital liggerDF:ns egna
ochSkåneframgår två DFkapitaletanalysVid det attegnaen av

finnskapitaletdetförGöteborg står cirka 54 procent somegnaav
detoch Göteborgmellan Skåneackumulerat i Skillnaden ärDF:n. att
detmedancirkasjälvñnansieringsgrad 89sistnämnda har procenten

förstnämnda ligger kring 35 procent.
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Ställs det samlade kapitalet det genomsnittliga bidragsberoendetmot
på 59 betyder det 28,5 mkr i bidragspengar finns ackumule-procent att
rade på DF-nivå.

Bortsett från Göteborgs DF uppgår det samlade kapitalet tillegna
mkr. Bidragsberoendet42,4 ökar till 69 och de samlade acku-procent

mulerade bidragspengama finns på DF-nivån hamnar 29,4 mkr.som
Jämfört med 1992 kan konstateras Göteborg har ökat sittatt egna

kapital 3,5 gånger från 8,1 mkr till 28,0 mkr. Med hänsyn till Göte-
borgs höga självfinansieringsgrad detta från marknaden viaär pengar
bland BingoLotto. Andra också redovisar kapitalannat stort gent-som

1992 Småland, Södermanland,är Dalarna och Värmland.emot Gene-
rellt kan DF har blivit rikare åren. Majo-sett noteras att avsevärt över:n
riteten harDF:n ökat sitt kapital. Endast Gotland, Hälsinglandav egna
och Stockholm har minskat det kapitalet sedan 1992.egna

1 5.6 Finansiella intäkter

På grund fallnågra nettoredovisning har intedet varit möjligt attav av
få fram den exakta de finansiella intäkternaöver på DF-nivån.summan
Majoriteten DF:n har redovisat de finansiella intäkterna i sin helhet.av

förekommandeI fall finansnetto finansiellaoch intäkter har under
1996 uppgått till 6,1 mkr.

15.7 Personalkostnaderna i relation till de
totala kostnaderna

redovisningenI har det inte varit fullt möjligt särredovisa deatt
anställda har lönebidrag. innebärDetta de personalkostnaderattsom

finansieras via länsarbetsnämndema ingår i redovisningensom av per-
sonalersättningar.

Analysen outputsidan har koncentrerats på två kostnadsslag,av per-
ochsonal SDF-bidraget. Den totala redovisas försumma som perso-

nalersättningar enligt definitionen i inledningen och utbetalts ärsom
cirka 64,2 mkr. Detta 30 de totala kostnaderna förmotsvarar procent av
DF:n.
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totalatill derelationiSDF-anslaget15.8

kostnaderna

bidra-Totaltmkr.redovisningen 42,0 utgörenligtSDF-anslaget utgör
for DF:n.kostnadernatotaladecirka 20 procentget av
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16 Föreningamas finansiering

samband medI djupstudien tio kommuner i gjordesSverigeav en
stickprovsundersökning svenska idrottsföreningar200 i kommu-av

med tyngdpunkt föreningarnas ñnansieringsstruktur.pånerna
Nedan redogörs för metoden för urvalet de föreningarna200av

slutsatser intäktskällomas sammansättning betydelse förochsamt om
finansieringen.

Enligt RF finns 22 072 idrottsföreningar lokalavdel-antalsamt ett
ningar Korpen inom idrottsrörelsen. Ansträngningar gjorts förhar attav
de föreningarna200 ska så representativt urval möjligt,utgöra ett som

observera föreningarna knappt allaatt representerar procentmen en av
idrottsföreningar i Sverige och det här underlaget förkan litetatt vara
för dra bestämda slutsatser övriga idrottsföreningars ekonomiskaatt om
förhållanden. detI sista avsnittet har det gjorts några försiktiga upp-
skattningar hur det kan på riksnivån.utav se

16.1 Syftet med undersökningen av

idrottsföreningarna

Syftet med undersöka den ekonomiska situationen för idrotts-200att
föreningar få uppfattningär att en om:

hur intäktskälloma kan för olika idrottsföreningar,ut typerse av-
framför allt förhållandet bidragsberoende kontra självfmansiering
vilken idrottsföreningar och minst bidragsberoendeärtyp mestav-

1 6.2 Urvalsmetod

följerHär beskrivning tillvägagångssättet vid urvalet de 200en av av
idrottsföreningarna. Idrottsutredningens arkiveradeI material redovisas

på alla föreningar deltagit i undersökningen.namnen som
Med hänsyn till syftet med undersökningen det viktigt medär repre-

sentativitet i urvalet undersökta idrottsföreningar samtidigt detav som
gäller fullständigså bild olika stödforrner möjligt.att ge en av som
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idrottsföreningarnaValet de 200av

skedde i tvåValet de idrottsföreningama200 steg:av

övervägandennäringsgeograñska1 Kultur- och

ekonomiska förutsättningarolikaexempel påTio kommuner, som ger
uppfattningförblandför föreningslivet, valdes attannatut, omge en

tio kommunerstorstadskommun. Dessaskillnader landsbygd var-
inblick igrundligaredjupstudie församtidigt föremål för att ge enen

delfinns meddjupstudienföreningsstödet. Resultatet ut-som en avav
hänvisas tillbeskrivning kommunernaredningen. För närmare aven

kapitel 4.2.

Övervägande idrottsutövning och2 kring typer av
idrottsföreningar

representativrimligföridrottsföreningama valdes200De attut ge en
bild av:

specialidrotts-de 66de olika representerassportertyper avsomav-
lagidrott/individuell idrott etc.,skillnader iförbunden medsporter

riksgenomsnittet inomjämförelse medstorlek iidrottsföreningars-
varje sport,

spridning.geografiskaidrottsföreningars-

sportema/förbunden in ideladesuppnå dettaFör treatt grupper -
med till blandhänsynmellanstora och små annatsportgrupperstora, -

Sverige.iidrottsföreningarantaletandelen föreningar det totalaav
skickatsfrån föreningslistomasedanIdrottsföreningama valdes som av

utvalda föreningensdentillkommunerna. viss hänsynEn atttogs
medlems-riksgenomsnittligamotsvarade detmedlemsantal någorlunda

för förening denantalet inom sporten.en
idrottsföreningarurvaletrepresentativitet vidkraven påMot av

olikaoch analysfullständighetmåste kravet på typervägas avav
ocksåföreningarantalmedidrottsföreningar. Kommuner störreett gavs

innehållereftersom deundersökningen,något i ettstörreett utrymme
med minstbidrogVarje kommunidrottsföreningar.spektrumstörre av
medochföreningar10tio idrottsföreningar kommuner10 reste-
idrottsföre-antalettill det totalaproportionerligtrande föreningar100

ningar i respektive kommun.
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16.3 Intäktskällomas sammansättning och
betydelse

ekonomiskaDen analysen de 200 idrottstöreningama gjordes på ettav
liknande analyserna special- och distriktsidrottsförbunden.sett som av
Tyngdpunkten har lagts vid intäktssidan, villdet vid föreningarnassäga
olika intäktskällor deras inbördes betydelse för finansie-typer samtav
ringen.

Nedan följer detaljerad beskrivning föreningarnas bidragsbe-en av
roende respektive självfmansiering, intäkter från lotteri, bingo och
BingoLotto, medlemsintäkter, publikintäkter, reklam och sponsring

idrottsföreningarnas soliditet, kapital, redovisat resultat ochsamt eget
överskottsgrad. Föreningarna har delats in i mellanstora och små.stora,
Vilka idrotter tillhör respektive kategori redovisas i bilagasom

Bidragsberoende respektive självñnansiering

52 de undersökta idrottsföreningarna har bidragsbero-procent ettav
ende på till 20 de totala intäkterna. Motsvarande siffra iprocentupp av
ESO-rapporten 1993 57 procent.var

De mindre bidragsberoende ochmellanstoraärstora änsporterna
små sporter:

Stora 17 procent
Mellan 32 procent
Små 22 procent

TABELL: Bidragens andel de totala intäkterna inom de olika sportgruppemaav

Trenden kan klubbar i mindreär att ärstora sportersom man se
bidragsberoende mindrei inte förändratsnågot harän sporter, som
sedan den förra rapporten.

Klubbar bedriver arenaidrott kommersiellasom genererar mer
intäkter klubbar möjlighet visa elitlag inför publikän utan att ettupp
och i massmedia. Det handlar publik, sponsring, andraävenom men

kommersiella intäkter i form försäljning.typer av av
Bland kommunerna bidragsberoendet i Skellefteå med 34är störst

och minst i Göteborg och Simrishamn med 14procent procent.

Skellefteå 34 procent
Sandviken 27 procent
Botkyrka 26 procent
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Forshaga 23 procent
22Borås procent

Vilhelmina 22 procent
21Eksjö procent

Falkenberg 21 procent
Simrishamn 14 procent
Göteborg 14 procent

uppdelat på kommunernaintäkternaBidragens de totalaTABELL: andel av

Lotterier, BingoLottobingo och

föreningarnabland de 200de totala intäkterna utgörs17 procent avav
BingoLotto.lotterier, bingo ochfrån spelmarknaden i formintäkter av

andrasamladspelintäkter iföreningar redovisar allaVissa post,en
spelformema.specificerat de olika

fârföreningar 20visar 99Alla spelfonnema attsammantaget pro-
tillSpridningen 20 73spel.från olikaeller sina intäkter ärcent avmer

vilket indike-i ESC-rapporten,liktydigt med detResultatet ärprocent.
spelformer.BingoLotto andradelvis ersattattrar

alla före-föriSpelintäktema ungefär lika typerär procentstora av
ningar:

17Stora procent
16Mellan procent
23Små procent

de olikaintäkterna inomde totalabingo BingoLottos andelTABELL: Lotteri-, och av
sportgruppema

Medlemsintäkter

bland de 200intäkternasjuMedlemsintäktema för procent avsvarar
mellanföreningarna. Fördelningen är:sportgrupperna

7Stora procent
Mellan 5 procent
Små 8 procent

de olikaintäkterna inomde totalaTABELL: Medlemsavgiñemas andel sportgruppemaav



1998:33 idrottsrörelsenSOU 245Finansieringen av

Även siffradenna väl med vad redovisades istämmer överens som
ESO-rapporten.

Framför allt i golfklubbar medlemsintäktema för väsentligsvarar en
del de totala intäkterna. reflektion också många föreningar iEn är attav
högre utsträckning finansierar del sin verksamhet med trä-stor aven
nings- och tävlingsavgifter. föreningsmedlemmar verkligenDe som
deltar i föreningens aktiviteter betalar till föreningskassan.mer

Publikintäkter

Endast 24 de föreningarna redovisade publik-200 någraprocent av
intäkter och de uteslutande verksamma inom de id-är nästan stora

endast nio föreningarna betyddeFör publikintäktemarötterna. av mer
tio de totala intäkterna.än procent av

skillnadenHär mellan elit- och breddidrott särskilt tydlig. is-Förär
hockeyklubbama i elitserien publikintäktema i genomsnittutgör
26 de totala intäkterna för fotbollens deloch i allsvenskanprocent av

publik- och dematchintäktema 23 sammanlagdautgör procent av
intäkterna.

Reklam och sponsring

Reklam- och sponsringsverksamheten ligger tämligen lågt. För 78 pro-
de undersökta idrottsföreningama sponsring och reklamutgörcent av

endast 0-10 de totala intäkterna. Hälften föreningarnaprocent av av
redovisade ingen intäkt från reklam sponsring alls.och

föreningarDe redovisade reklam- och sponsringandel desom en av
totala intäkterna tillhörde depå tio uteslutandeöver nästanprocent

liten vattenskidor visade dock reklam-Enstora sporterna. sport ensom
och sponsringandel mindre föreningarpå 19 I ärprocent. sponsor-
intäkterna ofta relaterade till personliga kontakter.

intäkternaDe kan hänföras till föreningar med elitlag i attrak-stora
tiva fotbolls- och ishockeylag.attraktivaMest ärarenasporter.

Noterbart sponsring bedrivs i form kalladehel del såär att en av
baiteruppgörelser där föreningarna erhåller produkter och tjänster i
stället för transaktioner inte i föreningarnas redo-Dessapengar. syns
visningar.
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Balansräkningen16.4

kapitalEget

kapital.ridklubbar i undersökningenGolf-, bilsport- och visar stort eget
de dyraför finansieraOfta behövs kapital kunnastort eget attett an-

Golf- och ridklubbarförläggningarna behövs utöva sportema.attsom
anläggningarna själva.också i mycket utsträckningäger stor

och hargolfklubb listan finns i GöteborgtoppadeDen ett egetsom
kapital på mkr.7,3

bland de undersökta föreningarnasammanlagda kapitaletDet egna
deidrottsföreningama iuppgick överraskande dettill 49 mkr. Inte är

elitklubbarnakapitalet. Förhar det ärstora sportema mestasom egna
intäkternavilket beror pådet ofta svängningar i resultaten, ärattstora

spelmässigt bra år ökarväldigt avhängiga den sportsliga utgången. Ett
eventuelltspel ochinternationelltpublikintäktema och intäkterna från

påföljande spelarförsäljningar.också

Soliditet

totala tillgång-andel deSoliditeten, vill det kapitaletsdet säga avegna
iidrottsföreningama.bland 57imponerande högtär procentarna,

soliditet på mellan 80-100procent harESO-rapporten 50 procent,en
Balansomslutningenskuldsättningsgrad.vill lågdet mycketsäga en

vanligtunder 90-taletmellanvarierar dock mycket föreningarna. De
ekonomiidrottsföreningar med dåligförekommande rubrikerna ärom

för detekonomiska situationenskev bild hur den storautseren av
inom deåterfinns oftastdålig ekonomiflertalet. föreningar harDe som

spelaraffärermisslyckadearenaidrottema och oftast detärstora som
ekonomiskaligger bakom det dåliga resultat.

generella slutsatserJämförelser och16.5

idrottsföreningardet flertaletekonomiska situationen förDen ärstora
ekonomisk situation,sundstabil. allra flesta föreningar uppvisarDe en

fönnågaidrottsföreningarnasförklaras ivilket många gånger kan att
marknader:attrahera intäkter från flera olika
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spel,-
sponsring och kommersiella avtal,-
medlemmar i form medlems- och träningsavgifter,av-
publik,-
försäljning,-
bidrag.-

En tydlig tendens emellertid många idrottsföreningarär kraft-att
samlar alltför hårt på eller intäktsströmmar.två Förmodligen detären
så idrottsförening utvecklar framgångsriktatt arbetssätt företten att
attrahera viss intäkt och bygger sedan del sintypen storav upp en av
verksamhet utifrån denna. De föreningar har den bästa ekonominsom
har emellertid varit duktiga på fördela sina ansträngningar flerapåatt
olika intäktskällor.typer av

Många föreningar också för bli alltför beroendeatt typvarnar av en
intäkter, till exempel från spel och lotterier, dominerandeav en sponsor

eller tävling. Liknande varningar utfärdar flerastor fritidschefer,en
bland andra fritidschefen i Falkenberg, de kommunalaattsom menar
bidragen varit frysta och inte ändrats i takt med inflationen. Detta har
föreningarna kompenserat med intäkterna från BingoLotto, vilket i sin

invaggat dem i falsk tilltro tilltur den ekonomiska situationen.en
Tydligt också många idrottsföreningarär har betydande intäkteratt

från de medlemmarna och andra sin Olika for-utövareegna sport.av
deltagar-, tränings- och tävlingsavgiñer mycket viktigutgörmer av en

intäktskälla för många idrottsföreningar. Knappt tredjedelartvå av
föreningarna redovisar sådana intäkter. Där de redovisas står förde
cirka 20% intäkterna. tyderDetta på del finansie-störreattav en av
ringen läggs på de direkta användarnaöver idrottsföreningensav
produkter, vilket känns igenär frånmönster privata tränings-ett som
anläggningar.

ideellaDe idrottsföreningama kommer säkerligen få hårdareatt en
konkurrens från de privata träningsmarknaden, vilket redan idag ställer

krav på servicestörre och kvalité. Konkurrensen med den privata sek-
har redan väckt många frågortom snedvriden konkurrens dåom

idrottsföreningama erhåller formerolika kommunala och statligaav
bidrag.

Jämförelser mellan sportgrupper

De mindre beroende bidragstora är de mellanstorasportema änav
och små Bidragen i desportema. 17stora sportema motsvarar procent

intäkterna 32 i den mellanstora För de småmot procentav gruppen.
motsvarande siffraär 22sportema procent.
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åttauppvisar desponsorintäkterVad gäller procent,större sporterna
fyraoch de småmellanstora tvåde procent.procent

olikaför debetydelsefullalikadetMedlemsintäktema i närmasteär
för deviktigastSpelintäktemaföreningar, 5-8 ärprocent.typerna av

intäkterna. Mot-totalademed 23allra minsta procentsporterna av
båda andra 17svarande siffra i de är procent.grupperna

mindre Denbland debästresultatenredovisade sporterna.De är
ochtvåelvavinstmarginalen i procenttotala treär procent motgruppen

Även högstSoliditetenrespektive mellanstora ärför den stora gruppen.
Soliditeten påliggerdenminsta Ibland de sporterna. gruppen

mellanstorai denidrottsföreningamaSoliditet harLägst52 procent.
siffran 40Bland de procent.med 26 ärsporternastoraprocent.gruppen

påförhållandenslutsatserdradet gickOm att om
riksnivå.

..
Sverigefarms iårsredovisningRiksidrottsförbundetsEnligt senaste

1995/96.idrottsföreningar07222
genomsnittet för demultiplicerahar viavsnitten nedanI attgenom

iidrottsföreningarantalettotalamed detidrottsföreningama200
riksnivå.det kansiffra för hurungefärligframSverige fått utseen

statistiskt kunnabas förför litenföreningarObservera 200 attäratt en
siffrornaförhållanden,verkligaslutsatserbestämdadra några menom

kanhur detfingervisningkan ut.seomenge

BingoLottointäkterLotteri-, bingo- och

utredningens 200ingår iidrottsföreningen,genomsnittligadenFör som
lotterierfrånintäkternatotaladekommer nioföreningar, procent av

förening. Omtkrcirka 90nominellabingo, ioch termer sammaper
de 072Sverige f°ar 22idrottsföreningar isamtligagenomsnitt gäller för

sammanlagti Sverige,finnsenligt RFidrottsföreningarna, som
exklusive BingoLotto.lotterier och bingomiljarder kronor från2

till de 200föreninggenomsnitt tkr75iBingoLotto pergenererar
riks-dettaSkulleutredningen.omfattasföreningarna varaavsom

till idrotts-miljarder kronormed 1,7bidrar BingoLottogenomsnittet
i Sverige.föreningarna

fåalltsåidrottsföreningarSverigesskullespelmarknadenFrån sam-
miljarder kronor.manlagt 3,7

Folkrörelsemasoch FSLTV-BingoSvenskEnligt BingoLotto -
till idrottenstöduppgår BingoLottosLotterifrågorförsamarbetsorgan
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endast till miljarder,1,2 vilket visar de idrottsföreningaratt som
deltagit i utredningen bättre genomsnittet i Sverige säljapåär än att
bingolotter.

Medlemsintäkter

De 200 föreningarna redovisar sammanlagda medlemsintäkter på 13,8
mkr, vilket innebär 69 tkr i genomsnitt förening.per

tkr69 multiplicerat med det totala antalet idrottsföreningar i Sverige
22 072 totalsumma miljarder i1,5 kronor medlemsintäkterger en
till svensk idrott år. Summan med motsvarandeöverensstämmerper
notering i Ds 1993:58 Idrott alla. Medlemsintäktema ligger kvar på

nivå i den tidigare undersökningen.samma som

Publikintäkter

nämndesSom redovisade endast liten andel de 200 klubbarnaovan en av
några publikintäkter, vilket visar på publikintäkter till delenstörsta äratt

hänföra till klubbar med elitlag. andra föreningar vissaFör kan åratt större
med innehålla ökade publikintäkter.större evenemang

Reklam och sponsring

Intäkterna från försäljning sponsring och reklam motsvarade 7,6av
de totala intäkterna bland de undersökta200 föreningarna.procent av

föreningarMånga saknar helt intäkter från sponsring.
reklam-Om och sponsringsintäktema skulle räknas på riksnivåupp

skulle sponsringen till idrottsföreningar i Sverige uppgå till cirka 1,4
miljarder kronor år. betydligt deDetta 910 mkrär änper mer som
bedömare sponsormarknaden uppskattar idrottssponsringen till.av
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finansieringElitföreningamas17

fotboll ochiredovisa hur elitklubbarnamed detta kapitelSyftet är att
Särskild tonvikt kommerfinansierar verksamhet.ishockey sin att

och andelen bidragspengar.andelen publikintäkterläggas på
Tillelitklubbarna harde 26Faktauppgiñer från och använts.om
harframställningberäkningarna i följandeför de ekonomiskagrund

elitserieklubbama ifrån de tolvårsredovisningarnalegat de senaste
allsvenskade1996/97 och 14ishockey inledde elitseriesäsongensom

1997.fotbollsklubbar inledde säsongensom

ishockeyElitserien i17.1

Tillsam-i svensk idrott.kassakossanElitserien i ishockey denär stora
1996/97,mkr i intäkter390,2hade de tolv elitserielagen säsongenmans

föregåendejämfört medökning medvilket 11 närmastär procenten
period.

mkrfrån 116,1Huvudparten intäkterna kommer sponsorerav --
elit-totala intäkterna. 26vilket de30 procentmotsvarar procent avav

finansieradesmotsvarande mkr,serieklubbamas 102,9verksamhet, av
försäljning biljetter.av

mkr.ökat med 100i Elitserientvâ år har omsättningenPâ nästan
försäljningmed ökadpositiva hängerutvecklingenDet avsamman

souvenirförsäljningökadispelare till både och klubbar Europa,NHL
TV-försäljning.ochhockeyligans medoch arbete gemensam sponsor-

mkrvinst på 1,81995/96 gjordei ElitserienRikast HV71är ensom
ökade sinkapital. Frölundaoch förfogar mkr i Västra11,4över eget

SverigesDjurgårdenoch gickomsättning med 70 procent somom
intäkternatotalaekonomiskaishockeyförening i Destörsta mätt termer.
Frölundaförmellan mkr Västraklubbarna i Elitserien varierar 46,3för

mkr för Södertälje.och 17,2
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Fördelningen Elitseriens totala intäkterav

tabellen framgår fördelningen elitserieklubbamas totalaAv nedan av
bidragintäkter. Intäkterna för spelarförsäljningar, bingointäkter och

särredovisades hälften uppskattning de totalaklubbarna och avav av en
intäkterna har därför gjorts.

Belopp Procent
Sponsorintkter 969.. 30l 16 127
Publik- och matchintäkter 26102 883 480..
Spelar-försäljningar 614.. 832 555
Bingointäkter 74216 650 4
Bidragsintäkter 15 728 453 4
Finansiella intäkter 2 042 1941
Övriga intäkter 103 310 26701..
Summa 198 100390 000..

justerade siffror
TABELL: Elitserieklubbamas intäktsfordelning från 1996/97 i nominellasäsongen termer
och i de intäkternatotalaprocent av

Elitseriens totala intäkter för laglag

Totala krintäkter
Västra Frölunda 46 276 326
Djurgårdens 44 735 949IF
Luleå 39 601883
Malmö 38 256 892

34 724HV 71 743
Leksands 34 317 988IF

000MoDo 31 385
Färjestads 326 640BK 30

25 599 155Brynäs IF
AIK 24 200 000
Västerås 23 302 000
Södertälje 17 170 725
Summa 390 198 000

TABELL: Elitserieklubbamas förtotala intäkter lag lag
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Elitserieklubbarnas publikintäkter

intäkterklubbarna totalt hade i underde 390,2 mkr de tolvAv som
mkr, vilket1995/96 utgjorde publik- och matchintäktema 102,9 mot-

26 de totala intäkterna.procentsvarar av

AndelkrPublikintäkter
000 %13 794 57AIK

Djurgårdens 531 000 44 %IF 19
Färjestads %751 455 39BK ll

iF 642 872 38 %9Brynäs
%Luleå 12 748 515 32

10148685 29%HV71
Leksands iF 26 %8 917 145

%998 000 25MoDo 7
Södertälje 764 808 22 %3
Västerås 20 %4 587 000

883 480 %Summa 102 26

nominella och iTABELL: Elitserieklubbarnas publikandel de totala intäkterna i termerav
de totala intäkterprocent av

match-särredovisar inte publik- ochMalmö och FrölundaVästra
intäkter.

Elitseriens bidragsintäkter

statliga ochelitserieklubb, Djurgårdens särredovisar deEndast IF,en
Djurgårdensårsredovisning från 1995/96.kommunala bidragen i sin I

motsvarandefall uppgick dessa 000 kr,bidrag till 239 procent aven
klubbens totala intäkter.

bidrag från ochUppgifter bidragsintäkter, inklusivetotala statom
till mkr.elitserieklubbar och uppgår 6,6kommun, har lämnats femav

bidrag, kansamtliga erhåller i genomsnitt mkr iOm elitserieklubbar 1,3
den totala till mkr, vilketbidrag uppskattas 15,7 motsvararsumman

kan dras slutsatsenfyra klubbarnas intäkter. dettatotala Avprocent av
del beroende statligaklubbarna endast begränsadtill äratt ytterst aven

och kommunala bidrag.
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17.2 Allsvenskan i fotboll

lag inleddeDe 14 Allsvenskan 1997 redovisade tillsammans in-som
täkter uppgick till sammanlagt 335,3 mkr under 1996. Tre desom av
lag finns med i beräkningen Elfsborg,IF Panos Ljungskile ochsom -
Västerås SK spelade under division1996 l-fotboll.-

totala intäkternaDe i Allsvenskan ökade med 24 från 1995procent
till 1996. Den positiva utvecklingen beror det ökade utbytet med allt
rikare fotbollsklubbar i Europa. Både i form framgångsrikt del-av
tagande i olika och spelarförsäljningar.cuper

ÅretSju klubbarna redovisar förlust i sitt årsbokslut.senasteav en
innan det bara klubbarna i Allsvenskan visade ettvar en av som upp
förlustresultat.

åskådliggöraFör de skillnaderna i klubbamas ekono-att enorma
miska förutsättningar kan GöteborgsIFK ränteintäkternämnas att mot-

Ljungskiles totala intäkter.svarar

Fördelningen Allsvenskans intäktertotalaav

tabellenAv nedan framgår fördelningen de allsvenska klubbamasav
totala intäkter.

Huvudparten intäkterna kommer från försäljning spelareav av -
80,0 mkr vilket 24 de totala intäkterna. 23motsvarar procent av pro--

elitfotbollsklubbarnas verksamhet, motsvarande mkr,76,5cent av
finansierades försäljning biljetter.av av

Belopp kr Procent
Spelarförsäljningar 80 039 616 24
Publik- och matchintäkter 76 480 208 23
Sponsorintäkter 64 764 748 19
Bidrag SEF/SvFF/Sv. Spel 20 337 949 6
Bingointäkter 11 986 436 4
Finansiella intäkter 6 481 085 2
Bidrag kommun 6 308 157stat 20
Medlemsintäkter 3 164 210 l
Övriga intäkter 65 702 201 20
Summa 335 264 610 100

TABELL: De allsvenska klubbamas intäktsfördelning från 1996/97 i nominellasäsongen
och i de totala intäkternatermer procent av
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förlagintäkter lagklubbarnas totalaallsvenskaDe

Allsvenskan tackiintäkternaför 29Göteborg stårIFK procentensamt av
spelarför-och lönsammaChampionsdeltagande i Leagueklubbensvare

säljningar.

krintäkterTotala
284 92498GöteborgIFK

00056441Helsingborgs I
897 00030Malmö FF

00025 773AIK
24 903 050Halmstad BK

Örebro 00019 224SK
Örgryte 664 72417

250 00015Degerfors
Östers 96813 998IF

00012 581NorrköpingIFK
69212 543Trelleborg FF
1079 657Elfsborg
0217 904Västerås SK

018 1245Panos/Ljungskile
335 263 610Summa

1996undertotala intäkterallsvenska klubbarnasTABELL: De
redovisade deSK,och VästeråsPanos/LjungskileElfsborg,IF som

allsvenskaandramed dejämförelseitotala intäkterna 1996lägsta
spelade i division 1996.klubbarna, I

publikintäkterAllsvenskans

under 1996hade i intäktertotaltklubbarnamkr de 14de 335,3Av som
23vilketmkr,76,5och matchintäktemautgjorde publik- motsvarar

totala intäkterna.deprocent av
och TV-från försäljningintäktervissa fallmatchintäktema har iI
in.TV-rättigheter lagts Dessainternationellaintäkter från försäljning av

till mkr.belopp uppskattas 3
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Publik- match Procent0 av
intäkter intäkterIcr totala

Malmö FF 66% Inkl. bidrag och20 446 000
sponsring

Helsingborgs IF 15 527 000 37%
AIK 093 28%7 000

Norrköping Inkl. tkr i intäkterIFK 25% 1883 181 000
från cupspel

Degerfors IF 3 675 000 24%
Västerås DivISK 1 895 121 24%
Halmstad BK 23%5 677 428

Elfsborg DivIF 2 148 902 22% I.Örgryte 3 845 685 22%
Örebro SK 3 957 000 21%
Trelleborgs FF 1 991 653 16%
Östers IF 2 060 15%193
Panos/Ljungskile Div683 14% I593

GöteborgIFK 4 298 633 4%
Summa 76 480 23%208

i nominella och iTABELL: De allsvenska klubbarnas matchintäkter under 1996 termer
de intäkternatotalaprocent av

Observera Malmö har redovisat publik- och matchintäkterFFatt
tillsammans med bidrag och ligger därför på listansoch sponsring
första plats.

Allsvenskans bidragsintäkter

statliga kommunalahar endast varit möjligt få fram de ochDet att
All-bidragens andel totala för de klubbarna ide intäkterna ll 14av av

bidragen frånsvenskan. beror klubbarna har slagit ihopDetta på statatt
utbetalas till klubbarna frånoch kommun med det bidrag som

branschorganisationen Elitfotboll.Svensk
Nedanstående klubbarna tillsammanställning visar de allsvenskaatt

del utbetalas till demmycket ringa beroende det kontantstödär somav
från och kommun.stat

Värdet tillhandahåller elitföre-på den service kommunernasom
ningarna har behandlatsinte i detta kapitel.
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AndelBidragsintäkter
och kommun krstat

Västerås 13 %SK 9431 043
Panos/Ljungskile ll %533 228

Elfsborg 8 %899IF 308
Degerfors 6 %IF 848 000

%Norrköping 000 5IFK 632
4 %AIK 030 000l

Trelleborgs 606 3 %FF 386
Östers 2 %IF 304 559
Örgryte 359 1 %146
Helsingborgs 1 %IF 324 000

0 %Göteborg 563IFK 250
2 %Summa 6308 157

under 1996 iallsvenska klubbarnas från och kommunTABELL: De bidragsintäkter stat
nominella och i totalade intäkternatermer procent av

Örebro bidrags-Halmstad särredovisar inteBK, Malmö FF och SK
intäkterna från och kommun.stat

kommunala och8 de undersökta klubbarna deFör 11 stat-av svarar
liga bidragen de totala intäkterna. Baraför mellan 0 och 6 procent av

Elfsborg,för klubbar, Panos/Ljungskile och IFVästerås SK, över-tre
spelade underbidragsdelen intervallet. klubbarstiger det Dessa tre

beräkningarna, i divi-räkenskapsåret, ligger till grund för de härsom
sion vilket förklarar bidragsberoendet.det något högre

Sammanfattning elitforeningarnas17.3

finansiering

förviktig intäktskällaIntäkterna från betalande åskådare mycketär en
pub-ishockeyns delelitföreningama i fotboll och ishockey. För utgör

för fotbollens dellikintäktema totala intäkterna och26 deprocent av
sammanlagda in-publik- och matchintäktema de23utgör procent av

täktema.
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både elitishockeynFör och elitfotbollen kan gällaantas att yttersten
begränsad del de kommunalatotala intäkterna kommer från ochav
statliga bidrag. Bland elitserieklubbama fyrabidragsberoendetär pro-

utslaget samtliga klubbar. fotbollsklubbamaallsvenskaDecent upp-
visar bidragsberoende på i nonnalfallen. Endast klub-0-6ett procent
barna, vilkas ekonomiska från divisionuppgifter härstammar tiden i
avviker från den bilden.gängse
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Bilaga l

Sportgrupp

SmåStora Mellan

fotbollAmerikanskBadmintonBandy
BangolfBilsportBasket
Baseboll/softbollBowlingBordtennis
BiljardBoxningFotboll
BouleFriidrott Brottning
BågskytteGolf Budo
CastingCykelGymnastik
CurlingHandboll Danssport
FlygsportDraghundsportInnebandy
FäktningIshockey Gång
KanotseglingHandikappOrientering
KlättringJudoRidsport
KonståkningSegling Kanot
LandhockeyMotorcykelSimning
RacerbåtSkidor Skytte

Sportdykning RoddSportskytte
Tyngdlyftning RugbyTennis

SkidskytteVolleyboll
Skridsko
Triathlon
Varpa
Vattenskidor

HEL/o.sägs
är
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