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Till statsrådet Lars Engqvist

Genom regeringsbeslut den 24 oktober 1996 bemyndigades framlidne
statsrådet Leif Blomberg tillkalla parlamentarisktatt en sammansatt
kommitté med uppdrag utvärdera det statligaatt stödet till idrotten och
föreslå tydligare mål för detta stöd modell förnya, uppföljningsamt en
och utvärdering verksamheten i relation till målen Dir. 1996:84.av
Kommittén vid sina förstaantog ett sammanträdenav namnet
Idrottsutredningen. Genom regeringsbeslut den 27 november 1997 gavs
kommittén i ytterligare uppdrag bedöma konsekvensernaatt för den
statliga idrottspolitiken idrottsföreningar väljer bedriva delattom en av
sin verksamhet i form den ideellaän föreningens Dir.annan
1997:146. Regeringen har till utredningen överlämnat Riksdagens
revisorers skrivelse dnr 1995:38 det statliga stödet tillom
studieförbund och idrott Fritidsutredningens betänkandensamt Fria
val SOU 1995: 145 och Fritid i förändring 1996:39.SOU

Med stöd bemyndigandet förordnades den 4 novemberav 1996
riksdagsledamoten Kjell Nordström ordförande i utredningen. Somsom
ledamöter i kommittén förordnades den 28 november 1996 riksdags-
ledamöterna Marianne Andersson, Christer Eirefelt, Lars Lilja, Carina
Moberg och Elizabeth Nyström, Ackoentreprenören Ankarberg
Johansson, socialarbetaren Gudrun Berglund, sjuksköterskan Gunvor G
Ericson, direktören Gunnar Hofring, vårdbiträdet Ingalill Pålsson,
ombudsmannen Tomas Riste och idrottskonsulenten Hector Valeria.

Som sakkunniga i utredningen förordnades den 28 november 1996
departementsrâdet jPer Bengtsson, sekreteraren Hugo Blom och depar-
tementsrådet Bo Netz. Den 18 december förordnades1996 sak-som
kunnig kommundirektören Kristina Olinder. Den februari19 1997
entledigades departementsrâdet Per Bengtsson från uppdraget och
förordnades fr.o.m. den februari15 departementsrâdet Lars Bryntesson

sakkunnig.som
Den 28 november 1996 förordnades i utredningenexperter sty-som

relseordföranden Carl-Gustav Anderberg, förbundsordföranden Inger
Båvner, förbundsordföranden Tomas Eriksson, kanslirådet Tomas
Johansson, förbundsordföranden Britt Källström, generalsekreteraren
Lars-Christer Olsson, revisionsdirektören Rolf Sandahl, pressekrete-

Refik Sener, byråchefen Evy Thörnqvist,raren förstaöversten av
graden Thure Wadenholt, ordföranden Birgitta Wistrand och samhälls-



Åström. förordnades den 18 decemberGertrud Som expertervetaren
februarirektorn Stina Ljunggren och den 19 1997 ämnessak-1996

förordnades hovrättsasses-kunnige Keneth Wising. april 1998Den 21
augustifr. den 1997.Gustavson 1 LottaLotta expert o.m.som som

med lag- och forordningsförslagenhar medverkat i arbetetGustavson
i i myndighets ställe.och arbetet med avsnittet RFom

1996 filosofie doktomTill sekreterare förordnades den december5
december förordnades kanslisekreterarenHelena Streijffert. Den 12

januariPierazzi till biträdande sekreterare. 13 1997Iréne Den
Michael och denförordnades departementssekreteraren Kramers 26

studieförbundsrektom Wallin till sekreterare.januari 1998 Bengt
stud. Fredrik har bistått utred-stud. Helena och fil. KirstJur. Garme
tillningen under perioden 1997-06 -16 1997-07-27.

härmed betänkandetIdrottsutredningen överlämnar SOU 1998:76
frilufts-motion för livet. stöd till idrottsrörelsen ochIdrott och Statens

livets organisationer.

Stockholm i maj 1998
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Sammanfattning

I Uppdraget

Idrottsutredningens uppdrag har varit utvärdera det statliga stödet tillatt
idrotten och föreslå tydligare mål för dettaatt stöd. uppdragetI harnya,
också ingått föreslå modell för uppföljningatt och utvärderingen av
målen åtgärder för bidrags-säkerställa insynsamt och kontrollatt av
fördelningen till idrotten. Genom tilläggsdirektiv uppdrogs utred-
ningen bedöma konsekvenserna för denatt statliga idrottspolitiken om
idrottsföreningar väljer bedriva del sin verksamhetatt ien av annan
form den ideella föreningen.än

Utredningens förslag

Utredningen skiljer två statliga stöd: till idrottenut och till främ-ett ett
jandet aktivt friluftsliv.ettav

Övergripande mål för stöd till idrottenstatens

Statens stöd till idrotten skall stärka sådan allmännyttig ideellt organi-
serad, demokratisk och medlemsstyrd barn- och ungdoms-, motions-
och tdvlingsverksamhet omfattar betydande andel befolk-som en av

oberoendeningen kön, social och etnisk tillhörighet, eller jjzsiskaav
och psykiska förutsättningar.

Med Idrottsutredningens förslag till övergripande mål betonas utred-
ningens förtroende för den ideellt organiserade idrotten fortsatt för-att
verkliga målet idrott åt alla. Idrottsutredningen i likhet med idrotts-gör
rörelsen åtskillnad mellan tävling och motion. Tävling står för denen
prestationsinriktade idrotten medan motion trivsel och välbe-sätter
finnande framför prestation.
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Verksamhetsmål.konkretiseras i antalövergripande måletDet ett
användning inteskall anslagetsVerksamhetsmålen styrastyra men

bidra tillIdrottsstödet skall främstidrottsrörelsens verksamhet. att ut-
verksamhet.veckla kvalitén i idrottsrörelsens

Verksamhetsmål

benägenhet för idrottochungdomarsutveckla barns ochAtt intresse
förochinflytandemöjligheter sittderas över tautövasamt att ansvar

idrottande

stöd tillområde iprioriteratungdomsidrottochBam- är statensett
till lokala barn- ochanslagsmedlenidrotten. 40Drygt procent gesav

utvärdering visar 75Idrottsutredningensungdomsaktiviteter. att procent
finnsdet inte någotstödet ochföreningarna nöjda medär attanserav

föreslagna VerksamhetsmålIdrottsutredningensMedbättre alternativ.
därmed möjligt följatydligare ochstatliga stödetsyftet med det attgörs

förstödet dettaförslag till hurocksåUtredningen lämnarupp.
förstärkas.Verksamhetsmål kan

och ungdoms-,idrottsrörelsens barn-kvalitén motions-utvecklaAtt i
ökat deltagandegod etik,den främjartävlingsverksamhet såoch att

ochjämställdhetoch ideellt integration.engagemang,

till Riksidrotts-riktasidrottsanslagetgäller den delMålet somav
Idrottsutredningen betonasspecialidrottsförbund. Iförbundets RF:s

Verksamhetsmål och börviktigtbredd- motionsverksamhetoch är ettatt
verksamheti sinspecialidrottsförbunden :enSFbidra till att ger mer

i idrotten.deltagandetför ökaminstbreddverksarnhet, inteplats att
det gällerframföralltutredningenuppmärksammas iEtikfrågoma när

ochvågen"etikkampanjen "Startabl.a.doping, inbegriper ävenmen
spel, kamrat-värdenidrottensöverhuvudtaget vämande rentett omom

allt det ideelladel påberor tillframgångskap Idrottsrörelsens storosv.
olika nivåer,styrelser påmedlemmar i tränare,arbete lägger somner

olikastöd bör pålagledare Statensungdomsledare, funktionärer, m.m.
fördjupas.bidra till detta ideellasätt att engagemang

landetsmedlemmarmiljonercirkaIdrottsrörelsen med sinaär tre
intervjuunder-beställdaIdrottsutredningenfolkrörelse. Denstörsta av

ganskamotionenvisarmotionsvanormedborgarnas ärsökningen attav
socialakön, etniska ochåldersklasser,jämt spridd mellan olika grup-

underrepre-finns detspridningenden jämna ärTrots grupper somper.
gällerfinns detkvinnor ochsenterade. Skillnader mellan närmän
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kvinnor med-tioi förening, fyra tiomedlemskap ärmän mot tre avav
kvinnorsig i det färrelemmar, också avspeglarnågot än mänärattsom
hushållsinkomstmed lägreförtroendeposter inom idrottsrörelsen. Depå

med högre inkomster.omfattning demotionerar i något mindre än
del vårhar visat sin förmågaIdrottsrörelsen storatt avengagera en

det finns möjlig-Intervjuundersökningen pekar dock påbefolkning. att
fler.heter för idrottsrörelsen nåatt

tävlingsverksamhet ochinternationellför deltagandemöjliggöraAtt i
förberedelser för detta.behövliga

tävlingssammanhang harinternationellaframskjutna position iSveriges
internationella idrottsfram-Vi bedömerförsämrats under 90- talet. att

och ledareinspirationskälla för mångaviktigagångar utövareär som
godabetydelse för Sverigesbreddidrotten. Framgångarna harinom

förbättradesannolikt bl.a. tillanseende utomlands bidrar därmedoch
turistland. Måletexportmöjligheter bilden Sverigeoch till av som

landslagsverksamhet,anknyter bl.a. specialidrottsförbundenstill trä-
arbeteför Sveriges olympiska kommittés SOK:sningsläger detta och

förbereda olympiska spel.med för deltagande iochatt ansvara

och utbildningforskning, utvecklingskapa bättre möjligheter förAtt
organiserade idrottens behov.med utgångspunkt iden

redovisat huroch utvecklingspolicyhar sin forsknings-RF genom egen
beställarstyrda idrottsforskningen kaninriktningen för denoch ansvaret

med priorite-policyutformas. Vår bedömning RF:s FoUär att egen
ungdomsverksamhet, motion och folkhälsa, järn-bam- ochringarna

för uppgiftenutgångspunktbraställdhet och prestationsutveckling är en
idrotten.sektorsforskningsorgan förstatensatt vara

ungdomar kombineraelitsatsandeskapa bättre möjligheter förAtt att
grund för livetgoddemidrottssatsning med utbildningsin ger ensom

efter den idrottsintensiva perioden.

talangsatsningar ochmedMålet berör specialidrottsförbundens arbete
Riksidrottsgymnasier.RF:s/kommunemas verksamhet med

satsningar elitidrottförSverige finns bredI ärattacceptansen
till-deintervjuundersökning 70berättigade. vårI procentuppger av

idrottsframgångar. Politiskt harfrågade det viktigt med svenskaäratt
återigenenighet rått kring elitidrott skall stödjas För attstaten.att geav

radföreslår utredningeninternationella idrottsframgångarSverige en
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åtgärder syftar till möjliggöra kraftfull satsning på utveck-attsom en
ling idrottstalanger.av unga

Uppföljning och utvärdering

Till de föreslagna målen kopplas modell för uppföljning och utvär-en
dering. På kort sikt skall RF årligen redovisa utfallet för de verksam-
hetsmål ställts i regleringsbrev och förordning. De måttsom upp som
föreslås för måluppfyllelsen skall könsdifferentierademäta ochatt vara
bl.a. redovisa: bam- och ungdomsverksamheten uppdelat på olika
idrotter, utvecklingen ledarutbilning för barn- och ungdomsverk-av
samhet, idrottsrörelsens medlemsutveckling, styrelsemas sammansätt-
ning, åldersfördelning inom olika idrotter deltagande i intematio-samt
nella tävlingar uppdelat olikapå idrotter. Idrottsutredningen föreslår

SCB:s utgiftsbarometeräven utnyttjas för löpande insamlingatt av
uppgifter hushållens utgifter för idrott och uppgifter idrottattom om
och motion näringsverksamhet hämtas från SCB:s löpande tjänste-som
närings- och sysselsättningsstatistik. Det föreslås vidare iRF sinatt
årliga resultatredovisning till regeringen klart efter vilka kriterieranger

valt de FoU uppdrag beställt och hur resultaten dessa skallman man av
följas På dopingområdet föreslås RF redovisar inriktning ochattupp.
resultat kontrollverksamheten uppdelat efter olika idrotter och kön.av

Statsmedlens användning i enlighet med verksamhetsmålen blir
vidare föremål för offentlig insyn och revision.

För utvärderingar på lång sikt bör det övergripande målet för statens
stöd till idrotten utgångspunkt. Huvudinriktningen i sådana utvär-vara
deringar bör stödets effekter för folkhälsan, jämställdheten ochvara
integrationen. Utvärderingama föreslås ske fjärde år. Löpandevart
uppföljningama bör bekostas inom för idrottsanslaget. Kostna-ramen
derna för de utvärderingar stödets välfärdspolitiska effek-görssom av

bör delas med andra utgiftsområden inom statsbudgeten såsomter t.ex.
hälso- och sjukvårdsektoms.

RF:s myndighetsuppgifter

föreslåsRF få tydlig förvaltningsrättslig reglering i lagstatusen genom
och förordning i sin uppgift fördela statsbidragen till specialidrotts-att
förbunden, Sveriges olympiska kommitté, riksidrottsgymnasiema och
föreningarna.

denI förordning reglerar myndighetsuppgifterRF:s finnssom
bestämmelser inriktning och stödet. förordningenImottagareom av
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återfinns deockså mål för stödet redogjorts för Personersom ovan.
mellan och 20 år utbildade ledare för barn- och7 ungdomsverk-samt

fåsamhet skall ingå i beräkningsunderlaget för bidraget till före-
ningarna. Bidragen till specialidrottsförbunden får högst 70utgöra pro-

organisationens totala intäkter och högst 10cent motsvara procentav
det totala statsbidraget till dessa organisationer. Specialidrottsför-av

bundet vidare ha föreningsmedlemmarmåste minst 3 000 för att vara
berättigad till stödet.

Antidoping

RF för genomförandet internationella åtagandenansvaret statensges av
för dopingfri idrott. för det finns fullgottAnsvaret dopinglabo-att etten

föreslåsratorium överföras till utgiftsomrâdet för hälso- och sjukvårds-
sektorn. Analysen de dopingprover inom idrottsrörelsentasav som

del kvalitetssäkringen i specialidrottsförbundens tävlings-utgör en av
verksamhet och skall bekostas idrottsrörelsen.av

Sektorsforskning

uppdraget sektorsforskningsorganRF på idrottsom-att statensges vara
rådet. innebär f°ar förDetta RF beställa, utföra ochatt ansvaret att
sprida sådan forskning har sin utgångspunkt i den organiseradesom
idrottens behov. ingåruppdragetI medel till Centrumavsättaattegna
för idrottsforskning i minst omfattning idag.samma som

Förstärkt stöd till barn- ungdomsidrottoch

Idrottsutredningen riksdagenuttalar sitt missnöje det beslu-över att av
tade vinstdelningssystemet kraftigt Förseningen harså försenats. inne-
burit idrotten liksom övriga berörda folkrörelser fått depåväntaatt
intäkter från spelmarknaden möjliggjort.riksdagsbeslutet För attsom
stärka finansieringen barn- ungdomsidrott föreslåroch utredningenav

lotterilagen ändras med den innebörden tillstånd föratt vär-att ges
deautomatspel bingohallari och vinstutdelning f°ar ske i kontanteratt

till det maximala vinstbeloppet kronor. Utredningen föreslår0001upp
vidare antalet tillstånd utökas från till tillstånd. före-000 5007 7 Deatt
slagna förändringarna uppskattas kunna 100 miljoner kronor ige ca
överskott beroende på spelmarknadens förutsättningar i övrigt. Mer-

tillfalleröverskottet idrottsrörelsen.parten av
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Utredningen föreslår det ökade ekonomiska skapasatt utrymme som
kommerförslagen värdeautomatspel främst de lokala före-omgenom

ningarna till del. barnens och ungdomarnas intresse förFör stärkaatt att
fortsätta idrotta ledare har förmågankrävs det utbildade att ut-som
forma idrotten till positivt och bestående för dem deltar.något Försom

med ledarutvecklingpremiera idrottsrörelsens arbete föreslår viatt att
barn- och ungdomsledama skall ingå i underlaget för bidrags-även

beräkningen under förutsättning de genomgått respektiveatt av spe-
cialidrottsförbund rekommenderad utbildning.

Talangsatsningar

föreslår för fjärdeUtredningen möjlighet läsåröppnasatt etten
gymnasiet för underlätta för ungdomar kombinera elitidrott ochatt att
utbildning. högskolestuderande elitidrottareAv skäl föreslås attsamma

landslagsnivå får studieort och därmed få möjlighetpå bytarätt att att
vid specialidrottsförbundstudera där ordnat särskiltutövarensorten

goda träningsmöjligheter.
Idrottsutredningen föreslår förstärkning elitidrotts-stödet tillaven

utveckling med miljoner årligen. Satsningen kan finansieras10 kronor
inom för ordinarie till idrotten vilket möjliggörsstödramen genom

förslagregeringens ökad utdelning från Svenska Spel. StödetABom
skall riktas till främst i åldrarnatalanger 18-24 år och kunnaunga
användas för ungdomarnas idrottsliga utveckling träningsläger, täv-
lingstillfállen och för olika åtgärder underlättar ungdomar-m.m. som

karriär efter den idrottsintensiva perioden stipendier, studie- ochnas
yrkesrådgivning de framgångsrika svenskam.m.. Många mestav
idrottsutövama tävlar där det mycket svårt fåi idrotter är att sponsor-
stöd, varför förstärkt blir särskilt viktigt för dem. Princi-statligt stödett

bör den bäst behöver stödet skall få det.attvarapen som
Idrottsutredningen önskvärt alla elever i högstadietfinner det att

kunde få idrott på schemalagt tid.mer

Deltagande i olympiska och paralympiska spel

föreslår deltagande olympiskaUtredningen bidraget till svenskt iatt
till idrottsrö-och paralympiska spel skall beräknas under statsanslaget

relsen och därmed blir del den reguljära budgetprocessen mellanav
regeringen och Anslaget räknas med denRF. motsva-somupp summa

årligt bidragen för deltagandet utslaget år.genomsnittettrar av per
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Främj andeorganisationema

Statens stöd till främjandeorganisationema skiljs från idrottsanslaget
och får övergripande mål och Verksamhetsmål. Anslaget föreslås,egna
i första skede, fördelas Regeringskansliet. På sikt bör fördel-ett av
ningen anslagen kunna överföras till eller flera myndigheter ellerav en
till paraplyorganisation organisationerna själva bildar.en som

Statsbidragets övergripande förmål främjandeorganisationema
föreslås det skall stärka sådan allmännyttig ideellt organiserad,attvara
demokratisk och medlemsstyrd verksamhet har till syfte främjaattsom

aktivt fiilufisliv.ett
Verksamhetsmålen för stöd till främjandet aktivt fri-statens ettav

luftsliv föreslås stödja och utveckla aktivt friluftsliv föratt iettvara
första hand barn och ungdom utveckla kvaliteten fidmjande-isamt att

fiiluftsverksamhet såorganisationernas den främjar god etik,att en
ökat deltagande, ideellt jämställdhet och integration.engagemang,

III Betänkandets analyser och slutsatser

Idrottsutredningens förslag grundar sig den utvärdering statensav
stöd till idrotten genomförts sekretariatet och med hjälp olikasom av av
uppdrag upphandlats. Resultaten uppdragen har publicerats isom av
Motion och idrott 1997 SOU 1997:188 i Historia, ekonomisamt
forskning. Fem idrott SOU 1998:33.rapporter om

Utvärderingen sin utgångspunkt i genomlysning målen förtar en av
stöd till idrott under detta sekel, med betoningen tiden efterstatens

år 1970. Genomgången visar bärandede motiven för idrottsstödetatt
varit folkhälsa, bredd och idrottsrörelsen betydelsefull för med-äratt
borgarnas demokratiska skolning. ambitioner inriktadeStatens sig tidigt
på stödja sammanhållen idrottsrörelse. Denna tendens haratt en
förstärkts stöd till idrotten efterhand koncentrerats tillatt statensgenom

anslag och med RF Målen för idrottsstödetett största mottagare.som
har successivt utökats allteftersom samhällsutvecklingen och statens
ambitioner motiverat det. Målen har varit följasvåra därföratt attupp
de uttryckts i allmänna och inte varit kopplade till önskadetermer
effekter. I utvärderingen konstateras dock målen, brister iatt trots
utformningen, relevanta för den verksamhet bedrivs inomär som
idrottsrörelsen och idrottsrörelsen i uppfyllt målen. riksdagenIatt stort
har det funnits politisk enighet kring målen för idrottsstödet.storen

Påföljande kapitel medborgarnas motionsvanor bildom ger en av
hur väl mål idrott alla uppfyllts. års idrottspo-1970statenspass om
litiska beslut hjälpmed idrottsrörelsen medborgarna tillgångatt av ge
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framgångsrikt. Antalet medlemmar lik-till tävling och motion har varit
ochvuxit, skillnader mellan kvinnorsantalet föreningar har mänssom

idrottsanläggningar upplevsmotionsvanor har minskat, utbudet av som
upplevs intetillfredsställande, kostnaderna för motion låga ochär som

betungande flertalet hushåll.av
fortfarandeoffentligt finansierade anläggningarna dominerar vadDe

första nyttjan-gäller val plats där motionerar. gångenFör mätsav man
befolkningen dedet privata anläggningar; 32 procent attav uppgerav

anläggning.motionerade i sådansenast en
organisation, och verksamhetkapitlet idrottsrörelsens idéI om

anläggningar utifrån idrottsrörelsensredogörs bl.a. för tillgången till
starkt deperspektiv. Antalet anläggningar har ökatkommunala senaste

under 90-talet då alltfler före-åren dock med viss avmattning30 en
från kommunerna.ningar tagit driften anläggningarna Avöver av

andelen föreningsdrift kom-kommunerna förväntar sig 70 attprocent
förhållande till befolkningsmängdöka under de åren. Inärmasteattmer

i Stockholmsområdet.kan viss brist anläggningar iakttasen
idéMotion tävling centrala begrepp i idrottsrörelsens ochoch är

upprätthållsTävlingskulturen och elitidrotten iverksamhet. stor
utsträckning specialidrottsförbunden medan motionsverksamhetenav

Motion inte inne-mestadels bedrivs i föreningarna. behöver dockute
breda idrotten har tävlingen sinbära tävlingsinslagen utesluts. denIatt

trivsel och välbefinnandeplats, det inte prestationär utan snararemen
familjen finns ocksåi någraledstjärnan verksamheten. Inom RFärsom

motion framför tävling.förbund, betonarKorpen,t.ex. som
idrottsrörelsefinansiering visas ikapitlet idrottsrörelsensI om en

År rörelsen ha haft cirka miljar-ekonomisk tillväxt. beräknas 7,81996
förhållandeökning med ider kronor i inkomster vilket 25är procenten

idrottsrörelsentill år Huvuddelen intäkterna1992. genereras avav
framförallt harsjälvt. offentliga bidragens andel, kommunernas,De

intäkter från spel och sponsring ökat.minskat samtidigt andelensom
frånframförallt tillgodogör sig intäkterna spelbreddidrottenDet är som

för den medieintensivamedan sponsring betydelsefull inkomstär en
elitidrotten.

litet i förhållande till idrottsrörel-statliga stödet till idrottenDet är
ochaktivitetsstödet till barn- ungdoms-totala intäkter. Det lokalasens

föreningsmedianvärdeverksamheten i snitt 3,5utgör procent av en
varierar iintäkter, bidraget specialidrottsförbunden bety-medan till

alltifrån till omsättningen,delse, 90 procentett procent avpar upp
förbundens Allmänt gäller undantaget Korpenberoende på storlek.

betydligt andeloch Akademisk idrott statsbidraget störreäratt en av
och/eller liten kommersiellintäkterna i förbund med färre medlemmar
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attraktionskraft i förbund med mångaän medlemmar och/eller stark
kommersiell attraktionskraft.

Ekonomin i förbunden och föreningarnai i allmänhet god.är På
förbundsnivån har det kapitalet vuxit med cirka 60 sedanprocentegna
år 1992.

Penningströmmama i idrottsrörelsen komplexa eftersomär rörel-
finansierar sin verksamhet från rad olika källor- offentliga bi-sen en

drag, sponsring, medlemsavgifter, spel därföräven attosv. men-
idrottsrörelsens olika organisationsnivåer har sin särskilda finansie-
ringsstruktur.

idrottsrörelsenAtt framgångsrikt förmått finansiera sig via många
källor visar den på olika skapar värden för intressenteratt sätt även
utanför den rörelsen. Idrottsrörelsen värdeskapare är ämnetegna som
för kapitel

För del har idrottsrörelsens bidragstatens till folkhälsan varit ett
viktigt värde och därmed motiv för stöd. idrottsrörelsenAtt engagerar
barn och ungdomar har varit ytterligare aspekt dess legitimiteten av

Idrottsrörelsen betydergentemot mycket förstaten. barnens och de
idrottande utanför skoltid. Hela 69 pojkarna och 60procentungas av

flickorna mellan och år7 15 deltar regelbundetprocent i någon formav
idrott vilket denna till den idrottsaktivagör inom idrotts-mestav grupp

rörelsen. Föreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter vid sidanär, av
fysiskt fostran, också i hög grad betydelsefulla för utveckla barnenatt
och ungdomarna socialt dem självförtroende och lära demt.ex. att ge

samarbeta. Idrottsrörelsen spelaratt också viktig roll i arbetsmark-en
nadspolitiken bl.a. lönebidragsanställning sysselsätt-genom som ger
ning åt människor olika skäl befinner sig utanför den ordinariesom av
arbetsmarknaden.

Kommunernas stöd till föreningar motiveras till delstor av omsor-
barnens och ungdomarnas fysiska och sociala fostrangen stö-om men

det också ersättning för deär olika uppdrag föreningarna haren som
tagit från kommunen eller däröver samarbetar med kommunen.man
Det handlar bl.a. stöd till anläggningar där föreningarna alltmerom
tagit driften. Idag drivsöver drygt hälften anläggningarna före-av av
ningarna själva. Andra exempel på uppgifter idrottsrörelsen påtarsom
entreprenad friskvårdsprojektär i samarbete med landstingen och olika
sociala projekt för bekämpa våld och rasism.att

Idrottsrörelsens relationer med den kommersiella sektorn har ut-
vecklats starkt de decennierna. Med den utvecklingen har ocksåsenaste
följt diskussion föreningarnas tillhörighet i den ideella sektorn.en om
En aspekt detta går för den ideellaär föreningensgränsen skat-av var
tebefrielse. Föreningarna befriade från mervärdesskattär och inkomst-
skatt så länge de kan visa inkomsterna har naturlig anknytning tillatt
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verksamhet hävdsigändamål eller detföreningens rörtatt som avom
Skattemyndighetemasideell verksamhet.finansierautnyttjats för att

visar föreningarna inäringsverksamhetgranskning föreningarnas attav
resulterat iskattebefrielse vilketföruppfyller villkorenflera fall inte att
problemutkrävts. Ettinkomstskattutgående mervärdes- och annat som
de bedriverföreningarna,ideelladeuppmärksammats närär att

snedvrida konkur-skattebefrielse kansinnäringsverksamhet, genom
rensen.

kommersialisering denidrottsrörelsensaspektytterligare ärEn av
fick tilläggsdirektiv iIdrottsutredningen ibolagiseringsdebatten.s.k. ett

idrottspolitikenstatligaför denkonsekvensernauppdrag bedömaatt om
associa-isin verksamhetdelföreningarna väljer bedrivaatt annanav

slutsatsIdrottsutredningensideella föreningen.tionsforrn den är attän
idrottsrörelsendelmarginellabolagiseringen berör den utgörssomav

innebär inteBolagiseringenarenaidrott.kommersiellt attraktiv attav
Utred-bredd och elitmedidrottensden föreningsbuma överges.väsen

skall fort-föreningenallmännyttiga ideellaningen konstaterar denatt
förverkliga måletoch uppdragetstöd attsätta mottagare statensvara av

inte skall stödja sådandetalla. Omvänt betyderidrott att staten
vinstintressen.privataidrottsverksamhet tjänarsom

främjandeorganisatio-organisationerför dekapitel redogörsI 7 -
utanföridrottsanslag stårfår stöd från statens sommensomgag —

organisationernärvarande f°arorganiserade idrottsrörelsen. Förden sex
SvenskaLivräddningssällskapet,SvenskaFriluftsfrämjandet,stöd:

Pistolskytteförbundet ochSvenskaCykelfrämjandet,Båtunionen,
Verksamheten i organisa-Fiskevårdsförbund.Sportfiske- ochSveriges

i detidrotten främstRF-organiseradesig från denskiljertionerna att
skillnadstarkt nedtonat.frånvarande eller Entävlingsinslaget är annan

till sjöss och ifrämja säkerhetmiljönarbetet med värna samtär attatt
Skillnaderna harorganisationerna.i deltrafiken framträdandeär aven

bidragsbe-utanför Gruppenstå RF.organisationerna valtmedfört attatt
främjan-sluten.intet Nyafrämjandeorganisationer pårättigade sättär

för statligt stöd.bli aktuellabildas ochdeorganisationer kan
organisation och verk-SvettisFriskisredogörs förkapitletI även

får häridrottsanläggningarpåtillgångensamhet. Frågan ytter-enom
Svettis-Friskisförekommandevanligtbelysning.ligare Det är att

lokaler.verksamhet iföreningarna driver sin egna
bl.a.bakgrundi kapitel 8behandlasantidopingarbeteRF:s mot av

Dopingutredningenlikhet med1996:126. IDopingutredningen SOU
dopingför arbetethuvudansvaretIdrottsutredningenbedömer motatt

också huvud-med detta börlinjefolkhälsosektom. Ibör ligga inom
Huddinge sjukhusvidforskningsverksamhetenochför analys-ansvaret

sjukvårdssektom. Etthälso- ochdopinglaboratorium åvila resonemang
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förs motiv för idrottsrörelsens antidopingarbete.stödjastatens attom
Slutsatsen den del antidopingarbete inriktat påRF:sär äratt av som
information myndigheter och organisationersamarbete med andrasamt

utbildning, kontroll och provtagning bör få statligt stöd. Kost-rörsom
naderna för analyserna får idrottsrörelsen självdopingprovema bära.av

Elitidrottens villkor i kapitel talangsatsningar. Utred-9tas upp om
ningen konstaterar i den befintligavi har bra utgångspunktatt en
svenska folkrörelsemodellen med föreningslivet basbl.a. samtsom-
integrerad skolgång och idrottsträning den uppenbarligen inteattmen-
räcker till för mästerskapen. Grundtanken imedaljer i de denatt ta stora
svenska modellen elitidrottama skall kunna vidare i normaltär att ett
liv i samhället deras idrottskarriärnär är över.

Analysen i kapitlet leder fram till slutsatsen modellen behöveratt
förstärkas med i syfte elitidrottarerad åtgärder tidatten ge unga mer
och energi ât sin idrottsliga utveckling.

Kapitel fokuserar den idrottsrelaterade forskningen. åtskillnad10 En
mellan den forskarstyrda forskningen och den beställarstyrdagörs

forskningen. forskarstyrda forskningen finns företrädd iDen många
och vid universitets- och högskoleorter. finansierasmånga Denämnen

idrottsforskninghuvudsakligen via för de medelCentrum CIF. Av
riktar till för forskning och utveckling förRF går närva-statensom

rande dels tilldels till RF:s antidopingarbete. harCIF, RFmerparten
med andra ord statliga medel för bedriva verk-idag begränsade FoUatt

fastställdasamhet i enlighet med sin FoU-policy. Idrottsutrcdningens
förslag finansieringen dopinglaboratorietavseende RF:ssamtav om
antidopingarbete medför del medel blir möjliga omprioriteraatt atten
till FoU verksamheten.

myndighetsuppgifterKonsekvenserna RFatt statensgeav som
företrädare i fördelningen till idrotten och bidraget tillstödstatensav
de riksrekryterande för kapitel Utredningengymnasiema 11.är ämnet
konstaterar dessa uppgifter lagstöd och föreslår vidarekräveratt en
förordning fastställer inriktningen och stödstatensmottagarnasom av
till idrott. den uppgifter myndighetsutövningFör del RF:s ärsomav

förblir offentlighetsprincipen tillämplig verksamheten blir föremåloch
statlig kontroll och revision.

analys relationernaUtvärderingen avslutas med jämförande aven
mellan nordiska länderna.och idrottsrörelsema i de övrigastaten

länderna valt den organise-Gemensamt i de olika nordiskaär att staten
idrottsrörelsen genomförare sin idrotts-rade samtalspartner och avsom

länder ambitionerna höjtspolitik. Sverige liksom i andra nordiska harI
idrottsrörelsen.vad gäller resultatstyrning statsbidragenstatens av

Graden Till skillnad från i Sverige utformas istyrning varierar dock.av
verksamhet: statsbidragetgrannländema mål för idrottsrörelsemasäven
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öronmärks för vissa insatser och idrottsrörelsen förväntas medverka i
verksamheter utanför den idrotten.även rena
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Summary

The Commission Sportson

24thOn the of October, 1996 the Swedish decidedgovernment to
appoint Commission Sports. The members serving the Com-a on on
mission nominated from all the political parties the Parliament.were
Representatives from authorities, the and associationssports movement
for the promotion of outdoor life assigned the Com-experts towere as
mission. The considerations and recommendations proposed by the
Commission and published in Sports for life. Government thegrants to

and the for theassociations of outdoor lifesports promotionmovement
SOU 1998:76 delivered the Minister responsible for Sportstowere on

29ththe of May, 1998.

I The assignment

The Commission Sports assigned the task of evaluatingon was
and clearer objectives forgovernment grants to sports, to propose new,

those The task also involved proposing model for followinggrants. a
and evaluating objectives well that wouldup as as measures ensure

control of the allocation of funds Finally, thegovernment to sports.
Commission directed analyse the forto governmentwas consequences

policy associations chose organize themselvessport in othersports to
forms than that of the non-profit organisation.

The Commissions proposals
The Commission differentiates between of fortwo types grants: sportsone
and for the promotion of outdoor activities.one
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Overall objective for government grants to sports

shall strengthen publicGovernment activitiesgrants to sports orga-
nised controlledby democratic, member profit associationssportsnon
for children and people, and and competitive activi-sportsyoung mass

that considerable populationof theties proportion irre-toare open a
of physical mentalsocial ethnic andspective capacity.orsex, or group,

its for objective,In proposal overall the Commission Sportsonan
emphasises its continued confidence in the ability of the non-profit
organisations realise the for all objective. The CommissionSportsto
makes distinction competitive generalbetween and exercise.sportsa
Competitive performance and results, while exercisesports centre on

physical well-being before performance.puts
The overall objective concretised specific object-number ofa

ives. These objectives ofdefine the but dogovernment grants notuse
aim control the activities of organisations. The ofto sports purpose
subsidies primarily the quality of the activities organiseddevelopto

theby organisations.sports

Specific objectives

thatGovernment shall contribute theactivities inte-grants to promote
of children and people and enable themin sporting activitiesrest young

influence and take responsibility for their sporting activities.to

high activitiesGovernment give priority sporting forgrants to sports to
children and people. of subsidies40Just cent toperyoung over go ac-
tivities for these the local level. Thevia clubs Commis-atsportsgroups
sions evaluation of shows that three of four clubs satis-outgrants are
fied with the and consider that there betterthey receive al-grants no

satisfiedternative. although associations with theirHowever, the are
indicates thethe Commissions evaluation that neithergrants, grants

affect the of activities. Firstly,the direction grants tooscope nor are
small, and secondly, sufficiently well-defined.the objectives notare

this above—mentioned objective forFor the grants,reason, we propose
along with increase subsidies through lotteriesin government toan
sporting activities for children and people.young

Governmental contribute further the qualityshall improvingtogrants
of the for children andorganised by theactivities sports movement

withpeople and and competitive activities viewsports toyoung amass
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sound ethical conduct, increasedpromoting voluntaryparticipation,
involvment, equality and integration.

This objective applies the subsidies allocated the central organisa-to to
tions that form the Swedish Sports Confederation SSC. The Commis-
sion emphasises the importance of increased participation Insports.
the Commissions ethical issues mainly receive attentionreport partas
of the doping problem in but they also included thesports are more

workgeneral carried central level and valuesout at to promote protect
such fair-play, friendship, teamwork, The of thesport etc.as success

Swedish largely be attributed all the voluntarysports movement tocan
work performed by members all levels within theat sports movement-

governing boards, teamleaders, coaches Governmentetc. grantson as
should contribute the further development of and commit-to greater

voluntary work.ment to
With its million3 members the constitutessports movement

Swedens largest non-profit organisation. The Commissions evaluation
indicates that exercise habits fairly evenly distributed theare among
population with regard ethnic and social However,to age, sex, group.
although exercise fairly evenly distributed, under-some groups are
represented the There differences betweensports movement. are

and with regard membership four ofto out tenmen women men are—
members of organisations compared with three ofsports out ten

This also reflected in the fact that fewer than sitwomen. women men
governing boards different levels within theat sports movement.on

Families with lower income exercise slightly less than those with
higher incomes. The Commission concludes that the sports movement
has shown its ability involve large of population.the However,to parta
the Commissions field indicates the hasthat sports movementsurvey
the potential reach larger proportion of the population.to an even

Governmental shall facilitate both internationalparticipation ingrants
and the forcompetitions thosepreparations competitions.necessary

During the 1990s, Swedens previously prominent position the inter-
national has become weaker. The Commission concludessports arena
that Swedish international plays significant role insportssuccess a
inspiring both leaders and participants all levels within theat sports

Success also helps Swedens image abroad andmovement. to promote
such be said affect Swedens chances in markets andto exportas can

Swedens image for tourism.countryas a
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Govemmental shall help better foropportunitiesto creategrants
the needs of theresearch, development and education based organi-on

sed sports movement.

of Swedish Confede-development policy the SportsThe research and
for applied research might beration demonstrates how policya

this policy, with the priorityformulated. The Commission considers
accords activities for children and people, exercise andsportsto young

the highestpublic health, and equality and sporting achievement at very
itsfor the Confederation in rolelevel, be excellent basisto an as,

organisation for applied in theother things, the national researchamong
sports area.

for athletesshallGovernment opportunitiesimprove topgrants young
education that will themcombine their with givetrainingto sports aan

life aftergood theirin active sportsstart over.career

adultof the populationAccording evaluation, 70 centto our over per
athletes successful intematio-consider important that Swedish are

élitegeneral political thatnal There also sportssports. consensus
The Commissionshould receive government support. proposes a num-

in inter-of designed improve Swedensber prospectstomeasures
national sport.

Follow-up and evaluation

of the objectives.follow-up and evaluationmodel for theWe propose a
shortConfederation thethat the SwedishWe Sports termpropose

specific objectives.results in relation the Weshould the topresent pro-
should be compi-performancethat the statistics used to measurepose

with regard anddifferences between theled show the to sportsto sexes
and youth in dif-activities for childrenfigures for example,present on,

theengaged variousferent the of members sports,sports, com-age
data house-also thatposition of governing boards, Weetc. propose on

Sweden used in thecompiled by Statisticshold expenditure sporton
follow-up.short—range

used in relation the ob-fundsThe which togovernmentway are
control and audit.should governmentaljectives also be subject to

should be the overallevaluationThe starting point for long-range
evaluations shouldSuchobjective for sports.government grants to

equality betweenhealth,highlight the effect of subsidies publicthe on
of various ethnicand and the integration groups. pro-women men
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posed that long-rangethe evaluations should be made four-year in-at
tervals.

Tasks of the Swedish Sports Confederation

By proposal regulate the govemment-fundedto tasks of theour Swe-
dish Sports Confederation in laws and ordinances, the organisation
given clear role with regard its ofto funds.a management government
The duties regulated in law governmental subsidies thatconcern togo
specialist associations the national level,sports the Swedishat olym-to
pic committee, secondary schools,to and associationssportsupper to at
the local level.

People in. the 7 20 should beto entitled receiveage-group to
for their activitiesgovernment the localgrants level. Grantsat theto

national associationssports maximum of 70amount tomay centa per
of associations total income, while single nationalan sportsno
association receive than 10 of the total allocationmay centmore per to
the said associations. Furthermore, the association have leastmust at
3,000 members qualify for subsidies.to government

Anti-doping

The Swedish Sports Confederation assigned responsibility for the
implementation of the Governments international undertakings to pro-

drugs-freemote proposed thatsports sector. responsibilitya for a
full-scale doping control laboratory and the financing of the same
should be transferred the public healthto Moreover, alsosector.
proposed that the should thesports of analysingmovement costspay
the doping tests.

Applied research

The Swedish Sports Confederation SSC should be assigned the task
of serving the national organisation for applied research in theas sport

This that the SSC will be responsible for ordering,area. carryingmeans
and spreading theout results of this applied research.
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andchildrenforIncreased funding sportsto young
people

for childrenactivitiesof sportingfinancingstrengthen theorderIn to
the lawsamendmentsCommissionpeople, theand toproposesyoung

the right placegiving theregulating lotteries. By tomovementsports
halls operatedbingoterminalslotteryprofit from videoand make a

that funds forestimatesCommissiontheby the sports movement,
increased bypeople beandchildrensporting activities for mayyoung

million.close SEK 100to

Top sports

theircombineathletesformake simplerorder sportsIn totopto
studiesthatCommissiontraining with studies the at upperproposes

fourfrom three Forextendedbesecondary schools tosports years.may
athletesthatalsoCommissionthethe topproposessame reason

provided that theiranothertransferuniversitystudying toat mayone
trainingmade specialhasassociationnational arrangements atsports

locality.the new
increaseCommissionFurthermore, the governmentproposes an

millionby SEK 10the 18 24athletes in totogrants top age-group
trainingused forshould beincreasedannually. The grant camps, com-

theirafterathletes’theand improvepetitions, sportsprospectstoetc.
Sinceplanning,scholarships,for example etc. manycareercareer,

additionaleligible forathletes supportnot govern-sponsorareyoung
welcome.grants mostment are

ParalympicandOlympicParticipation in games

in Olympic andparticipationforspecialthat theWe grantpropose
annualthe regularincorporated intoParalympic governmentgames

the sports movement.grant to

activitiesoutdoorpromotion ofOrganisations for the

shouldorganisationsthesesubsidiesproposed that togovernment
of ob-specialAtheseparated frombe setmovement.sportsgrants to

organisations thattheformulated forshould bejectives togrants pro-
life.outdoormote
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proposed that the overall objective of government grants to
these organisations should be: strengthen public organisedactivitiesto
by democratic, member controlled non-profit for theassociations pur-

of encouraging outdooractivepose an e.
As specific objectives for these organisationsgrants tomore we

the following: shall and developpropose government grants support
outdoor for childrenactivities and people, and they shall supportyoung
further development of the organisations withactivities view toa pro-

soundmoting ethical conduct, increased voluntaryparticipation,
involvement, equality and integration.

III The Commissions evaluation of
governmental grants to sports

The Commissions evaluation begins with of the objectives fora survey
that have applied duringgovernment thisgrants to withsports century,

emphasis after 1970. The fundamental principleevents underlyingon
has been public health,government "sports for all"support to sports

and the significance of the for democracy.sports movement
Throughout, Government policy has been unifiedto support sportsa

This tendency has been accentuated by themovement. concentration of
ministry and the concentrationgrants to recipient, namelytoone one

the Swedish Sports Confederation. The number of objectives for
has gradually increased along withgovernment growinggrants ambi-

tions the of the Government but also because ofpart generalon more
changes that have taken place society. The objectives have been
difficult follow because they have been formulatedto generalup

haveNor they been formulated withterms. specific effect in view.a
Although there shortcomings in the formulation ofwere some
objectives, the Commission concludes that the objectives relevantwere
for the activities the and that thesports movement, sports movement

general has fulfilled these objectives. The Commission also
concludes that, the whole, there political with regardon toconsensus
the and direction of subsidiesgovernment to sports.scope

The of peoples exercise habits gives good picture of howsurvey a
well the Governments policy of for all has been fulfilled. Thesports
Commission concludes that there has been steady growth thea num-
ber of members the well the number ofsports movement as as
associations. Differences in exercise habits between andwomen men
have steadily diminished, people satisfied with the number of sportsare
facilities, the of sporting activities low, and householdscost domost
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burden the house-their expenditureconsider that sportsnot onon a
holds economy.

facilities forfinanced still dominate the "market"Publicly sports
population stated thatfacilities, although of the adult32 centsports per

of publiclyfacilities. The numberthey exercise privateat sports
the althoughfinanced facilities during last 30has risensports years,

the last decade.there has been recession growth in In recent yearsa
oftheassociations have increasingly taken management sportsover

this trendfacilities. of the authorities70 county expect tocentper
the future.continue and marked ingrow more

the ideas and acti-central inExercise and competition conceptsare
competition and élite culturevities of the The sportsports movement.

the nationalorganisations level,largely maintained by the sports at
upheld by the local clubs. Exercisewhile the ideal of exercise mainly

of competition excluded.does necessarily that elementsnot aremean
the exercise-orientedCompetition has its place in sports sector,more

well-being and other social values inbut performance second tocomes
Swedish Confederationthe members of the SportsAmong mostsport.

forefront although there speci-of them competition theput at are some
exercise before performance.alised federations thatsports put

shown steady economic growth inThe hassports movement a
has increased its incomeSince the1992, sports movementrecent years.

estimated theCommission has thatby 25 The sportscent. move-per
of this generatedgrossed billion in 1996. Most incomeSEK 7,8ment

of public in particular theby the itself. The share grants, atmovement
time proportion of incomethe thelocal level, has decreased, at same as

sponsoring activities has increased. Gene-derived from lotteries and
the local level whilebenefitrally speaking, lotteries atsports spon-

small in rela-soring mainly affects élite Government grantssports. are
the total income of the Governmenttion grants tomovements.to sports

peoplelocal activities for children and 5amount toaverageyoung on
median of associations income. Governmentlocal grants tocentper a

fromin importance—organisations the national level 90sports at vary
oflittle coupleof organisations income cent.cent to peran as as aper

proportion oflargerGenerally speaking, representgovernment grants a
with few membersof specialised federationsthe total income sports

withand/or little commercial than of federationspotential more mem-
the local level andand/or commercial potential. Clubsbers greater at

balance sheets. Thenational organisations generally have healthythe
byaccumulated national organisations has 60capital the grown per

since 1992.cent
activitiesable finance itsThe has beensports tomovement own

lotteries,number of public funding, members,through spon-a sources:
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soring activities, This shows that theetc. also ablesports movement
value for numberto ofcreate outside thea movement.groups

Government has primarily been motivatedsupport by the
contribution that the makes public health.sports Anothermovement to

that legitimisesaspect the high ofgovernment support percentage
children and people involved the 69young sports movement. per

of boys and 60 of girlscent in the 7 15cent participatetoper age-group
regularly which makes them the activesport, thesome most group

The activities organisedsports bymovement. the associations onlynot
play the physical education of childrenpart and but alsoa youngsters
have impact their social developmentgreat by giving them self-a on
confidence and by teaching them work together into Thea group.

also contributesmovement employment by providing jobsto for
who for various unable employmentpersons theto getreasons are

regular labour market.
The local authorities have the centralsame governmentreasons as

for giving the butsupport to theirsports alsomovement support
motivated by the different tasks that the have takensports movement

from the local authorities where theover sportsor movementcases
with the local authorities.cooperates As mentioned above, taskone

entails the of facilities. Aboutmanagement 50sports ofcent sportsper
currently managed by associations. Otherarenas examplessportsare

where the projectssports formovement localcontractmanages on
authorities include fitness projects and various social projects, for
example, fight violence and racism.to

The interaction of the with thesports commercialmovement sector
has increased markedly decades. This development hasrecent been
followed by discussion where the limit for the exemptiona taxon
enjoyed by the non-profit organisations should be drawn. Audits
conducted by local authorities show that intax thenumerous cases
local associations conduct business transactions in such thata manner
they do qualify for exemption.not The result thattax the associations
have been forced VAT and incometo Another problem thattax.pay
has emerged that when selling services goods associationsor can
distort prices and hence competition the market since theyon are
normally fromexempt taxes.

Another of the commercialisation ofaspect the debatesport on
associations that wish formsports joint stock companies.to One of the

tasks assigned the Commission analyseto the fortowas consequences
policygovernment associationssports choose organize,sports to a

themselves other forms than that of the non-profit organisation. The
Commissions conclusion that the phenomenon of associationssports
turning into joint stock companies will only affect marginala propor-
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that éliteassociationsnamely theof thetion sports movement, arrange
media andtheattractivethatandactivitiessporting toevents are

transfor-associationspotential. Ifcommercialtherefore have good are
basic principle ofaffect thewillthisjoint stock companiesmed into not

would also likeCommissionThefor all in the movement.sportssports
shall onlyprinciple thatunderline the sportsgrants togovernmentto

non-profit organisations.fund
organisa-for thethey receiveAlthough sports,grantsgovernment

of thereallyactivitiesoutdoortions that sportspartnotpromote are
receivecurrentlythisofSix organisations"family". governmenttype

of organisationsthisthatindicatesCommission alsoThegrants. group
would indicate that theanalysisCommissionswell change. Themay

those of thefromdifferof these organisationsactivities sports move-
competition either absentofthe elementlargely becausement or—

thesethatthereforeThe Commissionsmall. grants toproposesvery
Suchsubsidies theseparated fromorganisations be sports movement.to

therelationrole inindependentthemwould give sportstostep ana
movement.

concludesCommission thattheof dopingregard the issueWith to
Consequently, thehealth problem.publicshould be treatedthis as a

doping controlfull-scaleforresponsibilityCommission that aproposes
Thehealth Com-publictransferred theshould belaboratory sector.to

theformotivesthealso discussedmission has support togovernment
Ourthebycarriedanti-doping activities movement.sportsout

should receiveConfederationSwedishthe Sportsconclusion that
focusthatanti-dopingfor thegovernment grants onmeasures

in orderorganisationsotherwithcooperationinformation and to
doping.prevent

that theCommission pointsthesubject of élitethe outOn sports
and combinedtheits base inSwedish model with movementsports—

Swedishdevelopingforstarting pointgoodeducation/training a—
strengthenedbeneedsmodeltheNeverthelesstalent. to asports
theirhelp athletesof sport.number concentratetoto top onways

divi-beactivities in thedevelopmentResearch and sports area can
universities andcarriedresearchindependentinto the out atded more

though conductedwhich,researchuser-orientedthecolleges and more
thecommissioned bycommunity,academic movement.the sportsby

researchuser-orientedthisconcludes thatCommissionThe an
effectively,talentsutiliseeffortsinelementimportant sportsto more

such researchfundingtherefore thatand togovernmentproposes
should be increased.

thetaken intoalsoevaluation hasCommissions accountThe
otherand thetherelationship between movementsportsgovernment
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Nordic countries. The comparative analysis shows that the govemments
of other Nordic countries, Sweden, have chosen the sportsas

their discussions and also the organisationmovement partneras as
that implements policy. Both in Sweden and othergovernment sports
Nordic countries the have raised their level of ambitiongovemments
with regard policy objectives follow-upand ofto government
subsidies. The degree of control funds varies diffe-governmentover

Nordic countries. Unlike Sweden, other Nordic countries formulaterent
objectives for activities within the sports movement: grants are
earmarked for certain projects and the expectedsports movement to

and activities sometimesthat do correspondcooperate out not tocarry
activities the for example, fitnesssports movement,core

for the elderly variousand social activities.programmes

SOU2 1998:76
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Förslag till lag ändring i lagen 1995:361om om
överlämnande förvaltningsuppgiñer till Sverigesav
Riksidrottsförbund

Härigenom föreskrivs § lagen1 1995 :361 överlämnandeatt om
fdrvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsfiirbund skall haav

följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Sveriges Riksidrottsförbund Sveriges Riksidrottsförbund
frågor fördelningprövar frågor fördelningprövarom om

till kommuner statsbidrag statsbidrag till idrotts-av av
till kostnader för Specialidrott verksamhet enlighet medi
inom gymnasieskolan. vad bestämmer.regeringen

lagDenna träder i kraft den...
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Förslag till förordning statsbidrag tillom
idrottsverksamhet

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

Denna förordning1 § innehåller föreskrifter statsbidrag till idrottsverk-om
samhet.

Förordningen gäller inte statligt stöd till främjande friluftslivet.av

Målet för statsbidrag

2 § Statens stöd till idrottsverksamhet skall stärka sådan allmännyttig
ideellt organiserad, demokratisk och medlemsstyrd barn- och ungdoms-

motions- och tävlingsverksamhet omfattar betydandesamt som en
andel befolkningen oberoende kön, social och etnisk tillhörighet,av av
eller fysiska och psykiska förutsättningar.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § enlighetI med målet i § lämnas statsbidrag2 enligt denna förord-
ning för att

utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för idrott samt
deras möjligheter inflytande och för sitt idrottande,utövaatt över ta ansvar

utveckla2. kvalitén i idrottsrörelsens och ungdoms-barn- motions-samt
och idrottsverksamhet så den främjar god etik, ökat deltagande,att en
ideellt jämställdhet och integration,engagemang,

möjliggöra deltagande i internationell tävlingsverksamhet och behöv-
liga förberedelser för detta,

skapa bättre4. möjligheter för elitsatsande ungdomar kombinera sinatt
idrottssatsning med utbildning fördem god grund livet eftersom ger en
den idrottsintensiva perioden.

detNär gäller stöd enligt första stycket tillriktas verksamhet förl som
funktionshindrade gäller inte begränsningen till bam och ungdom.
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4 § Statsbidrag kan beviljas
allmännyttiga ideella föreningar specialidrottsförbund ärsom

medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund och har minst 3 000som
föreningsmedlemmar för verksamhet enligt 3 § första stycket 2 -

andra allmännyttiga ideella föreningar anslutna till Sverigesärsom
Riksidrottsförbund lokala idrottsföreningar för verksamhet enligt 3 §
första stycket 1 -

Sveriges olympiska kommitté för verksamhet enligt första3 §
stycket

kommuner för verksamhet enligt § första3 stycket

§ Bidrag5 enligt 4 § l lämnas med högst 70 organisationensprocent av
totala intäkter och med belopp högst 10 detett motsvarar procentsom av
totala statsbidraget till dessa organisationer.

Definitioner

6 § Med idrottsverksamhet i denna förordning prestationsinriktadavses
tävlingsidrott hälsoinriktad bredd- och motionsidrott, i vilken ingårsamt

centralt fysisk aktivitet.ett moment av

§ Med barn7 och ungdomar i denna förordning mellan 7avses personer
och 20 år.

Beslutande organ m.m.

8 § Frågor statsbidrag enligt denna förordning Sverigesprövasom av
Riksidrottsförbund.

9 § Sveriges Riksidrottsförbunds beslut enligt denna förordning kan inte
överklagas.

Övriga bestämmelser

10 § Ansökan statsbidrag skall skriftligen. skallDen komma ingörasom
till Sveriges Riksidrottsförbund senast...

11 § föreningEn eller har tagit bidrag enligt dennaemotannan som
förordning skyldig lämna de redovisningshandlingar,är verksamhets-att
berättelser andra uppgifter Sveriges Riksidrottsförbund be-samt som
stämmer.
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12 § Sveriges Riksidrottsförbund kan besluta beviljat bidrag inteatt ett
skall betalas bidraget har beviljats grund felaktiga uppgifter.ut, om av

Sveriges Riksidrottsförbund kan besluta bidrag skall betalasatt ett
tillbaka, det har beviljats grund felaktiga uppgifter ellerom av om

inte inkommer med sådana uppgifter imottagaren 11som anges

förordningDenna träder i kraft den...
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l Inledning

1.1 Idrottsutredningens uppdrag

Det politiska uppdraget

Enligt beslut vid regeringssammanträdet den 24 oktober 1996 uppdrogs
framlidne statsrådet Leif Blomberg sammankalla parlamenta-att en

riskt kommitté med uppdrag utvärderasammansatt det statligaatt stö-
det till idrotten och förslag till tydligare mål för stöd tillstatensge nya
idrotten. Vidare skall förslaget innefatta modell för uppföljning ochen
utvärdering verksamheten i relation till målen eventuelltav samt nya
rutiner för säkerställa insyn i och kontrollatt bidragsfördelningen tillav
idrotten.

Kommittén skall vid utformningen målen för stöd beaktastatensav
de olika idrottemas skilda ekonomiska villkor. Det statliga stödet får
samtidigt inte, framhåller hindra förnyelse och utvecklingman, en av
idrottsrörelsen.

Kommittén skall vidare redovisa konsekvenserna sina förslagav ur
jämställdhets-, integrations- och folkhéilsoperspektiv‘.

Genom regeringsbeslut den 27ett november 1997 kommitténgavs
ytterligare uppdrag, bedömaett konsekvenserna för denatt statliga

idrottspolitiken idrottsföreningar väljer bedriva del sinattom en av
verksamhet i associationsform ideelladen föreningenänannan

Dir. 1996:84.
2Dir. 1997:146.
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välfärdspolitiskaDe utgångspunkterna

den statligaAtt idrottspolitiken har sin hemvist i den generella välfärds-
modellen, inom vilken olika kopplingar offentligtmellan och privat
organiserad välfärd framgår tydligt i direktivskrivningama.ryms,
Kommittén skall i sitt frånarbete utgå och kvinnor får likamänatt
möjligheter idrott- såväl bredd- och motionsidrottutövaatt som pres-
tationsinriktad tävlingsidrott. stöd skall utformas detStatens så att
bland medborgare i alla skapas beståendeåldrar intresse för fysiskett
aktivitet i syfte uppnå god folkhälsa. grundläggande betydelseAv äratt

fler människor än för närvarande kan delta i idrottslig verksamhetatt
utifrån sina förutsättningar. Betydelsen den ideella sektorn lyftsegna av
fram bl.a. särskildskriver det vikt stimulera vitalnär äratt attman av
ungdomsidrott grunddriven demokratisk

tilläggsdirektivet ideellaI betoningen den sektornär änav mer
framträdande då rakt skriver den svenska idrottspolitikenut attman
bygger denpå s.k. folkrörelsemodellen. innebär,Detta säger attman,

i utsträckning har överlämnat idrottspolitiska frågor tillstaten stor
idrottsrörelsen själv. förutsättning för detta har varitEn dels idrotts-att
rörelsen organiserad demokratisk folkrörelse, dendelsär attsom en
kan samla såväl bredd- elitverksamhet i sammanhållen organi-som en
sation4.

utredande,De analyserande uppdragen

Det samlade idrottspolitiska beslutet år har1970. Mycketsenaste togs
hänt sedan dess i i inom mel-samhället idrotten i relationenstort, samt
lan och bakgrundenden organiserade idrottsrörelsen. denMotstaten

kommittén i uppdrag genomföra särskilda utvärderingar, be-attges
dömningar och effektivitetenanalyser vad Skatteregler, i detavser
offentliga stödet till den lokala idrottsverksamheten for barn och Lng-
dom, verksamheten idrottsrelaterade forskningen,inom den fakta i
folkhälsofrâgor finansieringidrottsrörelsenssamt

3Dir. 1996:84.
4 Dir. 1997:146.
5Dir. 1996:84.
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1.2 Idrottsutredningens tolkning och
precisering uppdragetav

Problem med det nuvarande idrottsstödet

Kraven hushållning statens Det medförär bl.a.stora.av resurser att
måluppfyllelsen måste god och bidragen fördelas effektivt.attvara
Utredningens uppdrag utvärdera målen föratt stöd till idrottenstatens
blir den bakgrunden intemot endast fråga utvärdera målensatten om
innehåll och inriktning vilkeni utsträckningäven de forrnule-utan är
rade så det går hur väl deatt uppfyllsavgöra ochatt till vilken kostnad..
T.ex. vilken effekt har statsstödet och riktar det sig till, frågorärvem

ställa i det sammanhanget.att

Idrottsstödet och medborgarna

Statens idrottsstöd del i den statligaär välfårdspolitiken. Dess resul-en
skall såledestat det bidrar till skapaatt värde för landetsatt med-vara

borgare oberoende de bor, de ellerär gamla, hur deav var om unga
gillar idrotta/motionera, deras etniska,att sociala eller könsmässiga till-

Ärhörighet. det så betydande och representativatt andel medbor-en av
Ärhar tillgång till idrott och motion nöjd medgarna sina idrotts-man

och motionsmöjligheter
Idrott ha betydelse för hälsan. Bidrarantas idrotten, tävling och

motion, till bättre fysiskt och psykiskt välbefinnandeett för de enskilda
medborgarna respektive till bättre folkhälsa för nationenen

Statens stöd till idrotten riktas till idrottsrörelsen. Vilken roll har
idrottsrörelsen det gäller medborgarnasnär motionsvanor Vad betyder

medlemskapet i idrottsförening fört.ex. medborgarnas motionsvanoren
och vad betyderomvänt, medborgarnas ideella för idrotts-engagemang
rörelsens verksamhet och utveckling

betydandeEn del direkta till idrottenstöd riktadstatens till denärav
idrottsverksarnhet för barn och ungdomar föreningarna erbjuder.som

påverkarHur stödet de idrottande inklusive deras benägenhetungas att
tävling ochgöra motion till bestående ingrediens i deras livsstilen

framöver Når det flickor och pojkar på lika villkor Vilket inflytande
sitt idrottande haröver de i idrottsrörelsenunga
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Idrottsstödet och idrottsrörelsen

idrottsrörelsen viktig aspektVilket värde har idrottsstöd för Enstatens
relation till andra intäkts-det direkta penningstödets värde istatligaär

formindirekta stödet i skatte-källor. betydelsen detEn är avannan av
inkomstskattbefrielse. enligt lagenSkattebefrielsen förutsätter attom

statsbidragen vilarverksamheten ideellt och allmännyttigt. Attbedrivs
utredningens tilläggsdirektiv.förutsättning framgårsamma av

idrottsrörel-förknippat med förväntningarStatens idrottsstöd är
elitverksamhet inombl.a. samla såväl bredd-den kanatt som ensen,

utgifter politiska mål och denoch organisation. Statens styrs avsamma
offentlig och kontroll.kräver insyn Iförvaltningspolitiska processen
mål och offentlighetskrav påvilken utsträckning inkräktar dessa

utsträckning kanidrottsrörelsens oberoende vilken och hurfrihet och I
verksamhet ideellastatsbidragen stödja stimulera sådanoch som orga-
fattat beslutnisationer medlemsdemokratisk ordning omi

relation tillkan i sin nuvarandeRiksidrottsförbundet RF staten
ochidrottsområdet både nationelltföreträdare påsägas statensvara

formu-uppdrag den karaktäreninternationellt. kan fortsattHur ett av
företrädare skadasleras roll idrottsrörelsensRF:sutan att som

Idrottsstödet och svensk idrott

samförstånd medidrottsstöd och ifinns inom förDet statensramen
medutgiftsområden statligt idrottsengagemangandra offentliga ett en

idrottsrela-verksamhet. Stödet tillvidare inriktning idrottsrörelsensän
idrottsanslagetförutom medelterad forskning hör hit vilken över er-

ochutgiftsområdet högre utbildninghåller betydande finansiering över
riksrekryterande idrottsgymna-forskning. stödet till de s.k.Ett ärannat

angelägenhet.kommunalsiema för vilka grundfinansieringen är en

uppläggning ochUtredningsarbetets1.3

inriktning

Idrottsutredningen

sammanträden Idrotts-förstaKommittén vid sina namnetantog ett av
utredningen.
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Ledamöter, sakkunniga och experter

Under utredningsarbetets inledande period, från december till1996
september 1997, kallades samtliga ledamöter, sakkunniga och experter
till överläggningar. Vid dessa presenteradesmötengemensamma suc-
cessivt sekretariatets framsteg vad gäller kunskapden efterfråga-som
des i direktivet, de s.k. utredande, analyserande uppdragen enligt
ovan. Därutöver genomförde sekretariatet intervjuer med utredningens

och andra företrädare för idrotts- och främjandeföreningslivetexperter
för på så del den kunskap erfarenhetoch desätt besitter.att ta av som

Från och med oktober ändrade utredningens1997 sammanträden
innehåll och det politiska uppdraget fokuserades. Nu presenterades ut-
kast till det kommande betänkandets innehåll och konkreta förslag till
kommande ställningstaganden diskuterades. Till dessa sammanträden
vilka har protokollförts kallades utredningens ledamöter och sakkun-
mga.

Parallellt sekretariatet och utredningensmöttes före-experter samt
trädare för idrottsrörelsen och främjandeorganisationema för till-att

med dem diskutera de olika förslag och ställningstagandensammans
sekretariatet förberedde.som

Vid i 1998 mellan utredningens ledamö-ett mötegemensamt mars
sakkunniga och lyssnade ledamöterna tillter, experter experternas syn-

punkter på det utkast till betänkandets s.k. brödtext då förelåg.som
Vid den maj hade utredningens5 tillfällemöteett experter att ge

sekretariatet synpunkter på utkast till hela betänkandet.ett
Till kommitténs majsammanträde den inbjöds14 samtliga experter
kommentera utkastet till slutbetänkande.att
Vid kommitténs sammanträde den 25 maj granskades och god-

kändes betänkandet och Idrott och för livet.motionnamnetgavs
Statens stöd till idrottsrörelsen och frilufislivets Be-organisationer.
tänkande från Idrottsutredningen.

Studieresor

Under våren 1997 genomfördes studieresor tillsammanstvå med utred-
ningens ledamöter och sakkunniga Helsingforstill och Oslo. Resoma
arrangerades i samarbete med det finska Undervisningsministeriet
respektive det norska Kulturdepartementet.

oktoberI år gästade utredningens ordförande sekreta-samtsamma
riatet "idrottsriksdag" i Odense till vilken Danmarks kulturministeren
inbjudit företrädare för dansk idrottsrörelse och kommunal idrottsverk-
samhet.
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I 1998 gjorde sekretariatet studieresa till Washington D.C.mars en
och sammanträffade där med företrädare för universitetsidrott, kom-
mersiell idrott, skolidrott, elitidrott federaloch folkhälsopolitik
physical fitness.

Anhållan förlängd utredningstidom

Vid sammanträdet den 3 september 1997 beslöt Idrottsutredningens
ledamöter hos regeringen anhålla förlängd utredningstid.att Moti-om

uppdragetvet såpass omfattande det inte påatt ärsom attgavs ettvar
tillfredsställande kan fullgöras inom den tiden,sätt dvs. till denutsatta
31 december 1997.

Regeringen beslutade den 27 november förlängd utredningstidom
till den 31 maj 1998. beslutetI utredningen ytterligareettgavs upp-
drag‘.

Hearings

Utredningen anordnade under hösten 1997 seminarier för ledamöter,tre
sakkunniga och särskilt inbjudna inklusiveexperter gästersamt pres-

Ämnena för dessa sammankomster Idrott och integration,sen. var
Idrott och Samhällsekonomi Idrott och demokrati.samt

alangsatsningT

oktoberI 1997 hade framlidne statsrådet Leif Blomberg överlägg-en
ning med Idrottsutredningens ordförande situationen för elitidrot-om

Överläggningen resulterade i sekretariatetten. fick i uppdragatt att ut-
arbeta förslag till hur statligt stöd till utvecklingen idrotts-ett av unga
talanger skulle kunna utformas.

Riksidrottsstyrelsens kommitté för utredning alternativav
associationsform för idrottslig verksamhet

Utredningens ordförande och ledamot deltog i 1998 i etten mars sam-
manträde med Riksidrottsstyrelsens kommitté för utredning altema-av
tiv associationsform för idrottslig verksamhet.

6 Dir. 1997: 146.
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Idrottsutredningens rapporter

Huvuddelen utredningens kunskapsinsamling har skett med hjälpav av
olika uppdrag upphandlats. Resultatet dessa uppdrag har publi-som av

till Idrottsutredningencerats i två volymer:rapporter Motion ochsom
idrott 1997. Idrottsutredningens intervjuundersökning Historia,samt
ekonomi och forskning. Fem idrott‘.rapporter om

1.4 Betänkandets uppläggning och innehåll

1.4.1 Beskrivande och analyserande del

Mål för stöd till idrottenstatens

idrottspolitiskaDen diskussionen i regering och riksdag från riksdags-
beslutet år 1970 till idag återges. Utvecklingen målen för statensav
stöd till idrotten redovisas och analyseras med tonvikt på vad harman
velat åstadkomma och hur.

Medborgarnas motionsvanor

Fokus här vad hänt befolkningensär med idrott och motion undersom
perioden från år 1970. Hur mycket motionerar Vilkenman motion
väljer utöva förändringarHar skett underatt de 25 årenman senaste

Idrottsrörelsens roll för motionsvanoma uppmärksammas liksom
likheter och olikheter vad gäller motion strukturellaoch förhållanden
såsom ålder, kön, social och etnisk tillhörighet bostadsort. Motio-samt

betydelse för hälsan belyses även.nens
I perspektivet stöd till idrotten delatt denstatens utgörav en av

samlade välfärdspolitiken analyseras motionsvanoma i förhållande till
medborgarnas önskemål motion. Dels i vilken utsträckning deom
upplever hinder för sitt motionerande, dels i vilken utsträckning idrott
och motion prioriteras inom för deras varaktiga önskemålramen mer
eller värderingar. Till kategorin idrott något värderas förssom som

idrottäven titta på och glädjas eller inte.attsom evenemang

7 SOU 1997:188.
8 SOU 1998:33.
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Tävling och den organiserade idrottsrörelsenmotion -

Idrott och motion har sekel organiseratssedan drygt inom forett ramen
folkrörelse. Fokus här idrottsrörelsens inklusive Sveriges olym-ären

piska kommittés organisation och uppgifter liksom den verksamhet
organiseras de s.k. främjandeorganisationema. Tonvikten i be-som av

skrivningen ligger i förhållande tillpå verksamheten stöd tillstatens
idrotten.

bakgrundenMot kommunerna erbjuder subventioneradeattav an-
läggningar för sina invånares idrott och motion försök till be-görs ett
dömning den kommunala fritidspolitikens effekter i relation till denav
organiserade idrottsrörelsens behov.

antidopingarbeteRF:s redovisas och bedöms i förhållande till id-
interna behov åtaganden svenskaoch de förbunditrottens statensom

sig för internationellt.

Idrottsrörelsens finansiering

Idrottsrörelsens olika intäktskällor redovisas. Betydelsen statensav
idrottsstöd analyseras liksom ñnansieringens sammansättning tid.över
Omsättning, kapital, m.fl. nyckeltal redovisas och viss infor-eget ger
mation förbundens och föreningarnas ekonomi.om

Idrottsrörelsen värdeskaparesom

stödStatens till den organiserade idrotten kan motiveras med denatt
tillhandahåller for medborgarna i dess förmåga erbjudavärdeett att
dels idrott idrott demokratiskadem vill, dels den de under for-som

själva väljer Idrottsrörelsens värde for demokratinutöva.attmer upp-
märksammas. idrottens bolagiseringDen aktuella debatten antyderom

idrottsrörelsen har förmåga skapa värden för vidareatt att en grupp
intressenter inflytandenmedlemmarna och under andra med-än än
lemmamas.

Idrottsrörelsens värdeskapande förmåga och dess möjligheter till-att
fredsställa olika intressenter inom för den ideella, allmännyttigaramen
föreningen analyseras. indirekta stöd såsom befrielseDå även statens
från inkomstskatt förutsätter verksamheten drivs i ideell och allmän-att
nyttig form redovisning och analys skattebefrielsensgörs även en av
gränsland i relation till tilltagande kommersialisering.idrottens Analy-

fokuserar idrottsrörelsens framtida möjligheter kunna härbärgeraattsen
sin idrottsverksamhet, såväl bredd elit, inom den ideella allmän-som
nyttiga föreningen.
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Även främjandeorganisationemas verksamhet behandlas. Bl.a. deras
värde för miljömedvetandet och sjösssäkerheten till och i trafiken lyfts
fram.

Idrottsrelaterad forskning och talangsatsning svensk elitidrottinom

högre utbildningInom och forskning bedrivs verksamhet med
idrottsanknytning. Inom gymnasieskolan finns verksamhet klarmed
anknytning till idrottens behov, dvs. stödja utvecklingen id-av unga
rottstalanger. förInom stöd till idrotten markeras detstatensramen
idrottspolitiska intresset för dessa områden vissa medel ärattgenom

till FoU bidrag till de s.k. riksidrottsgymnasiema. Därut-avsatta resp.
bidrar näringslivet med sponsring till idrottens elitsatsningaröver m.m.

via såväl flera specialidrottsförbunden Sveriges olympiskaav som
kommitté. Idrottsrörelsens förhållandei till dessa offentliga ochansvar
kommersiella satsningar genomlyses.

RF myndighets ställei

RF:s ställning företrädare i fördelningen stöd tillstatens statenssom av
idrotten och bidraget till de s.k. riksrekryterande gymnasiema enligtär

förvaltningslag myndighetsuppgifter1971 års och kräver stöd i lag.
Vidare redovisas häravkonsekvenserna vad offentlighetsprin-avser
cipen, klagorätten offentlig kontroll och revision.samt

nordiskEn utblick

Relationen mellan organiserade idrotten ioch den de olikastaten nor-
diska grannländerna företer olikheter sinsemellansåväl likheter som

i förhållandeoch till redovisassituationen i Sverige. och analy-Dessa
bakgrund omvandlingen de nordiskaden allmännamotseras av mer av

välfärdsmodellema.

.4.2 Förslagsdel1

Betänkandet avslutas med förslag till mål för stöd till id-statensnya
och friluftslivet. Vidare behandlas hur bidragen skall fördelasrotten

och administreras. förslag värdespelsautomatemas placeringEtt ochom
antal läggs i syfte idrottens indirekta och direktastärka statliga stöd.att
Till sist redovisas uppföljningmodell för och utvärdering statensen av
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integrationenfolkhälsan,förkonsekvenserStödetstill idrotten.stöd
lyfts fram.jämställdhetenoch
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Målen2 för stöd till idrottenstatens

En viktig utgångspunkt i vårt uppdrag utvärdera stöd tillatt statens
idrott de uppställda målen för bidraget.är Betoningen i dettastatenav
kapitel ligger målen för stöd till idrotten etter år etter-1970statens

det denna period Idrottsutredningen har iär uppdrag utvärdera.attsom
Därutöver kortfattad redogörelse för utvecklingengörs statensen av
idrottspolitik innan år tidigare1970. Den utvecklingen bakgrundger en
till dagens idrottspolitiska mål och förhållandet mellan ochstaten
idrottsrörelsen.

Framställningen främst inriktad på skildra målen förär att statens
stöd till idrotten och riksdagens ställningstaganden med anledning av
dessa. Mål i detta sammanhang vitt begrepp. Målenär kan uttryckasett

uttalanden i budgetpropositioner, regleringsbrev, anslagskon-genom
struktion, tillsättande utredningarav osv.

Kapitlet behandlar den idrottspolitik bedrivits via det statsan-som
slag riktats till idrottsrörelsen organisationsanslaget och anlägg-som

Ändaningsstödet. fram till början 1990-talet har mindre delav en av
bidragen till idrottsrörelsen givits andra huvudtitlar, främstäven över
Utbildningsdepartementet. bidrag forskningDessa och LOK-stöd
behandlas i kapitlet från det datum de lades in under idrottsanslaget och
på blevså delsätt stöd till idrotten.statensen av

2.1 Tiden innan 19709

olkrörelsenF framväxer

År 1897 bildades Sveriges centraltörening för idrottens främjande
Centralföreningen och år tillkom Sveriges1903 gymnastik- och

9Avsnittet bygger på Johan Norbergs tider ochR. "Nya gamla problem"rapport
SOU 1998:33.
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Sveriges riksidrotts-idrottsföreningars riksförbund, sedan år 1947RF
förbund.

olika till sin uppbyggnadOrganisationerna sinsemellan mycketvar
främjande-arbetadeoch inriktning. Centralföreningen närmast som en

till idrott. Verksamhetenorganisation med uppgift få framatt pengar
handlingskraftig styrelse. RF organisera-styrdes i allt väsentligt av en

organisera denoch på sig rollendes klassisk folkrörelse atttogsom en
aktiva idrotten.

första statsanslagenDe

ochtidigt ekonomiskt stöd hos årCentralföreningen ansökte statenom
Under perioden 1902-1906 avslogfick engångsanslag.1898 ettman

Landsbygdens riksdagsmänstatsanslag.riksdagen propositionertre om
inom olikaalltför statligtsig i allmänhet stortmotsatte ett engagemang

hos de riksdagsmänområden. Stöd hade idrottsrörelsen däremot som
idrotten hadeföreträdde stadsboma. ansågde borgerliga Dessa att en

idrotten främjande natio-fysiskt och uppfostrande verkan,psykiskt att
nykterhet idrotten minskadenalism och samhörighet,nationell samt att

klasskillnadema.
ii de olympiska sommarspelenEfter de svenska framgångarna

sökaför återigenStockholm år läget1912 gynnsamt att ett perma-var
beviljade riksdagenstatsanslag. mycket knapp majoritetMednent

idrotten årligt anslag.ett
officiell i viss mån påIdrottsrörelsen därmed fåtthade änstatus, om

vissaanslaget följde villkor:bekostnad dess autonomi. Med Detav
mindre bemedlade ochSjälvhjälp, gå till deskulle tillvara en sporre

hurRegeringen avgjordelandsbygdens folk skulle prioriteras. pengarna
skulle granskaskulle fördelas. Regeringen utsåg revisoreräven som

i Cent-Centralföreningens räkenskaperoch RF:s representantsamt en
ralföreningens styrelse.

statligtillsätts förstaspåren den CarpentierafldrenI enav s.
idrottsutredning år 1921

År dencentralstation interna-uppstod Stockholms1921 tumult när
Uppståndelsen leddeCarpentier anlände.tionellt kände boxaren George

och elitistiskförråandetill uttalanden i idrotten som enpressen om
statligstatsanslag ochföreteelse. Kritiken medförde minskat ut-ett en

för få statsbidrag.tillsattes förslag till villkorredning för attatt ge
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År 1922 presenterade utredningen sitt betänkande. Man mycketvar
positiv till idrott i sig och förordade fortsatt statligt anslag.ett

Frågan de två riksorganisationema löstes år 1930. Kronprinsenom
Adolf,Gustav ordförande organisationerna,i båda föreslog attsom var

RF skulle det ekonomiska för idrotten. Så blev detöverta ansvaret
också.

får myndighetsliknandeRF uppdrag

Bl.a. för stävja olaglig tippningsverksamhetredan utbredd kringatt en
Åretidrotten bildade Tipstjänst. därpåår 1934 AB inrättadestaten rege-

ringen idrottsfond. beslutadeRiksdagen årligen hur delstoren av
tipsmedlens överskott skulle till idrottsfonden. Regeringensgå be-som
slutade, på förslag skulle fördelas.hur prövadeRF, RFpengarnaav

kommunernas bidrag föransökningar anläggningar.även om
Eñer kriget försvann kopplingenden direkta mellan AB Tipstjänst

och idrottsrörelsens anslag. fortsättningen fick idrottsrörelsenI sina
statsbidrag statsbudgeten.över

myndighetsliknandeRF uppgifter ifrågasätts:s

Efterkrigstiden välfärdssamhällets framväxt.präglades Från offent-av
ligt håll uppfattades idrotten alltmer samhällsnyttig företeelse.som en

betonades folkhälsanDet idrotten befrämjade idrotten ochatt samt att
dess föreningsliv fritidssysselsättninglämplig ungdomen.åtvar

År lämnadebildades och år 1955 frilufts-1945 Korpen Skid- och
främjandet innebar två organisationer, med delvisRF. Det att stora an-

idrottsfilosoñ utanför hade rollenRF, stod RF. RFännan nu som
sammanställande dessa organisationersoch bedömande instans tvåav
anslagsframställningar, de direkt omyndigför-vilket upplevde ettsom
klarande.

idrottsutredningarTre loppet årinom tioav

År avlämnade frilufisutredning1956 års Idrotts- och sitt betän-1955
kande. Utredningen föreslog inrättandet statlig nämnd för bered-av en
ning idrotts- och friluftsfrågor.av

‘° Norberg, 1997.
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Korpen och Friluftsfrämjandet ställde sig positiva till utredningens
förslag medan RF ansåg förslagen innebar icke önskvärd ökadatt en
statlig styrning idrotten folkrörelse.av som

Med iRF skapades betydande folkopinionspetsen förslaget.moten
Flera remissinstanser avstyrkte förslaget. Regeringen valde inte gåatt
vidare med det.

År 1957 regeringen utredning i uppdrag bl.a. försökaattgav en ny
Korpen och RF. Utredningen lyckades inte slutföra sitt uppdrag,ena

därtill motsättningarna mellan Korpen och förRFvar stora.
År 1965 tillsattes idrottsutredning för bl.a. lösa frågor kringatten

anslagstilldelning och RF roll. juniI 1969 presenterade utredningen:s
sitt betänkande Idrott åt alla".

2.2 Sjuttiotalet expansiv idrottspolitiken—

Målen för stöd till idrottenstatens

Den maj14 1970 beslutade riksdagen den idrottspolitik allt-om som
jämt gäller. Beslutet fastställde i allt väsentligt den inriktning som rege-
ringen föreslagit i propositionen idrott.om

I propositionen föreslog regeringen bredd- och motionsidrottatt
skulle prioriteras. För klara denna prioritering ansåg regeringenatt att

stöd till idrott behövde ökas kraftigt.statens
Elitidrotten hade, enligt propositionen, värde för väckaett stort att

och bredda intresset för motion fysiskoch fostran överhuvudtaget. Men
propositionen konstaterade också finns"Det emellertidatt: stora grup-

vårt folk för vilka elitidrotten inte denna stimu1ans"". Propa-per av ger
gandan för motionsidrotten skulle därför kraftigt understödjas.

Propositionen underströk idrotten viktig del den före-att var en av
byggande hälsovården, den skapade möjligheter till sociala kontak-att

och den rikare fritid. Idrottsrörelsenster att ställninggav en som en
självständig och demokratisk folkrörelse betonades.

I propositionen skrevs också särskild vikt borde fästas vid handi-att
kappidrottens utveckling. Idrottsrelaterad forskning sades angelä-vara

RF och inte skulle initiativet till sådan forskningstaten tagen, attmen
kom igång.

l SOU 1969:29.
‘Z Prop 1979:79.
3 51.a.a. s.
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föreslogsDet ledarutbildningen förstärkasborde regio-att genom
nala utbildningskonsulenter och utbildningsrâd.centraltett

Det ideella arbete föreningarna lade anläggningar skullesom ner
stimuleras stöd till nybyggnad och underhåll mindre anlägg-genom av
ningar. De traditionella anläggningarna skulle kommunernastörre
själva få hand Däremot borde fortsätta stödja byggandeta staten attom.

anläggningar till for motion och rekreation.av som var
betänkandetI Idrott alla föreslog femårsplan för utbyggnaden en

den offentligt finansierade idrotten. Regeringen ansåg femårs-attav
planen bra inte beredd specificera de anslagsbeloppattvar men var

förväntades betalas under femårsperioden. Däremot framgickutsom
det klart i propositionen både stödet till idrottens organisationer ochatt
stödet till anläggningar skulle ökas.

Riksdagen positiv

delarDe 1970:79 berörde organisationsstödet behandla-av prop. som
des Statsutskottet. Utskottet hade i inga invändningarstort settav mot
propositionens förslag.

Propositionen föranledde dock del motioner. Med anledningen av
motion främjandeorganisationer hänvisade utskottet till proposi-en om

tionens förslag regeringen skulle två i RF:satt utse representanterom
styrelse. Representantemas uppgift företräda de organisationerattvar

stod utanför gälldeRF det bl.a. anslagsfrågor. De utanförstâ-närsom
ende organisationerna skulle kunna betrakta "Kungl Maj:ts ombud som

egna.°.sina ytterligareFör opartisk behandling deatt garantera en av
utanförstående organisationemas anslag skulle dessa få lämna in sina
anslagsäskanden direkt till regeringen. Regeringen föreslogs fastställa
anslagen först efter det sig dem.RF uttalatäven överattmen

En motion boxning inte borde statligtfå stöd föranleddeatt ut-om
skottet påminna principen riksdagen inte lämpligen"... böratt attom ge
direktiv för den inriktningen ekonomiskadet stödet tillnärmare id-av
rotten.". Det uppgiftRF:s fördelningenden närmareavgöraattvar av
statsbidragen bl.a. mellan olika specialidrottsförbund.

delarDe propositionen 1970:79 idrott berörde anlägg-av somom
ningsstödet behandlades ordbruksutskottet.Jav

M SOU 1969:29, 186.s.
s SU 1970:122.
5 a.a. s.
‘7 a.a. s.
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När det gäller idrottspropositionens förslag slopa stödet tillattom
traditionella idrottsanläggningar utskottet avvaktande. Man skrev:var
"Utskottet vill i anslutning härtill fästa uppmärksamheten på denatt
förordade omläggningen bidragsgivningen i förevarandeav nu avse-
ende kunna medföra mindre tillfredsställande konsekvenser isynes

fall.".vissa För ingen skulle drabbas det förutsatteatt systemetav nya
utskottet regeringen fram Övergångsbestämmelser.att tog

idrottspolitiskaDet beslutet driver på utvecklingen

Under 70-talet spåren 1970 års idrottspolitiska beslut bl.a.syns av
anslagen stadigt ökar. Nyckelordet i sammanhangetatt är attgenom

idrotten skall "kraftiga" anslagshöjningar. Betecknande för detges
tidiga 70-talet också i sin anslagsframställanRF inför budgetåretär när
1972/73 påpekar de bara fått hälften den anslagsökning de begärtatt av
föregående år. I 1972 års budgetproposition står det vidare denatt ute-
blivna anslagsökningen enligt fått allvarligaRF "... konsekvenser för
idrottsorganisationema eftersom samhällets och allmänhetens förvänt-
ningar idrottenpå baseras på de planer Idrott åt alla presenterade.

Regeringen anslagenviastyr

Regleringsbreven och budgetpropositioner under 70-talet innehöll få
målbeskrivningar. Regeringen hänvisade till 1970-års proposition samt

därpådet följande riksdagsbeslutet. vissEn styrning skedde genom an-
slagskontruktionen och villkorde knutna till använd-genom som var
ningen anslagen. Idrotten tilldelades via två anslag lågav pengar som
under Jordbruksdepartementet. Det anslaget "Stöd till idrotten:ena
organisationsstöd" riktades till Under anslaget fördeladesRF. pengar
till RF:s verksamhet, specialidrottsförbundens verksamhet,egen
idrottsrörelsens verksamhet, de nio organisationergemensamma som
stod utanför ochRF slutligen till motionsverksamhet vid kårortema.

Det andra anslaget "Stöd till idrotten: anläggningsstöd rikta-m.m."
tilldes Naturvårdsverket. Under anslaget fördelades till fritids-pengar

båttrañken, utvecklingsarbete kring idrottsanläggningar, riksanlägg-
ningar, ersättning till serviceverksamhet kring anläggningar, mindre
föreningsdrivna anläggningar och slutligen till övriga anläggningar.

Organisationsstödet inte speciellt detaljstyrt. hadeStaten dockvar
visst inflytande via sina två i styrelse.RF:s regle-ett Irepresentanter

8 .TU 1970:33, s.
‘9 Prop. 1972:1, bil. 11 137.s.
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ringsbreven fanns villkoret någon hadeatt in-representantemaom av
vändningar de beslut fattadeRFmot angående fördelningen ochsom
användningen anslaget skulle RF vända sig till regeringen förav ett
avgörande.

Stödet till anläggningar däremot detaljstyrt attvar genom rege-
ringen, i regleringsbrev, föreskrev vilken anläggningartyp av som
kunde få stöd och hur bidragsprocenten skulle fåstor för olikavara

anläggningar.typer av
Under del 70-talet budgetpropositionerstor och regle-en av var

ringsbrev anslagsstruktur, villkor im.m. huvudsak identiska från år
till år. Budgetpropositionema lyfte fram anslagsökningama skulleatt
användas för ytterligare satsningar breddidrott i enlighet med 1970
års beslut. Då och då regeringen i sina budgetpropositioner antyd-gav
ningar vissa specialsatsningar avvek från det enhetligaom som annars

Exempelmönstret. på sådana satsningar bl.a. år dåär 1972 vill attman
del anslagen skall användas till älgskadefonder och åren 1976 dåav

vill ha till fritidsfiskama och för första gångenman mer pengar sats-en
ning på kvinnoidrott något återkommer under de följande åren.som—-

Få riksdagenmotioner i

Under perioden 1970-1977 innebar utskottsbehandlingen av rege-
ringens budgetpropositioner inga kursändringar i förhållande till statens
övergripande idrottspolitik. förhållandeI till 80- och 90-talet lades
relativt få motioner. Några motioner handlade ökat anläggningsstödom
antingen allmänt eller till särskilda projekt Ljusnandalen ocht.ex.
Sylama. Under denna period fick utskottet också, med anledning av
motioner boxning, påminna riksdagen, med hänvisning tillom attom
SU 1970:122, inte avgjorde den fördelningennärmare idrottsan-av
slagets poster.

Elitidrotten lyfts fram

Mot slutet 70-talet kan vissa förändringar skönjas. Elitidrott hadeav
i 1970nämnts års proposition idrott, i påföljande budgetpro-om men

positioner ned. I 1976/77tonats års budgetproposition elitidrottnämns
särskilt prioriterat områdeett breddidrotten.utöver Det föredra-som

gande statsrådet "delar RF:s positiva på elitidrottens betydelse"2°.syn

2°Prop. 1976/77:100, bil. 13, 155.s.
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70-taletRiksdagen aktiv slutetmot avmer

budgetproposition1977/78 årstill riksdagsbehandlingenanslutningI av
idrottsrörelsen öka.inom måstejämställdhetenfler motionäreransåg att

aktiva åtgärder. Iskull vidta någrahöll för denUtskottet med attutan
försänka åldersgränsemaförslagutskottet debatterades regeringens att

sig detta.och utskottetantal motionäreramatörboxning. Ett motsatte
formellt i"överraskande både ochagerandefann regeringensUtskottet

fråganunderställt riksdageneftersom regeringen intesak" om
information.frågan "förriksdagenbibringatåldersgräns endastutan

undersökningtillsågRiksdagen krävde regeringen attatt en
bestående skador.ledde tillboxninggenomfördes för att omse

budgetpropositionriksdagsbehandling regeringens1978/79 årsI av
idrottspolitik, finansieradexpansivlades bl.a. motion avom en meren

idrotten skulleoffentliga fordettipsmedel och sammanhållen attav
villekrafter. också hakommersialismens Mankunna klara sig undan

Idrotts- och kulturdepartement.ett

Åttiotalet likainte längreexpansionen2.3 -
stark

anläggningsstödetminskarStaten isitt engagemang

År kraftigvidkäxmasidrotten fårochblir ekonomin kärvare1981 en
budgetpropositionen föriföreslåranslagen. Regeringenminskning av

slopas.anläggningar Tren-kommunalatill mindre1980/81 stödetår att
fortsatte under 80-anläggningartillallt mindre statligaden med pengar
beslut år 1979medsannoliktforsta år och hängdetalets ett omsamman
stegviskommunernaskatteutjämning och överkommunal togatt

alltanläggningar. Kommunernasför finansieringen störreansvaret av
rollNaturvårdsverketstillansvarstagande ledde i sin atttur som

anläggningsstödet tillberördedelarbidragsgivare blev De somsvagare.
1981/82.budgetåretlades på RFidrotten över

riksanläggningarviktigt stödjafortfarandeansåg detStaten attvara
och Vålå-hus, Bosönbehov. Idrottenssamlade idrottsrörelsensför den

Även mindreunder 80-talet.utgiftsposteråterkommandedalen var
Från ochstödjasanläggningar fortsatteföreningsdrivna staten.att av

särskildriksanläggningartillstödetmed budgetåret 1993/94 slopas som

2 1977/78:19,KIU 11.s.
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anslagspost under idrottsanslaget. Stödet till mindre föreningsägda an-
läggningar borttas särskild anslagspost i och med ingångensom årav
1997. RF har dock fortfarande, enligt budgetpropositionen för år 1997
möjlighet använda anslagetatt för stöd till "riksanläggningar för den
samlade idrottsrörelsens behov" bl.a. Bosön.

Staten vill med stöd tillsitt idrottenmer

Dopingproblematiken lyftes fram första gången i 1981/82 års budget-
proposition. Målet eliminera dopingenatt bland idrottare.var Succes-
sivt blir budgetpropositionerna alltmer fylliga, vilket kan tolkas attsom
regeringen stegvis får ökat intresse förett idrottspolitik och därmed
även önskemål idrottsrörelsen.mer gentemot I 1982/83 års budgetpro-
position markeras idrottsrörelsenatt fri folkrörelseär själv for-en som

sin verksamhet. I propositionmar skriver särskildasamma in-attman
krävs försatser kvinnoidrott, invandraridrott och handikappidrott.

Antalet platser pâ riksidrottsgymnasier skall ökas.

Riksdagen beslutar rebeations- och turistpolitikom ny

Budgetåret 1983/84 beslutas förändringstor det gällernär turist-en och
rekreationspolitiken. Efter remissbehandlingen förslagen från denav
Turist- och rekreationspolitiska utredningen TUREK lade regeringen
sin turist- och rekreationspolitiska proposition till riksdagen.

Riksdagens ställningstagande innebar bl.a. renodlingen av an-
svarsfördelningen på turism- och rekreationsområdet. Sveriges turistråd
fick det övergripande för all turismansvaret och rekreation, Natur-
vårdsverket fick lämna delöver sina arbetsuppgifter till Statensen av
turistråd, framförallt bidragshanteringen för turist- och rekreationsan-
läggningar och det utvecklingsarbete Åknutet till detta. andrasom var
sidan fick Naturvårdsverket hand Fjällsäkerhetsrådets verksamhet.om

Statens idrottsmål ligger fast

I 1983/84 års budgetproposition betonas motion och rekreationatt är
viktiga inslag i friskvårdsarbetet. Ungdomen skall hög prioritet ochges
ledarutbildningen skall utvecklas. Elitidrotten får också några
meningar. Kvinno-, invandrar- och handikappidrott skall också priorite-

22Prop. 1983/84:145.
23KrU 1983/84:22.
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skall användas fördel anslagetförsta gångenFör att avenangesras.
handikapp-OS.

påföljande årensi deåterkommerskrivningarhuvudsakI samma
motion1984/85fr.o.m. år ärtillägg ärbudgetpropositionen Ett attnytt

för folkhälsan.viktig
fortfarande lågidrottsforskningen,fårslutet 80-taletMot somav

stå på. CentrumgrundstadigareUtbildningsdepartementet,under atten
antal professu-ochStockholmietablerasidrottsforskningför CIF ett
för stödstatliga målendekanövrigtriksdagen. statensinrättas Iavrer

sammanfattas med ledorden:80-taletandra halvantill idrotten under av
folkhälsa,handikappadeinvandrare,särskilt kvinnor,bredd därav samt

antidoping.ledarutveckling och

ifrågasättsRFStatens irepresentanter

Motionernabreddidrotten.betonasutskottsbehandling1987/88 års tarI
finansiering,idrottensutredninganslaget,höjningbl.a. omenavenupp

främjande-styrelse ochRF:sde statligabort representantemaatt ta ur
statligaVad gäller detill RF.anslutningorganisationemas represen-
politisk styrningfara förnågondet inteanför utskottet äratttantema

idrottsrörelsen.företräderstyrelsenmajoriteten ieftersom

mål,fleranslag ochNittiotalet2.4 större-
på resultatkrav

internationaliseringenändamål ochmedutökasIdrottsanslaget nya
blir viktig

miljoner kronor,då 90LOK-stödet,flyttasBudgetåret 1990/91 varsom
idrottsanslaget. EtttillhuvudtitelUtbildningsdepartementets nyttfrån

forskningen kringintensifieravillforskning införs. Statenanslag till
det viktigtregeringennyhet ärdopingfrågor. nämnerEn attär attannan

denimedlemmarnafrämstoch dåsamarbeteinternationelltmed att
förtroendeuppdrag.internationellasigidrottsrörelsen kan åtasvenska

påverkatpå olikaår 1991,skattereformen sättpåkölvattnetI som
regeringenmålsättning förviktigblir det attidrottsrörelsen, nu en
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stärka idrottsrörelsens möjligheter till egenfinansiering bl.a. genom
förmånligare villkor för spel och lotterier.

Idrottsrörelsens oberoende skall värnas

budgetpropositionenI 1991/92 understryks för första gången under
den studerade perioden fr.0.m. år 1970 idrottsrörelsenatt engagerar
medborgare i demokratiska beslutsprocesser. Rörelsen bidrar tilläven
den sociala gemenskapen och viktig för folkhälsan.är

I budgetproposition skrivs idrottsrörelsenssamma oberoendeatt
måste Regeringenvärnas. utfáster det från och medatt år 1993 inte
skall några statligautses i RF styrelse.representanter Möjligheterna:s
for idrottsrörelsen själv kunna tjäna sinaatt måste också blipengar
bättre efiersom samhällsekonomin inte tillåter några ökade anslag från
det allmänna. Mot bakgrund skatterefonnen sänks mervärdesskatterav
för idrotten. Möjligheten för idrottsföreningar betala ersättningaratt ut

till halvt basbeloppett betala socialaupp avgifterutan att lagregleras.
Arbetet inom RF med fler kvinnoratt i idrottsrörelsenengagera

inämns propositioner liksom den roll idrottsrörelsenstora spelar för att
integrera invandrare i det svenska samhället. Arbetet med aktiveraatt
handikappade i idrotten bör prioriteras. Utbildningsmöjligheter för
ledare skall finnas. Villkoren för hålla på med idrottatt skall lika ivara
hela landet. Möjligheter för från idrottsrörelsenrepresentanter påatt ta
sig internationella förtroendeuppdrag skall också stärkas. Det separata
forskningsanslaget läggs in under idrottsanslaget med motiveringen att

skallRF ha möjlighetstörre själv hur forskningenatt avgöra skall prio-
riteras. Budgetåret 1993/94 förs stödet till idrottens riksanläggningar

till regleringsbrevetsöver anslagspost Verksamhet naturav gemensam
inom idrottsrörelsen.

Regeringen konstaterar i sina budgetpropositioner RF arbetaratt
med sådana saker regeringen inte har något invända dvs.som att emot
RF:s verksamhet drar håll regeringens mål för stödet tillsamma som
idrotten.

Oberoendet betonas samtidigt kraven skärpssom

Från år 1992 och framåt börjar regleringsbreven betona krav på redo-
visning resultat, redovisningt.ex. LOK-stödetav uppdelat på könav
och redovisning verksamhetsområde. Någon koppling mellanper mål

2" Prop. 1990/912100, bil. 13.
25Prop. 1991/921100, bil.
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regleringbreven. först iinte i Detoch återredovisningkrav finns dock är
kopplingsådanregleringsbrevet för år 1997 görs.som en

skall själv fåalltmer.Idrottsrörelsens oberoende betonas Den ut-
form grund-skall betraktasforma sin framtid. stödStatens som en av

effektiviseringönskar dockfinansiering till idrottsrörelsen. Staten aven
frigöras till specialidrottsför-kanadministrationRF:s så att pengarmer

LOK-stödetocksåbudgetpropositionema uttalas detbunden. I äratt
och demokratiskai idrottviktigt för och ungdomarbarntränaatt

jämställdhet har skärptsbeslutsprocesser. Kraven attgenom rege-
jämställdhetsplan skall uppnås. Elit-iringen kräver målen RF:satt

också för rekry-underhållningviktigidrotten inte bara attär utansom
f°arforskningen sitt stödangelägetungdomar till idrotten. Det är atttera

doping behövs.Forskningför idrottsforskning.särskilt Centrum om-
särskildaidrottsforskning återupprättas. Detsärskild anslagspost förEn

Regeringenstudentkårerna slopas.motionsverksamhet vidbidraget till
for riksidrottsgymnasiersärskild anslagspostföreslår också att en

fdrvaltningsuppgifi.Överlämnandekopplas till riksdagens beslut avom
målstyming i regle-uttaladInför budgetåret införs1997 en mer

skallför idrottsanslaget RFövergripande måletringsbrevet. Det är att
nationellt organi-och stödja denbidrag för utvecklaanvända statens att

för och förbättraanvändas utvecklaidrotten. stödet skallserade LOK-
jämställdhetentill idrottsverksamhet,barns och ungdomars möjlighet

möjlighet kombineraskall haskall ökas, elitidrottande ungdomar att
forskningoch slutligen skallriksidrottsgymnasierstudier och idrott vid

och utveckling stimuleras.
kraven årsredovis-vidare påregleringsbrevet för år 1997I är att

andrauttalade tidigare.resultatinriktad Förningen skall änvara mer
för kontroll ochformernai rad uppdrar regeringenåret RF överatt se

till regeringen.resultatetuppföljning och redovisaLOK-stödet attav
regleringbrevetkan utläsasde mål för idrottsstödetUtöver ursom

fylligare redogörelse.någoti budgetpropositionen för år 1997 enges
rasismmotverka våld ochförbl.a. harRFDär sägs attatt stort ansvar

möjlighetskallspecialidrottsförbundenoch de små attävenatt ges
riksdageninformerassammanhang.verka i internationella Dessutom

målen för stödparlamentarisk kommitté skall över statensatt seom en
till idrott.

Jämställdhet och besparingarstora

jämställdhetsproñl,utprägladfick utskottsbetänkandetVåren 1996 en
jämställd idrott. Ut-motioner handlarvilket speglas flertaletatt omav

där utskottet för-gjort våren 1994hänvisar uttalandeskottet till ett man
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utsätter regeringenatt hänsyn till jämställdhetsarbetettar inom RF vid
fördelningen idrottsanslaget.av

I december 1996 behandlar Kulturutskottet regeringens budgetpro-
position för år 1997. Besparingsbeslut måste på totalt 55 miljonerta.-s
kronor eller cirka 10 anslaget.procent av

Riksdagsledamötema från i samtligastort partiersett medreagerar
i flera motioneratt föreslå höjningar anslaget. Utskottet anförav att

riksdagen redan tidigare under hösten beslutat för utgiftsom-onn en ram
rådet inom vilket anslaget till idrotten finns.

Utskottet stödjer regeringens förslag den besparingenatt största
skall på idrottensgöras verksamhet dvs. organisations-gemensamma
bidraget.

Utskottet förutsätter integrationsperspekfcivetatt uppmärksammas
både centralt och lokalt inom idrottsrörelsen. Viadare anför utskottet att
jämställdhetsarbetet skall påskyndas.

2.5 Analys och slutsatser

Staten har efter enhetlighetsträvat idrottspwlitiki sin

Statens stöd till idrotten inriktade sig tidigt på stödja:att en samman-
hållen idrottsrörelse. Redan år 1921 föreslog statlig utredning RFen att

skulleensamt statsbidraget Årta till idrotten.emot 1930 fick RF an-
för idrottsrörelsenssvaret att företrädare i amslagsfrågor.vara

Strävan enhetlighet har ocksåmot märkts detnär gäller för-statens
hållningssätt till de utomstående förbunden. fleraI utredningar, först i
1957 års och sedan 1965 års idrottsutredningar har det föreslagits att
Korpen skall inlemmas i RF. Under vissa perioder har RF hafiäven
uppdraget företräda deatt utomstående organisationerna i anslagsdis-
kussioner med regeringen. Strävan enhetlighet harmot också märkts

bidragatt till idrottstatens frångenom ha hamdlagts fleraatt depar-av
och riktatstement till flera efterhandmottagare samlats i departe-ett

och riktats tillment Utvecklingenmottagare. betonaden mot en mer
idrottsrörelsepolitik i de förändringaräven skeddesyns med sta-som

stöd till anläggningartens i början 80-ta1et. lDen fritidspolitikav som
utgjordes Naturvårdsverkets arbete med utvecklingav och stöd till fri-
tidsanläggningar lyftes Årifrån anslaget. 1984 fick Sveriges turistråd

för frågorna.ansvaret
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Många mål gäller fortfarande betonats ofta andraoch harvissa änmer

mål gäller alltjämt.De eller betoningar fastslogs 1970 Led-som
orden bredd, motion, förebyggande hälsovård, självständig och demo-
kratisk folkrörelse i kombinatio-har följt åren,med änom nyagenom

med betoningar eller utökad innebörd.medner, nya
utökad innebördEtt exempel på mål givits bl.a."gamla" äratt en

demokratimålet. från regeringens sidaFrån början hade det sagts att
idrottsrörelsen skulle förutsättningar självständig ochattges vara
demokratisk. kompletterats med idrottsrö-Under 90-talet har detta att
relsen också har aktiv spela det gäller medborgarnasroll all-näratten

demokratiska skolning.männa
Med bredd har statsmakten idrottsrörelsen skall ha någotavsett att
erbjuda för så många möjligt.att som
En allmän iakttagelse i de års riksdagstryck gäller27 statenssom

stöd till idrotten vidare bredd-, folkhälsa- och demokratimålenär att
prioriterats framför målen. översiktlig bild målende andra En iav ges
följande diagram.
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År

Mål 1970 1975 1980 1985 1990 19951997

Bredd
fiiskvérdFolkhälsa I

skolningsjälvständighetDemokrati I
IHandikapp

Ledarutveckling
Jämställdhet
Elit
Doping
Integration
Barn/unga
Forskning
Egenñnansiering
Internationalisering
Riksidr. gym.
Friluftsanl. m.m.

2.1 Målen för stöd till idrottDiagram statens

Riksidrottsgymnasierna blev verksamhet 1982. Sedanår mittenpermanent av
90-talet idrottsanslaget.har verksamheten viastötts

Diagrammet visar inga de ursprungliga målen, med undantagatt av
för den del rörde friluftsanläggningar, fallitidrottsstödetav som m.m.,

utvecklingen ambitionerifrån. takt med den och moti-I att yttre statens
det har antalet mål för idrottsanslaget utökats.verat

Elitidrotten idrottspolitiska proposition beto-i 1970 årsnämns men
inte i och riksdagsbetänkan-de påföljande budgetpropositionemanas

dena. Från och med framöver blev elitidrottendet 70-talet ochsena en
idrottspolitiskastadigvarande beståndsdel mål.i statsmaktemasmer

perioden fler. års be-Antalet "särskilda blir under I 1970grupper"
slut lyfts handikappade 70-talet avdelas särskildafram. Från mitten av

för kvinnoidrott 80-talet och framöver framförs kravenoch påpengar
intresseratpå ökad jämställdhet. särskilt sig förriksdagen harI man

jämställdhet inom idrottsrörelsen. exempel på detta kulturutskot-Ett är
betänkande våren 1996.tets

Från det tidiga både i budgetpropositio-80-talet och framåt betonas,
och i invandrarna iutskottsbetänkanden, vikten platsattner av ges

idrottsrörelsen.

SOU3 1998:76
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Ledarutvecklingen har varit återkommande, någotän oregel-en om
bunden i regeringensgäst, budgetpropositioner sedan andra halvan av
70-talet. Oftast har det handlat ledarutbildningen måste för-attom
stärkas.

Sedan början 80-talet har bekämpandet dopingen varit vik-av ettav
tigt mål för regering och riksdag.

Idrottens internationalisering har främst under 90-talet fått genom-
slag i regeringens idrottspolitik. Här har det framförallt handlat attom
säkra idrottsrörelsens representation i idrottens internationella samman-
slutningar.

Under 90-talet har också frågan idrottens egenfmansiering blivitom
trängande. Det har blivit viktigt statligt mål förbättra idrottsrörel-ett att

möjligheter finansiera sig självt bl.a.att skattelättnadersen ochgenom
förmånligare villkor vad gäller spel och lotterier.

Stödet till idrottsforskningen, LOK-stödet och idrottsgymnasier har
under de åren7 lagts in i olikasenaste under idrottsanslaget.etapper
Till följd detta har målen barn- och ungdomsidrott, utveck-av om om
ling forskning och möjligheter för elitidrottande ungdomarav om att
kombinera satsning idrott och utbildning vid riksidrottsgymnasier
formulerats under 90-talet.

Målen uttryckta allmännai Få återrapporteringskrav.termer.

Den viljeyttringar formuleradestyp i riksdagstryck ochav som m.m.
konstituerade statsmaktens idrottspolitik fram till mittensom 1990-av

talet inte påär mål i dagens bemärkelse.sätt Ofta uttryck-samma som
regeringens intentionertes konstateranden "Dentypen:som av

/idrotten/ bygger fysiken hos individen och därigenomutgörupp en
utomordentligt viktig del den förebyggande hälsovården" ellerav
"Härtill tillkommer idrotten för många skapar möjligheteratt till sociala
kontakter och tillfällen till rikare fritid".ger en

Gemensamt för målen eller betoningama fram till mitten 90-av
talet de i flertaletär fall inteatt uttrycker önskemål istatens
"effektterrner" dvs. statsmakten inte vad önskar uppnå medanger man
idrottsstödet. Detta också tydligt i regleringsbreven fram tillsyns som
år i1992 princip inte ställde några återrapporteringskrav för bidra-upp

användande.gets
En orsak till målen varit och inteatt uttryckta i önskade effek-vaga

den förvaltningspolitiskaärter tradition gällt anslag ändastatenssom
fram till införandet resultatstymingen från år 1988. Denna traditionav
präglades regeringen inte styrde medatt mål medav utan snarare
detaljbestämmelser hur bidragen skulleöver användas.
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Regleringsbrevet riktlinjer för stödför och regeringens tillår 1997
idrotten budgetåret del mål i effekttenner och1998 uttrycker till viss
återredovisningskraven exempel hämtatkopplas till dessa. 1997Ett ur

inomårs regleringsbrev "Riksidrottsförbundet skall förär: ramen
anslaget öka jämställdheten idrottsrörelsen". exempelinom Ett på åter-
rapporteringskrav "Riksidrottsförbundet skall i den samlade redo-är att
visningen och resultatbeskriva genomförda prestationer tolka densamt
utveckling skett inom respektive verksamhetsområde."som

enighet övergripande mål och behov statligt stödStor idrottens avom

målpolitisk enighet har rått de idrottspolitiska dels fast-Stor somom
ställdes riksdagsbeslut, dels kommit till i efterhand.1970 årsgenom

inte finnsEnigheten manifesterar sig också det någonattgenom
grundläggande motsättning mellan riksdagspartierna vad gäller idrotts-
rörelsens behov stöd. Samtliga partier har, med undantagstatligt ettav

under den studerade perioden inte ifrågasatt höjningarår 1992, av
anslaget.
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motionsvanorMedborgarnas3 -

under-någraRedovisning av

sökningar

medborgarnaochIdrottspolitiken3.1

motivtillstånd viktigtfysiskamedborgarnasStatens ettvaromsorg om
motiv kan daterasbeslut.idrottspolitiska Dettabakom 1970-års än

förtidigare kapitlet målendetframgårlängre tillbaka, vilket omav
direktivetmotivet lyfts fram iocksåidrotten.stöd till Det ärstatens som

blandstöd bör utformas så dettill Idrottsutredningen, "att attstatens
för fysisk akti-bestående intresseskapamedborgarna bidrar till ettatt

folkhälsa. och motion hargod Idrottvitet i syfte åstadkommaatt en
föreningar och i folkrörelsesamlas imotiverat medborgarna att somen

0rd självamed Lindrothsland, eller Jan "...den i vårtidag är största
Ävenfolkrörelsetlottam.sjunkandedelvisflaggskeppet i moder Sveas

varit knutna, såvälmotivhardenna del idrottenstill väsen statensav
år". utredningens tilläggs-tidigareunder Ivid 1970-års beslut som

idrott,och därfolkrörelsekaraktärdirektiv betonas idrottens s.k. sägs att
utgjort förutsätt-harfolkrörelse","organiserad demokratisk ensom en

idrottspolitiska hållning.ning för statens
genomförabakgrunden låtitIdrottsutredningen denhar mot en

och äldre, idrotts- ochårintervjuundersökning medborgarnas, 15av
Buschfil. lic. Karingenomfördmotionsvanor. Undersökningen, av

undersöknings-uppdrag tillpublicerats. UtredningensZetterberg, har
motionsvanor, hurochidrotts-ledaren reda medborgarnaspåatt tavar

idrottsföreningarna har förbetydelsede förändrats tid vilkenochöver
idrottensbelysa någotinnehöllmotionsvanoma. Uppdraget även att om

26Dir. 1996:84.
27Lindroth, 1998.
2‘ Norberg, 1998.
2°Busch Zetterberg, 1997.
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materiella förutsättningar såsom tillgång till anläggningar kostna-samt
derna för den och barnens motion. I uppdraget ingick analyseraegna att
resultaten efter ålder, kön, hushållsinkomst, fysisk och psykisk hälsa,
etnisk tillhörighet och bostadsort. Vidare ingick analysera i vilkenatt
utsträckning motionsvanoma påverkas individernas värderingar.av
Den följande framställningen sammanfattar resultaten Idrottsutred-av
ningens intervjuundersökningen del andra undersökningar.samt en

3.2 Motion idag och för trettio år sedan

Tidigare undersökningar

Den befolkningens motion och idrott har tidigarevuxna varit föremål
för riksomfattande undersökningar: Kost och motion från år 1971
respektive år 1978 Socialstyrelsen, Rapport 56, Fritid, levnadsför-nr
hållanden 1982-83 SCB och Livsstil prestation hälsa, LIV 90,—— —utgiven Folksam, Högskolan för lärarutbildning, Karolinskaav institu-

Korpen och Riksidrottsförbundet.tet, Jämförelsema tidöver medgörs
hjälp dem i Idrottsutredningens intervjuundersökning.av

Motionsbegreppet

kanDet på sin plats påpeka undersökningarattvara att motionsva-av
ibland använder sig olika definitioner motion.nor I del ställsav av en

krav på hög ansträngningsgrad och frekvens i andra inte, i del skiljeren
mellan motionsvanor och fysisk aktivitet, i andra inte.man Detta för-

svårar enligt vissa bedömare med säkerhet kunna uttalaatt sig hurom
andel Sverigesstor befolkning det är sig motion.av ägnarsom

I Idrottsutredningens intervjuundersökning används Folkhälsoin-
stitutets definition motion "den del idrotten där kroppsöv-av som av
ningar används i syfie bibehålla bra eller få bättreatt hälsa och fysisk
prestationsfdnn2°1ga"". Med den utgångspunkten bli det möjligt att
redovisa både motionsvanomas innehåll och intensitet. Med den an-
vända definitionen blir det vidare klart det inte förändringaratt är i be-
folkningens totala fysiska aktivitet redovisas förändringar iutansom
motionsvanor.

3°Engström, 1997.
3 Vårt behov rörelse, 1996, 11.av s.
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Motionsaktiviteter

promenader,vanligaste fem motionsaktivitetema cykling, sim-De -
ning, lika vanliga bland blandjoggning och skidåkning mänär som-

joggning framför simning ochkvinnor, undantaget föredrarmänatt
kvinnor simning Gymnastik kommer högtframför joggning. påupp

och typisktkvinnornas lista medan fotboll, innebandy racketsporter är
aktiviteter. också motionsform invand-manliga Gymnastik är en som

i högre samtliga utfrågade 39 respektivegradutövar än procentrare
aerobics, och styrketrä-procent. Vissa motionsaktiviteter, work-out27

ning, de medan promenader ochpopulära blandär yngsta,mer
Golf attraherar alla åldrar, dock flerVattengymnastik tilltalar de äldre.

bland dem under färre bland dem 60 år och äldre.30 år och
äldre. Blandsig fler 15-29 årYngre ägnar än ärsporter yngre

sigmedelantalet aktiviteter i åldrarna 60 år och äldre i5,7; ägnar man
medeltal aktiviteter femton möjliga. spridningenåt Men är stor:tre av
Hela och de kvin-20 de 23männen procentprocent av yngre av yngre

får motion alls tala eller litetde inte någon attattnorna uppger om,
motion enklaste slag.av

Skillnader motionsaktiviteter mellan stad och land kan inte urskil-i
Även Malmöjas. i Stockholm, Göteborg och det mångaär t.ex. som

styrketräning icyklar. Aerobics, work-out och dock något vanligareär
skillnaderna finns mellanstorstäderna i övriga landet. De störstaän

inkomstklassema. Endast promenader, gymnastik och Vattengymnastik
omfattning i alla inkomstklasser.förekommer i praktiskt lika Itaget

inkomstklassemaövrigt gäller de högre aktiv i dei änäratt merman
för dyrare aktiviteter golflägre. Skillnaderna finns inte bara såsom utan

joggning.för billiga cykling ochockså såsom

Idrottare och blir flermotionärer

vecka 36 tidi-Inomhusmotion i varjeutövas procent motstort sett av
regelbundet1982-83 25 Andelen utövar utom-procent.gare av som

Fortfarande gällerhusmotion har ökat från till28 37 procent.procent
aktiviteter.dock hälften aldrig deltar i sådanaatt ca

fanns det gäller idrott och motionTidigare könsskillnader närstora
utomhus kvinnor aktivt1976 det dubbelt så många män som somvar-
ägnade sig Andelen haråt utomhusmotion ll procent.25 motprocent

varför skillna-bland bland kvinnornaÖkat och kvinnor,män men mer
och kvin-derna har försvunnit: 3638 männen procentprocent avav

motionerar utomhus idag.norna
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Individer mellan 65-74 år aktiva i påfallandeär högre grad tidi-än
dvs. år 1976. De 52gare, 36 procent, deprocent motpromenerar

i skogströvar och mark 40 23 procent, deprocent motionerarmot
inomhus 18 8 procent och utomhusprocent mot 21 procent mot
3 procent.

Promenader och strövtåg ökar

Vanligaste motionsaktiviteten promenader, vilketär änmer varannan
igör varje vecka.stort Mångasett i skog ochströvar mark, plockar

eller bär, tittar på Andelensvamp naturen. respektivesom promenerar
iströvar varje vecka harstort ökatsett sedan år 1983 från 48 procent

till 53 respektive från 33procent till 36procent procent.

Fiske och trädgårdsarbete håller ställningarna

Omkring tredje fiskar någon gång på sin fritid och 44var procent upp-
de jobbar i trädgårdenatt varje vecka.ger

Friluftsbaden minskar

Åren 1982-83 svarade femte de aldrig badade utomhusatt eller be-var
Årsökte friluftsbad. 1997 har andelen ickebadare ökat till tredje.var

Vidare framgår invandrare från utomeuropeiskaatt länder strövar
mindre i skog och mark liksom de badar utomhus. I övrigt farms inga
skillnader mellan invandrarnas motionsvanor jämfört med den övriga

befolkningens.vuxna

Till och från arbetet

År 1971 andelen gick eller cyklade till jobbet 52 blandvar som procent
och Årmännen 72 bland kvinnorna.procent 1997 blev andelama

49 och 56procent männen kvinnorna.procentav av

Omfattning och intensitet motionsökningeni

En bra sammanfattning lângtidstrender antalet motionstim-av ges av
År 1971 medeltalet timmar månadmar. användes förvar per som

motion 14,3 för och för14,5 kvinnor Årmän i åldrarna 20-70 år.
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och för kvinnorna tilltill 16,6hade dessa timmar för1997 ökat männen
kvalitativ Eller,denna kvantitativa ökning17,4. Har motsvarats av en

former motion,ökningen enklareförklaras attmest av som prome-av
nader, blivit vanligare

motionsaktivitetema i fyraintervjuundersökningenI grupperas
liten"ingen motion alls ellerNivånivåer efter ansträngningsgrad: 1

motion", nivå"regelbunden lätt 3nivåmotion enklaste slag", 2av
"mycket motion och träningoch nivå"regelbunden mycken motion" 4

deidrottstävlande". Resultaten visartider aktivtfasta och/eller att
i hand. de krä-gått hand Detkvalitativa och kvantitativa ökningarna är

får förAndelen deökatvande motionstypema attmest. ansersomsom
bland både ochmed 1970-taletmotion har minskat jämförtlitet män

kvinnor.

utanför skolanBarnens motion

den befolkningen dvs.Intervjuundersökningen har, nämnts, vuxnasom
motion ochUppgifterna barnensår och äldre målgrupp.15 omsom

hushållsmedleminformationdenidrott vilar således på en vuxen
förälder lämnat.

någon motionhuvudtotala andelen barnDen utövaröver tagetsom
ned åren 1982-83 tillfrån 75idrott sin fritid har gåtteller på procent

inedgången procentenheter,år 10åldrarna 13-1569 I ärprocent.
medan barnen iåtta procentenheternedgångenåldrarna 10-12 år är

vi tillmed två procentenheter. Seruppgångåldrarna år visar7-9 en
flickornautanför skolan i dag företermotionsaktiviteterbarnens meren

pojkarnaåråldern 10-12 75dramatisk bild pojkarna: I är procentän av
åldern gäller detta fort-aktiva. årflickorna I 13-15och 70 procent av

andelmedan flickomasaktiva,farande for pojkama, 74 ärprocent
tillsjunkit 57 procent.

vecka, deltar ivarjeiAndelen barn regelbundet, settstortsom
nivå:tidigare 69eller kvar pånågon idrott ligger däremot procentsport

och för flickorna.för pojkarna 60 procent

och idrottför motion3.3 Arenor

sig i socialautspelaraktiviteter.Idrott och motion sociala Deär sam-
antingen särskilti miljöermed andra ochmanhang, tillsammans som

detta avsnittför aktiviteter. Idefinierats dessaeller i övrigtkonstruerats
uttrycket fånga demed detföruppmärksammas idrottens "arenor" att

hon/han idrottarbefinner sigindividenolika sammanhang i vilka när
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eller motionerar. Avsnittet disponeras så den idrottande individenatt
i förhållande till till idrottsanläggningenses och till sin privat-gruppen,

ekonomi.

Individen och gruppen

Majoriteten befolkningen föredrar motionera tillsammansav att med
andra. Dessa "andra" år 1971 den familjen för 40var egna procent av

Årbefolkningen. 1997 har motionsgemenskapen förändrats. Nu detär
endast 25 föredrar familjenprocent motionssällskap. Andelensom som

hellre motionerar tillsammans med andrasom människor än familjen
har ökat från 38 till 41 och de helstprocent motionerarprocent heltsom

har ökat från 24 till 33ensamma procent procent.
Intervjuundersökningen lyfter fram den tillbakagången förstora

familjemotionen: "Vi tolkar detta motionsutbudet blivitattsom mer
ålders- och könsdifferentierat. Det idag inteär lätt hitta ochatt en

aktivitet med konkurrenskraftig lyskraft församma ochmamma, pappa
bam". Den frågan ställs här detär erbjuderär dennasom vem— som

Årlyskraft. 1971 29nya ochprocent männen 10var av procent av
kvinnorna medlemmar i idrottsförening. Nu har dessa andelar stigiten
till 40 och 30procent männen kvinnorna. Denna ökningav procent av

tillgängligmotsvaras medlemsstatistik visar idrottsrörelsenav attsom
fördubblats under det kvartsseklet. Idrotts- ochsenaste motionsrörelsen
har med andra ord förstärkt sin ställning leverantör idrotts- ochsom av
motionstjänster.

förändringDen därmed inträffat för kvinnornaär större försom än
Kvinnornamännen. har i betydligt utsträckningstörre byttän männen

sin önskan motionera tillsammansatt med familjen till motioneraatt
tillsammans med andra: 1971 svarade 47 kvinnorna deprocent attav
föredrog familjens motionssällskap, 1997 andelenär halveradnästan
25 procent. Litet tillspetsat kan idrottsrörelsensäga bidragitattman
till "befria" kvinnornasatt motionerande så det handlaratt nu mer om
motion för det välbefinnandet för familjens.än Utvecklingen haregna

inneburitäven idrott/motion blivit alltmeratt tillgänglig för kvin-även
År 1976 det 11 kvinnornanorna: procent devar av attsom uppgav

idrottade, motionerade utomhus, jämfört med 25 procent männen.av
Idag idrott,är motion utomhus ungefär lika vanligt bland kvinnor och

36män, respektive 38procent Man kan vidare påstå kvin-procent. att
benägnaär för sig idrotts-/motionsutbudet:norna att tamer av

45 kvinnoma jämförtprocent med 31av motionerarmärmenprocent av

32Busch Zetterberg, 1997, 44.s.
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med eller stöd förledare. ytterligare kvinnornasEtttränare tesen om
"idrottsliga befrielse" kvinnorna sig också iär närmat männenatt attnu
idrotta kvinnorna respektive31 34 män-procentprocentensam, av av

Hit hör i åldrarna kvin-tidigare 20-70 år haräven, nämnts, attnen. som
distanserat vad gäller antalet motionstimmar månad.männennorna per

Ser till hela den befolkningen, och äldre,15 år ställ-ärman vuxna
ningen jämn: timmar för kvinnorna och timmar för17,3 17,1mer
männen.

Kvinnornas här redovisade "erövring" idrott och motion är ettav
i diskussionen idrotten.jämställdheten inom förtjänarDetargument om

i det perspektivet påpeka delar medborgarnas idrottvissa allt-att att av
jämt manlig tävlandet:kvinnlig. 23Enär än är männenprocentmer av

12 kvinnorna de deltagit i motions-någonmot procent attav uppgav
eller idrottstävling under det året. idrottenEn ärsenaste annan som

27 de relativt ofta går påmännenprocent attevenemang: uppgavav
idrottsevenemang åskådare jämfört med kvin-15ett procentsom av

År andelarna för och för1976 26 8märmenprocent procentnorna. var
kvinnorna. Kvinnorna har in, behållerknappat sittmännen ännumen

ytterligare idrotten, där synligareEn delövertag. männen är änav
kvinnorna, gäller frivilligarbetet: 15 och 9männenprocent procentav

anläggningarkvinnorna motionerar i arbetadedeattav som uppgav
frivilliga i skötseln idrottsanläggning eller bana. På frågansom av en

har förtroendeuppdrag eller liknande i föreningennågotom man sva-
rade 26 kvinnorna17 "Ja".märmenprocent mot procent avav

Arbetsgivaren viktig leverantörockså idrotts- ochär en av
andramotionstillfállen. motionera med innebär således för mångaAtt

tillsammans med sina arbetskamrater. för-motionera Varannanatt som
sinvärvsarbetar har tillgång till motion arbetsplats. Hälften demav

27 alla förvärvsarbetande utnyttjar den möjligheten. Det ärprocent av
i offentliganställda jämfört med privatan-något utsträckning destörre
ställda arbetsgivare.har sin Invandraremöjlighet motionera viaattsom
har jobbet jämförtsällan tillgång till motion 40 procentmer genom
med 53 procent.

Motion och idrott underlättas, redovisatsi föreningars regi som
tredjevia medlemmarnas frivilliga arbete. motionerarVarovan, som

under ledning i denneeller ledare mötertränareav en person somen
arbetar frivilligt, goda saken.ersättning och för denutan

Motion subventioneras i betydandeoch idrott i arbetsgivarens regi
utsträckning dem utnyttjar dennaarbetsgivaren: 64 procentav av som
förmån för alla kostnader, femtearbetsgivaren stårattuppger var
18 procent betalar del kostnaderna själv.av
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Individen och idrottsanläggningarna

Promenader, strövtåg och utomhusmotion har ökat under perioden från
år 1976. Naturen, antingen den sig själv eller i formärsom av av pro-
menadstigar, joggningspår, har således kommit bli allt vikti-etc. att en

plats för medborgarnas motionerande.gare
Medborgama nöjda med tillgången påär motionsanläggningar.

Detta gäller för såväl 82 procent kvinnormän 79 procent. Va-som
riationema mellan storstad, övriga städer och landsbygd småär
80 82 respektive 75 procent. Jämfört med situationenprocent, procent

Åri början 1970-talet har förbättring skett. 1971storav en uppgav
64 det fanns tillräckligt med motionsanläggningarprocent att i när-
heten, 80 idag. Trycket på bygga anläggningarmot harprocent att nya
alltså minskat: 75 de inte skulle idrotta detprocent attuppger mer om
farms fler anläggningar jämfört med 66 år 1971. I kap. 4 redo-procent
visas ytterligare uppgifter tillgången till anläggningar.om

I undersökningen från 1971 utgick från det myndighe-attman var
ordnade motionsanläggningama.terna Frågan löd då: "Omsom myn-

digheterna ordnade fler motionsanläggningar inom rimligt avstånd från
din bostad, du då du skulle motionerna myckettror ...". Dåatt mer
motion förekommer iäven andra kommunala anläggningarän ombads
de intervjuade i 1997 års undersökning tala de motionerar.att om var

framgårAv motion i kommunala, föreningsdrivnaatt utövas ochsvaren
privata anläggningar. Genom fråga vilken hade be-att typ senastman
sökt, framträder följande bild de olika anläggningamasöver marknads-
andelar: 41 för kommunala, 32 för privatägdaprocent ochprocent
20 för föreningsdrivna anläggningar.procent

De olika anläggningarna besöks i ungefär lika utsträckning mänav
och kvinnor med undantag: 28 19ett männenprocent mot procentav

kvinnorna de motionerar i föreningsägda anläggningar.attav uppgav
De de skulle motionera det fanns fler anläggningartror attsom mer om
22 alla de platserna i kommunalprocent gärna regiatt ärav ser nya
45 procent, för många 33 spelar detprocent ingen roll de ärmen om
kommunala, privata eller föreningsägda.

En möjlig slutsats utvecklingen under deär 25 årenatt senaste ca
inneburit förutsättningarna för medborgarnas idrottatt och motion har
förändrats. Utomhusmotionen fåtthar ökat utrymme ävenattgenom

och har blivit accepterade platsergator för motionsaktivitetertrottoarer
såsom joggning och s.k. rollerblades. tidigare,Den självklara förväntan

"myndighetema ordna fler motionsanläggningar" har komplette-att
med utbrett nyttjande privatarats anläggningar.ett Föreningarnaav

driver själva anläggningar och, kommer visas i kapitelattsom senare
kap. 4 och 5, kommer föreningsdriften sannolikt öka då det finnsatt
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driften sinaföravilja hos kommunerna överuttalad att m.m. aven
föreningslivet.tillanläggningar

hushållsekonominIndividen och

samvarierarvariabeldeninkomstvisarRedovisningen äratt somovan
motionsaktiva,inkomstermed högre ärmotionsaktivitet.med De mer

ingetdetMeninkomster.med lägre äraktiviteter, defler änutövar en-
aktivainkomstermed högre ävende ärsamband eftersomtydigt mer

joggning,såsommotionsaktivitetemamindre kostsammadevad avser
skulleekonomisktstriktMed synsättskidåkning.cykling och ett man

tillbaka forståmotion f°arochidrottutgifter förkunna anta att mer
medborgar-jämförelseknapert. Envi har detutgifterträngande när av

och 19971990idrottsutmstning mellan årochinnehav sport-nas av
utrustning harolikadiversebefolkningenandelenvisar ägeratt somav

inteinledande år har1990-taletsiLågkonjunkturen sattpåtagligt.ökat
avseendet.i detspårnågra

fritid, dvs.sinmotionerar pådedeAv attuppgersompersoner
alls för sinkostnaderinga44befolkningen, har96 procentprocent av

ellerkronorkostnad på 300månatligharmotion, 13 procent mer.en
medanmotion,sinmånad påkronormedeltal 166lägger iMän per

till-minskar medför motionUtgifternakronor.utgift 102kvinnornas är
snittutgiften i åldern 30-199 kronor,15-29 årålder: i ålderntagande är

och ikronorden45-59 år 115i åldernkronor, ärden 177år44 är
bostadsortermellan olikaSkillnaderna ärden kronor.åldern 60+ 55är

kronormedeltal ned 164iläggerstorstädernaavsevärda: I perman
kan medmotionIdrott ochkronor.120landetoch i övrigamånad ca
frågauppgifterna, tolkasredovisadei de härutgångspunkt omsom en

eventuelltvadvill disponera sina änhur manompengar snarareman
ålder.högtillidrottkostsam änfrån. Ungdom höravståtvingas att mer

utgifternaigen igårlikaså.landet Mönstretjämfört med övrigaStäder
Åldern åldersgruppen 15-klartår ligger övermotion: 10-15för barnens

motion.gäller utgifterna fördetår29 när
kön ochålder,således eftervarierarmotionför idrott ochUtgifterna
utgifter,hardem,88Vidare framgårbostadsort. procentatt somav

Även lågin-ihushållsbudget.i derasdessa litentycker utgör postatt en
möjligprocent. Enspridd 77uppfattningkomsthushållen dennaär

Idrotts-motionsvanoma.det inteslutsats styrärär att sompengarna
bestämsoch dennalivsstilenintegrerad deloch motionsvanor är aven

vivärderingardevillkorekonomiskakrassainte utan om-snarare avav
värde-sina inkomsterdisponeraväljer styrsfattas Hur att avmanav.

3.6.vidare nedanringar. Se avsn.
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3.4 Barnens idrott och motion

Barnens idrottande utanför skoltid har, tidigare redovisats, gått nedsom
sedan åren 1982-83 från 75 till 69 Neddragningenprocent procent. av
den schemalagda skolidrotten kan bidragande orsak till dennavara en
nedgång. Från idrottspedagogisk synpunkt kanen förargumenteraman

bristen idrottsligatt skolning skapar dåliga förutsättningar för det
frivilliga och idrottandet. Enspontana kan barnenatt ägnarannan vara
sig åt olika "spontanidrotter" såsom skateboard vilkanya t.ex. såär nya

intervjupersonernaatt föräldrarna inte förknippade dem med idrott
och frågan ställdes.närsport

Som redovisats också andelen barnär regelbundetovan deltar isom
någon idrott utanför skolan i densammastort sett periodenöver
69 pojkarna ochprocent 60 flickorna. I debattenav procent kringav
bamidrotten brukar ofta hävdas barnens s.k. spontanidrottatt minskat
och gällandegör detta beror på bostadmiljöemaattman mistatt sina
naturliga platser för bollspel I det sammanhanget kanetc. erinras attom
det tidigare många omfattade önskemålet idrotta tillsammansav att med
familjen har mark. Vidare,tappat närmiljöns tillgänglighetatt för idrott
och motion ökat minskat ochän densnarare tidigare,att ännu, mer
brukas för idrotts- och motionsövningar olika slag, åtminstoneav av
den befolkningen.vuxna

Den bamidrott hållit ställningarna periodenöver således densom är
för bam och idrottsföreningama.som arrangeras Verksam-unga av

heten bärs ideella krafter 22 demupp medlem-av procent ärav som-
i förening de hade olika förtroendeuppdragmar atten i sinuppgav

idrottsförening statligt stöd och olika kommunalasamt bidrag. Seav-
också kap. 6.3 LOK-stödet. Därutöver destinerar hushållenom i
medeltal 214 kronor månad och barn till barnens idrott.per

Barn- och ungdomsidrott områdeär relativtett välär etableratsom
inom den svenska idrottsforskningen. Vid konferens, Barn- ochen
ungdomsidrott inför 2000-talet, anordnad Centrum för idrottsforsk-av
ning i januari 1998, handlade flera bidrag barns och ungdomarsom
idrottsvanor, varför de idrottar och förändringar tid ochöver rum.
Några bidragen handlade vad händer med bamav ochom som unga

idrottar, dvs. idrottens roll i deras socialisation,som i den process
vilken medvetande och självbild utvecklas.genom Nedan skall två

sådana studier refereras.
Det övergripande målet för idrottsföreningamas ungdomsverksam-

het tävling,är delän leken och på barnens villkor.om Sesom en av
vidare kapitel 4. Idrottsmiljöns originalitet består mycket i denatt
innehåller situationer tävlan där direkt kontakt mellan alla be-av en
rörda blir möjlig, dvs. prestationen upphov till konkreta reaktioner.ger
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Christian har studerat sammanlagtAugustsson och PatrikssonGöran
idrottsaktiva utvalda för250 pojkar och flickor i åldrarna 8-12 år, att

sju olika idrottsgrenar. Idrotten skapar prestationsin-representera en
riktad miljö inbjuder känslomässigt och kan,till ettsom engagemang
framför allt individen för press.vid tävlingssituationer, utsätta stor
Fokus i denna föräldrarna, hur de alternativtstudie stöttarär pressar

i föräldrastöd lyfts fram,sina bam deras idrottande. Värdet lagomav
studien barnenavslöjar 15-18 upplevdeäven procentattmen avca

föräldrapress i samband med idrott. Betydelsen den övrigaav press,
tävlingssituationen för, behandlas inte i undersök-barnenutsättersom

ningen.
Föräldrastödets för idrottande ungdomar berörspositiva betydelse

Ulla Tebelius i studie idrottande flickor, vilka honhennesäven av av
gamla.följt från det här emellertid idrot-de till 19 år Fokus12 ärvar

immanenta dvs. dess hur det lärs in ochtens eget normsystem,press,
bildhur den inlärningen flickomas sig själva underpåverkar av mog-

flickornadsprocessen. Tebelius följer två börjat gymnasti-grupper som
respektive fotboll i 12-årsåldem. Båda tillhördespela gruppersera

idrottsföreningar elitnivå med kvinnligt lag respektivepå trupp som var
flickornaframgångsrikt. Förväntningarna på således Vid 12-stora.var
inställda idrott framförårs ålder flertalet flickorna på derasattvar av

skulle mindre däremot helt klarallt rolig, över attvara en grupp var
idrottandet gick tävling, tävlingen det sammanhang ipå vil-utgörattut

införlivadeket blir sedd. Med den tävlingsorienteringen, medve-man
funktion,rangordnande följde iblandtandet spelets/tävlingens stressom

utanför tävlingsarenan. fort, öka i vikt, minska iAtt växaäven t.ex.
smidighet från gymnastiktruppenoch snabbhet och såärpetas nog om-

ifrån sigvälvande. tycker dåligt då känns det"När görtränaren att man
värdelöst" vår översättning.

Vid 14-års ålder redan tidigare tävlingsorien-har delen destörre av
har läm-terade flickorna ökat tävlingsorientering, någonsin ävenmen

idrotten helt. lekorienterade gick ungefär tred-Bland de tidigarenat en
tredjedel stannadejedel vidare i sitt tävling, kvar imot enengagemang

lekorientering lämnade föreningen. Vidsin och tredjedel 19-årsen
ålder farms flickor tävlingsverksamhet. Tvååtta kvar i föreningarnas

tävlingsfria fonner.skadade. hade motion iNio slutat och idkadevar
jag skallaerobics bestämmer jag och mycketsjälv vad hur Ingengöra.

till mig jag fortsätta. fotbollen måste utvecklasmåste Isäger att man
itillsammans med de för få med laget. Detandra stres-att varvara

sande" vår översättning.

33Augustsson, 1997.
34Tebelius, 1997.
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Av de ursprungliga flickorna26 vid 12 års ålder börjat medsom
fotboll respektive gymnastik hade, de blivitnär 19 år, endast åtta av
dem tillägnat sig den riktiga eller nödvändiga tävlingsinställning som
krävs för fortsättaatt i elitidrottsföreningen.ett "Jagengagemang
slutade aldrig innan jagträna visste perfekt.att Detmomentet satt var
viktigt. Jag har alltid försökt smula bättre de andra; föränvara en att
komma med i eliten måste det" vår översättning. Påpekasman vara
bör övervägande delen flickornaatt lämnade sin idrottsföreningav som
inte blev "stillasittande": Motion fortsatt del derasär livsstil.en av

Det bestående värdet för flickomas mognadsprocess ha del-attav
tagit i föreningarnas ungdomsverksamhet framgår inte studien. Frå-av

emellertidär angelägen bakgrundgan såmot andelatt storav en av
barn och i vårt land del i idrottsföreningamas verksamhet.tarunga

3.5 Motion och hälsa

Som inledningsvis nämnts folkhälsanär viktigt motivettomsorgen om
för stöd till idrotten.statens Det har också lyfts fram i direktivet till
idrottsutredningen. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa är en
medicinskt komplicerad fråga. folkhälsodiskursenI diskuteras värdet

motion och fysisk rörelse i relation till flera fysiologiskaav tillstånd
rörande skelettet, musklerna, blodtrycket, fett- och kolhydratförbrän-
ningen. Hjärtats hälsa har koppling tillnära övervikt och för varjeen
10 procentig viktminskning hos de överviktiga minskar risken för hjärt-
sjukdomar med 20 Mycket få svenska studier harprocent. emellertidca
berört människornas totala fysiska aktivitet och färre denännu hög-
intressanta frågan relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa. Enom
antal studier har dock sökt behandla sambandet mellan motion och
idrott och hälsa i relativ vikt ochmätt fysiskt och psykiskt välmående.
Idrottsutredningens intervjuundersökning knyter till dem.an

Hinder för motion

Var femte något fler bland kvinnorna jämfört medvuxen, männen,
de lider någon sjukdomatt eller invaliditetuppger begränsarav som

deras möjligheter motionera i den omfattningatt de önskar. Andelen
med dessa hinder ökar med stigande ålder. Bland dem 60 år och äldre

35Folkhälsoinstitutet, 1996.
35Engström, 1997.
37Busch Zetterberg, 1997, ff63s.
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anmärkningsvärtså.de har det Mentredje ärdetär attvar som uppger
problem.har dessaocksåårhela de 15-2915 procent yngstaatt av

redovisats sid. 71,tidigarevadsiffra skall jämföras med,Denna som
deoch 23de20 yngstamännen procentprocent yngstaatt avav

innebär ingenmotionsnivån,hamnar på den lägstakvinnorna som
slag.motion enklastemotion alls eller liten av

invaliditet, motionerarellersjukdomliderNio tio, som av enav
hela 72färre aktiviteter,meddock på något attprocentsätt, ansermen

alla. 21medjämfört 49de får för litet motion procentprocent av av
medlemmar i idrotts-motionsmöjlighetermed begränsadedem är en
ligger på 34 Enriksgenomsnittetmedförening jämfört procent.som

ham-betydande, del demkanskemöjlig slutsats är t.o.m.att somaven,
sinmedicinska skäl ochfinns därmotionsnivåni den lägsta motnat av

vilja.

Hälsa och motion

haökar upplevelsentillmotionsnivåfrångå nästa att ettAtt avupp en
blandgenomsnitt procentenhetermed i 11hälsotillståndfysisktbra

hindrasbland kvinnorna. Deprocentenheteroch medmännen somsex
hela ökarberäkningar. På detfinns med i dessa ävenohälsa tagetav

motionsnivå tillfrån lägregårvälbefinnandetdet psykiska när enman
ökar det psykiskaspeciella Förlitethögre, dock med mänmönster.en

frånprocentenheter de gårmed 11genomsnitt närvälbeñnnandet i
inträffar inkonsek-mindre ochDäreftermotionsnivå till nivå1 mer

systematisktfinns ingetunder 60 årkvinnorförändringar. Förventa
äldrepsykisk hälsa.och upplevd Förmotionsnivåemasamband mellan

vidvälbefinnandet med procentenheter17psykiskakvinnor ökar det
från nivå till nivå1steget

och viktMotion

för studeramåttetvanligastedetBody Index BMI attMass är numer
kroppslängd.kroppsvikt i förhållande till

vikt i kilo
BMI

längd imilängd m

mel-kroppsvikt varierarönskvärdnormal ellerbetraktasVad som som
Sverige brukari dagenskroppsviktNormalkulturer.tidsåldrar ochlan
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läkare med BMI-värde mellananges ett 20 ochav 24 för kvinnor och
"Övervikt"20 och 25 för män. ligger i intervallet till 30 ochupp

"fetma" 30.över Idrottsutredningens intervjuundersökning redovisar
BMI-värdet 24,83 for och för kvinnormän 23,60.

Redan efter 30-ârsåldem har emellertid medelvärdet för svenska
krupitmän över för övervikt,gränsen kvinnornasgräns medel-en som

tal först vid 60 år.passerar

God vikteflekt redan vid måttlig motion

En analys BMI-värdena i förhållande till motionsvanor visarav att
högre nivå det på motionenär desto lägre BMI ochär desto lägre an-
delen överviktiga. Men motionen och vikten Ökaravtar också med sti-
gande ålder. En granskningnärmare sambandet visar frånattav steget
den lägsta motionsnivån ingen eller lite motion enklaste slag tillav

regelbundennästa lätt motion minskar andelen överviktiga bland män
i alla åldrar liksom bland de kvinnorna. För äldre kvinnor finnsyngre
inget samband.

Förändring tidöver

Inledningsvis i detta kapitel redovisades positiv utveckling med-en av
borgarnas motionsvanor och i det ovanstående visst samband mellanett
motion och vikt. Medborgarnas kroppsvikt i förhållande till kropp-
slängden har tidigare,mätts åren 1971 och 1978. Fram till 80-talet an-
vändes "relativ vikt" index. Värdet 100 blir i den indexskalansom
"idealvikten".

Den relativa vikten har ökat under perioden 1971-1997 både för
frånmän, 108 till 113, och kvinnor, från 107 till 110. För i åldernmän

41-50 år har den relativa vikten minskat, från 113 till 112. För kvin-
finns viktminskningen i åldern 51-60 år, frånnorna 115 till 113. Men

för alla övriga har vikten ökat.grupper
Vi står här, enligt intervjuundersökningen, inför paradox,en en

skenbar motsättning. "Som vi /tidigare/ har motionensett ökat både
kvantitativt och kvalitativt under de decennierna.senaste Mentre ökat
har också övervikt och fetma. Samtidigt har vi högresett att
motionsnivâer minskar övervikten. Förklaringen motionär inteatt en-

bestämmer överviktens omfattning. De ärftligasam faktorerna kan vi
bortse från: den svenska genpoolen kan intenog ha förändrats så

mycket under årtionden. Förändratstre har emellertid diyckes- och
kostvanoma. Det for mycketär och/eller alltför olämplig och dryckmat
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Motionen påökad motion.förklarar övervikten ökar trotsatt nu-som
dåliga dryckes- ochmotverkaförvarande nivå inte tillräckligär att

förklaraskan paradoxenSåmatvanor.

medborgarenmotionerande3.6 Den

aktivi-motion socialaidrott ochbetonatsTidigare avsn. har3.3 äratt
med andrasammanhang, tillsammansutspelar sig i socialateter som

framgår hur dessaredovisningenplatser.och därför avsedda Av
idrotts-från familjen tillskiftasammanhang kommit att

Flera och plat-motionerandet./motionsgmppen och det nyaensamma
förenings-privata respektivemotiontagits anspråk för såsomhar iser

kostnaderna forAnalysennärmiljön.drivna anläggningar och mo-av
hushållskassans storlekindividentionen visade det änäratt snarare

barnsbetala för sin och sinabereddhur mycketavgör är attsom man
bland dem har demajoriteten,övervägandemotion. Den även som

motionsutgiftemaintelägsta hushållsinkomstema, tyckte att upptog en
för motion minskade med sti-Utgiftemai hushållsbudgeten.stor post

stadmellan ochkvinnor ochålder, varierade mellangande män samt
land.

individen, honmotionerandepå dendetta avsnitt ligger fokusI var
posi-m.fl. strukturellabostadsort,gäller inkomst,befinner sig vadän

någorlunda varaktigaoch hennesindividentioner. liggerIntresset på
leva. Intervjuunder-för hur hon vill Ioch konsekventa prioriteringar

värdering-analys visa hursådansökningen attpresenteras genomen
och motion.valet idrottstyrarna av

sociologiskavärderingarna.presentation DenkortfattadFörst aven
värderingsdimensioner.olikametoden urskiljer tre

traditionell in-modemism:skiljer traditionalismEn attut mot vara
för-välkomnainnebärmodernstabila,nebär hålla på det attattatt vara

ibli modernautveckling ärändringar. Idrottens och motionens mot att
måste medindividualism. Manutvecklingstyckenlånga moten

moderna männi-motion. Enför sinmoderna självvärderingar ta ansvar
kroppsfor-prestationen,önskvärdafådisciplinerar sig för denskan att

och konditionen.men
pragmatiska: värdefasthetellerfasta värdenskiljer mellan haEn att

värderingar,kompromissa sinabereddirnebär inte är attatt omman
sinaochbereddpragmatism innebär omprövaär attatt anpassaman

a.a., 82.s.
Zetterberg 1997.
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värderingar. När allt givet "är det ingenär sport", det kanmen vara
motion.

En, slutligen, skiljer materialistiska värden från humanistiska:ut
materialism innebär intresse för materiella saker ochett humanism ett
för mänskliga varelser. Ett fånga denna olikhet kansätt att be-attvara
skriva det intresset sina styrande signaler inifrånatt tarsenare som man
"inrevärldsmänniskor" och det förra hämtar sinaatt styrandesom man
signaler utifrån "yttrevärldsmänniskor". Yttrevärldsmänniskoma
motionerar främst för bra i och andrasatt ut och inre-ögonse egna
världsmänniskoma motionerar for må bra.att

Motion och värderingar

deAv 20 motions- och sportaktiviteter intervjuundersökningensom
frågade efter visade det sig nio entydigt har sin tyngdpunktatt bland
människor med moderna värderingar. Det gäller inom- och utomhus-
motion, löpning/friidrott, gymnastik, aerobics/workout, simning, skid-
åkning, skridskoåkning och racketsporter. De övriga aktiviteterna en-

har traditionella och moderna värderingar igagerar personer som unge-
fär lika grad. Inga aktiviteter ligger entydigt denpå traditionella plan-
halvan. Idrotten och motionen tillhör således de moderna människorna.

Av de 20 aktiviteterna det endast tvåär entydigt har sinasom
tyngdpunkter på de värdefastas planhalva, nämligen gymnastik och
Vattengymnastik. 11 aktiviteter finns förankrade bland pragmatikema.
Här finns tävlingssportema, löpning/friidrott, fotboll, innebandy,
racketsporter och golf. finnsHär inom- och utomhusmotion,även aero-
bics/workout, joggning, utomhusbad och fiske. Sju aktiviteter tilltalar
ungefär lika mycket pragmatiker och värdefasta, nämligen trädgårdsar-
bete, strövtåg i skog och mark, promenader, simning, cykling, skridsko-
och skidåkning. ideAv 20 aktiviteterna har bara aerobics/workout,tre, vattengym- l
nastik ioch gymnastik, sina tyngdpunkter långt in på den humanistiska

Eplanhalvan. Elva aktiviteter finns i gränslinjen mellan humanism och
materialism: inom- och utomhusmotion, löpning/friidrott, joggning,
strövtåg i skog och mark, promenader, trädgårdsarbete, utomhusbad,
simning, cykling och skridskoåkning. Sex aktiviteter har klar mate-en
rialistisk förankring, nämligen golf, innebandy, fotboll, fiske, skidåk-
ning och racketsporter.

Flera intressanta kan skönjas:mönster Att motion och idrott väl iär
samklang med moderna värden, motion och idrott haratt attmer er-
bjuda pragmatikema de värdefasta ochän erbjuda materialisterattmer
än med humanistiska värderingar. I perspektivet idrott åt allapersoner
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produktutveckling iförfinnsinnebär dessa detmönster utrymmeatt en
humanistiskavärdefasta ochmedmänniskor,syfte nå deävenatt

endastmotionsutbudet, ellertilltalasvärderingar, idag inte avavsom
delar det.av

Åtta värderingsgrupper

sinamotionsbesluti sittindividernahärUtgångspunkten är styrsatt av
indi-redogjorts för bärsvärderingarvärderingar. De upp avovansom

omfattarmed honkännetecknasvarje individ kanvidema så attatt mo-
materialistiska, värdefastahumanistiska ellerderna eller traditionella,

möjligtbefolkningen dettillpragmatiska värderingar. Sereller ärman
frånindividerolikaden urskilja avgränsasiatt var-somavgrupper

enligt de värdeskaloma: Devärdenkombinationsinandra treavgenom
lågt kombinerasvärden högt ochvärdeskaloma vardera tvåtre om

Intervjuundersökningen in-gruppstruktur åttaoch grupper.omger en
värderingar ochintervjuadesavslöjade devilkanehöll frågoräven

Individemasvärderingsgrupper.dessadärmed hemvist i någon mo-av
fråndärefter utgångspunktmedanalyseradestions- och idrottsvanor

värderingsgruppstillhörighet.deras

och hurValet motioneraatt -

fasta värderingartraditionella, harindivider"Rättrådiga"De ärär som
ord-kompromisslösainställning.materialistisk De vänneroch är aven

finns dentillgångar. Härning ofta magra störstaoch har hjärtat i sina
motionsaktiviteterfärre idrotts- ochdeltar ispinnspön. änandelen De

Vattengymnastik, strövtågförandra medborgare med undantagflertalet
ellertillhör idrotts-trädgårdsarbete. 32skog och marki procentsamt en

medelåldernågot högreharmotionsförening. Individerna i denna grupp
Sverigeviktigtdetdetyckerövriga. andra ärMer attattänän grupper

i landskamper.vinner
och värdefastatraditionellaocksåindivider"Hemkära"De ärär som

och kärahjärtat iharorientering. Demed humanistisk nära sna-men en
välfär-offentligabelasta denvill intei materiella tillgångar. Deänrare

ochbarnvarandra,handvillför mycket och de ävenden ta om
motionsaktiviteterochidrotts-sina äråldringar. har låg nivå påDe men

tillhörVattengymnastik. 18gymnastik ochöverrepresenterade i procent
idrottstävlingarforintressetmotionsförening och äridrotts- elleren

lågt.
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"Vardagsrealistema" förstår traditionella och pragmatiska värde-
ringar och har materialistisk orientering. De söker praktiskaen eller
tekniska lösningar på problem. Bil och bostad signalerar deras tillhö-
righet familjegårdän och släktband. De välsnarare är representerade i
alla och motionsaktivitetersport- gymnastik ochutom Vattengymnastik.
42 tillhör idrotts-procent eller motionsförening och intresset fören
tävling och landskamper utbrett. Deär den bredasteäger uppsättningen

idrotts- och motionsredskap någon värderingsgrupp.av av
"Tillhörarna" står för traditionella och pragmatiska värderingar men

har humanistisk orientering. Gruppen de tillhören säger de ärmer vem
derasän materiella tillgångar. Arbetskamrater, ochvänner be-grannar

tyder mycket, inte bara släktingar. De idrotts-/motionsaktivaär något
över genomsnittet och rullbrädor och rullskridskor vanligareär bland
dem. 43 tillhör motions- ellerprocent idrottsförening och 23en procent
har deltagit i motions- eller idrottstävling under deten året.senaste

De "Principengagerade" står för modemitet, värdefasthet och har en
materialistisk orientering. De gillar leva modernt ochatt bekvämtett liv
och prylar ingaär statussymboler för dem. Många har socialtstort

avseende miljönsamvete t.ex. eller tredje världen. De klaraär sinaöver
åsikters förträfflighet. Aktivitetsnivån liggeregna kring eller något

under medeltalet. Skall aktivitet pekas kommer skidåkning högt.uten
31 medlemmarär iprocent idrotts- eller motionsförening och intres-en

för tävlingar lågt.set är
"Sökama" står för modemitet, värdefasthet och humanism. För dem

det viktigareär "känna sig själv"att delta iän manifestationer.att yttre
De ifrågasätter auktoriteter och känner för jämlikhet och lika-varmt
berättigande. I gymnastiken deär överrepresenterade, i friidrott och
innebandy sällsynta. 27 med i idrotts-är ellermer procent motions-en
förening och intresset för tävling lågt.är

"Utmanama" står för modemitet, pragmatism och materialism. Här
finns mycket entreprenöranda. De individualisterär och tappar snart
intresset för relationer längre tillär Här innebandy,nytta. ärsom
racketsporter och golf mycket framträdande. De har det inne-största
havet rullbrädor, ishockeyklubbor, slalomutrustning,av fotbollsskor,
golfklubbor 45 med i idrotts-är ellerprocent motionsföreningm.m. en
och 28 har deltagit i motionprocent eller idrottstävling.en

"Minglama" håller på modernism, pragmatism och humanism.
Deras aktivitetstora aerobics/workoutär och i någonänmer annan

har de motionsredskap hemma dockgrupp motionscykel. De vet
vad inne, älskarär informella nätverk och villsom ha intematio-gärna
nella kontakter. Om Utmanama har rullbrädor har Minglama rullskrid-
skor. 39 med i idrotts-ärprocent eller motionsförening och intresseten
för tävling genomsnittligt,är 19 procent.
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genomsnittliga värde-heltfarms medFörutom dessa grupper en
alla.‘’ringar på alla dimensioner; "medelsöner", ll procent av

Vardagsrealistema, Tillhö-sammanfatta: framför alltFör Det äratt
pragmatiska värderingarmedoch personerUtmanama ärsomrama

motionsföreningar. Urmedlemmar i idrotts- eller samma grupper
idrottstävlingar.rekryteras deltagarna i motions- och

mycketValet och hurmotioneraatt -

mindre utbredda iredovisatsIdrotts- och motionsvanor är ovansom
utgifterna för motion inteframgickhushåll med låg inkomst. Vidare att

motioninkomstskikt. Myckenkändes betungande för något är även
intede tillfrågade deså kostnadsfri, 44 attprocentgott av sasom ca

eller inte valmotionerahade kostnader alls.några Att görär ett man
värderingar skär pri-ochoch detta val kan änantas styras renavmer

vatekonomi.
motionsnivâema olikai de värde-jämförsintervjuundersökningenI

Minglama farmsochTillhörarna, Utmanamaringsgmppema. Bland
får mycketregelbundetnivå dvsmånga i nivå och3 sompersoner

och f°ar ingeni nivå l nivåoch tävlar. Mångamotion, tränar som
Hemkära".Rättrådiga ochdeeller litet motion, fanns bland

motionsnivåhushållsinkomst ochVärderingsgrupp,Tabell 7.1:

Andel i motions-HushållsinkomstVärderingsgrupp
nivåerna 3 och 4tkr
28Rättrådiga 195
20Hemkära 191
37Vardagsrealister 265
47Tillhörare 233
34Principengagerade 256
28Sökare 255
46294Utmanare
41Minglare 261

minst. Vardagsrea-Hemkära har hushållsinkomst och motionerarlägst
Tillhö-hushållsinkomstemaoch de högstalister Utmanare har men

lika mycketminst Utma-med motionerarlägre inkomst, somrama,
hushållsin-har högaVardagsrealistema. Sökamaoch ännama mer

‘° Busch Zetterberg, 1997, 93.s.
‘ 97.a.a., s.
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komster motionerar lika litet de Rättrådiga har hus-men som som en
hållsinkomst de Hemkära.nära Intervjuundersökningens slutsats är att
vissa livsstilar prioriterar motion, vilket Tillhörama kan exemplifiera. I
den finns den tredje lägsta hushållsinkomsten allagruppen värde-av
ringsgrupper den högsta andelen i motionsnivåema 3 och 4.men

Motion ochföreningstillhörighet

Bland Utmanama och Tillhörama finns, månganämnts,som som
motionerar på motionsnivåema 3 och Bland Sökama och Hemkära är
motionärer dessa nivåer få. Ser till andelen Föreningsmedlem-man

i dessa fyra följs de åt, dvs. mycket ansträngandemar motiongrupper
och många föreningsmedlemmar respektive litet ansträngande motion
och få foreningsmedlemmar. Vad förenar individerna i de tvåsom
forsta derasär pragmatiska inställning, vad förenar in-grupperna som
dividerna i de två ha fasta värderingar.är attsenare

Således, till frågan kopplingen mellan motion och förenings-om
medlemskap, kan följande urskiljas i denmönster befolkningen:vuxna

Tabell 7.2: Andel med hög 3 och motionsnivå4 allaav

Medlem medlem Skillnad
Pragmatiker 13.4 6.0 7.4+
Värdefasta 5.4 6.7 1.3-

Den organiserade idrottsrörelsen höjer således benägenheten motio-att
inom de pragmatiska livsstilsgruppema Vardagsrealister,nera Till-

hörare, Utmanare och Minglare. I dessa fördubblar medlem-grupper
skap i idrotts- och motionsförening andelen med hög motionsnivå från
6.0 till 13.4 hela undersökningspopulationen.procent procent av

Bland de värdefasta livsstilsgruppema Rättrådiga, Hemkära, Prin-
cipengagerade och Sökare finns inget signifikant samband mellan
medlemskap i idrotts- och motionsforening och hög motionsnivå.

Man bör alltså medveten stöd till föreningsverksamhetenattvara om
inte har effekt på motionsnivån i alla delar befolkningen.samma av

El itidrottsfiamgéngar

Tidigare har redovisats vissa delar idrotten alltjämtatt manligärav mer
kvinnlig. bevistaän Att idrottsevenemang åskådareett hör dit. Isom

intervjuundersökningen ställdes frågan "Hur viktiga svenska fram-är
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Ärgångar i internationella för dig: de mycket viktiga,idrottstävlingar
oviktiga"ganska viktiga, heltganska oviktiga eller

svenska framgångar mycketEn övervägande majoritet tyckte att var
eller varierade med ålder de äldreganska viktiga. Uppskattningen så att

Ävenfäster betydelse framgångarna de skolutbild-vidstörre än yngre.
högre utbildning destoning och uppskattning sammanföll så att

mindre framgångar viktiga.uppslutning kring svenska äratt
värderingsgruppema uppslutningen så det bland Rätt-I ärut attser

rådiga, Principengagerade ochVardagsrealister, Utmanama som upp-
allaslutningen starkast. utmärks materialistiskaDessaär avgrupper

skiljer demhumanistiska värderingar. Omän utsnarare man som
viktiga" finnertycker svenska tävlingsframgångar "mycketäratt man

framför traditionella och materialistiska värde-allt människor med
allmänhetringar. "helt oviktiga" har i moderna ochDe svaratsom

humanistiska värderingar.

Delta eller glädjas åti

manlig kvinnlig del idrotten:Tävlingsverksamhet änär avmer en
kvinnorna de del-23 12märmen procent attprocent motav av uppgav

tagit i eller idrottstävling under det året.någon motions- Sersenaste
i detill hur tävlingsdeltagandet faller olika värderingsgruppemautman

Vardagsrealistema, Tillhörama och Minglamadet bland Utrnanama,är
finns.flesta tävlingsmotionärema Det också i dessade är gruppersom

medlemmar i idrotts- ellerdet finns hög andel ärpersoner som enen
dessamotionsförening. förenar de innehållerVad är attgruppersom

med pragmatiska värderingar.personer
idrottsglada,de jämförs med de dvs. med demOm idrottsaktiva som

framgårvärdesätter internationella idrottsframgångar,svenska attmest
aktivitet med glädje. PåVardagsrealistema förenaroch Utmanarna

Principengagerade medsidor dessa finns Rättrådiga ochömse stortom
idrottsaktiva respektive Till-intresse för idrottsliga och fåframgångar

andelidrottsaktiva och litenhörama och Minglama med hög andel
bidrag till för-framgångstillskyndare. kanDetta mönster ettses som

bredd- och elitidrott hängerståelsen den ofta framförda atttesenav
intresse för idrott ochså elitframgângar födersvenskaatt ettsamman

återkommandemotion i de breda leden. åren"EttT.ex. argu-genom
idrottsorganisation/för denna sammanhållenordning /en är attment ur

tjänar ochbredden föds eliten, elitverksamheten morotsamt att som
äldreochinspirationsgivare breddverksamheten, både blandtill unga

‘Z Pallin, 1997.
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För vissa, Vardagsrealister och Utmanare, verkar detta förstämma;
långt fler förefaller kopplingen De värderingar skiljersvag. utsom
dessa två från de övriga de förenarär pragmatiskaatt ochgrupper
materialistiska värderingar med i Vardagsrealistemas fall traditionella
och i Utmanamas moderna värderingar. De ändå idrottsaktivaärsom

sitt jämförelsevisatrots ointresse för svenska internationella idrotts-
framgångar, dvs. Tillhörama och Minglama, har sin humanistiskamer
och pragmatiska orientering De intresset förtrotsgemensam. som
svenska framgångar inte själva idrottsaktiva, dvs.är Rättrådiga och
Principengagerade, förenas i sin materialistiska och värdefastamer
orientering.

3.7 Sammanfattning undersökningarnaav

Medborgama motionerar de gjorde förän 25 år sedan, de detgörmer
på fler platser tidigare och i förändradeän gemenskaper. Utbudet av
anläggningar mångfaldigtär och upplevs de intervjuade till-av som
fredsställande, idrottsföreningslivet har Medlemskapväxt. i idrotts-en
förening betyder mycket för del individers motionerande inteen men
för allas. Idrott och motion har blivit integrerade delar i flertalet med-
borgares livsstilar. i

jInnan detta kapitel avslutas finns anledning påminnaatt attom
Idrottsutredningens intervjuundersökning medborgarnasom mo-
tionsvanor inte handlar enskildheter. Detta viktig begränsning,ärom en
eller svaghet så vill, med undersökning detta slag.om man en av
Undersökningar barns utveckling, den refereratst.ex.av som som ovan

flickors erfarenheter i sina gymnastik- respektive fotbollsfö-om unga
reningar, kunskap enskildheter. Olika andra undersökningarger om

idrott ocht.ex. motion i avgränsade bostadsmiljöer, familjerav eller
kulturer skulle relevantaockså kunna kunskaper enskildheterge om
vad gäller idrott och motion. Idrottsutredningens intervjuundersöknings
styrka ligger i den bild helhetenatt det allmännager en av -
motionstillståndet i vårt land, så vill. Dess resultatm.m. gör iom man
därutöver tydligt idrott och motion intressantatt kunskapsområdeär ett i
väl lämpat för studier och forskning med olika infallsvinklar. Utred-
ningen lämnar sitt bidrag i idrottens ekonomi,rapporterna forskningom
och historia.

Avslutningsvis sammanfattas resultaten de undersökningarav som
här redovisats.

"3 SOU 1998:33.



SOU 1998:76 Medborgarnas motionsvanor 91

Idrott åt alla

idrottspolitiskaDet beslutet från harår 1970 varit framgångsrikt. Fler
medborgare motionerar idag jämfört med då. Idrottsrörelsens med-
lemsutveckling har varit positiv.

Jämställdhet

Kvinnorna har, visar intervjuundersökningen, under de 25 årensenaste
kommit starkt i de flesta motionsaktiviteter. De för sigta ut-synes av
budet och de har sig medlemmar i idrottsrörelsen.närmat männen som
Kvinnorna motionerar idag lika utsträckningi för sinmännenstor som

skull.egen
Men bilden inte bara ljus: tidigare visatsSom flickorna i åldernär är

13-15 år i långt mindre utsträckning 57 idrotts-procent eller
motionsaktiva utanför skolan sina 70 respek-procentän systraryngre
tive jämngarnla bröder procent. Sett i ljuset74 neddragningenav av
den schemalagda skolidrotten detta särskilt bekymmersamt.är

Jämlikhet

Intervjuundersökningen visar idrott och motion i liten utsträckningatt
begränsas strukturella förhållanden kön, ålder, bostadsort,av som
etnisk tillhörighet, föreningsmedlemskap eller köpförrnåga, värderingar

Motionerandet valetoch motion, innehåll intensitet,styr ärmer. av som
del livsstilen. Idrotts- och motionsrörelsen har lyckats förblien av en

modern rörelse.
Ca femte de lider sjukdom eller invaliditetattvar vuxen uppger av

begränsar deras möjligheter motionera i den omfattning deattsom
önskar. alla motionerarNästan dem dock91 procent storav men en
majoritet dem 72 får för litetprocent de motion jämförtattav anser
med hela den befolkningen 49 procent.vuxna

Det vidare möjligt de de hindrades i sittär att attsom uppgav mo-
tionerande på grund sjukdom eller har sittinvaliditet hälsotill-sämreav
stånd knutna just till deras bristande motionsmöjligheter. Hela

de15 15-29 år faller kategorininom uppgivitprocent yngstaav som
sjukdomshinder. 21 åldersgrupp hamnade i denprocent av samma
lägsta motionsnivån, dvs. de ingen eller praktisktutövar tagetsom
ingen motion alls.
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Motion på arbetsplatserna

Vår till och från arbetet har, visar intervjuundersökningen,väg i mins-
kad utsträckning bevarat sin plats motionstillfálle. Andelensom som
går eller cyklar till arbetet har gått ned. Arbetsgivaren dock bety-är en
dande motionserbjudare: 53 alla förvärvsarbetande har till-procent av
gång till motion jobbet. demFör utnyttjar möjligheten attsom
motionera jobbet det vanligt arbetsgivaren heltär står för kostna-att
dema. Endast 12 förstår kostnaderna själva. En betydande delprocent

den befolkningens motion subventioneras således via arbets-av vuxna
givarna offentliga i något utsträckning privata.större än-

Kanske kan påstå samtidigt idrott och motion haattman som synes
flyttat från familjen, endast 25 den befolkningenut procent av vuxna
föredrar idag motionera tillsammans med familjen, så har den flyttatatt
in på arbetsplatserna.

Barnens idrott och motion

Idrottsföreningama omfattande insats det gällergör barns- ochnären
motionerande utanför skolan. Mot bakgrund denattungas av vuxna

befolkningen inte i utsträckning tidigare föredrar idrottaattsamma som
och motionera tillsammans familjenmed kan idrottsrörelsens betydelse
här inte uppmärksammas. Innehållet i idrottsföreningamas barn-nog
och ungdomsverksamhet angelägenhet för de inblandadeär närmasten

barn, ledare och föräldrar. Kunskapen verksamheten be-ärom mer-
gränsad utanför dessa led. bakgrundMot idrottsrörelsens sedan långav
tid offentliga uppdrag visavi barns och ungdomars fritid finns det an-
ledning uppmärksamma verksamhetens innehåll ochatt resultatmer

via utvärdering och forskning.t.ex.

Bredd och elit

Tävlingen integrerad del i medborgarnas idrott-/motionskultur.är en
69 alla eller idrottar regelbundet, iprocent sportar stortav settunga

Övervägandevarje vecka utanför skolan. delen dessa kan på godaav
grunder idrotta i föreningars regi och den idrott de därantas imöter är

utsträckning tävlingsinriktad. 17 samtligastor hadeprocent av vuxna
deltagit i tävling under det året. Många uppskattar svenskasenasteen
idrottsframgångar. I exemplet från bamidrotten, de flickomasunga er-
farenheter från fotboll respektive gymnastik i elitidrottsprofilerade
föreningar, vi intresse för fysiska aktiviteter grundladesatt ettanar
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under denna period erfarenheterna idrott påde pressande topp-trots av
nivå respektive på toppnivå.väg mot

ochMotion hälsa

befolkningen inte tillräckligt mycketDen motionerarvuxna menmer,
för bidragandedet skall positivt i BMI-värdena. orsakutslag Enatt ge

kost- och vardagslivetoch dryckesvanor förändratsär ävenatt att utan-
för motionsvanoma blivit stillasittande. Andelen befolkningenmer av

eller minskat.går cyklar till sitt arbete har En ärt.ex. att ut-som annan
budet motionsaktiviteter inte har dragningskraft alla indi-av samma
vider. pragmatiska ochlockar människor med materialistiskaDet mer
värderingar de värdefasta och humanistiska värderingar. dettaIän
ligger utmaning för motionsrörelsen, dvs. funderaidrotts- och atten

motionsaktiviteterutökat erbjudande kan tänkas lockaöver ett somav
individer med värdefasta och humanistiska värderingar.
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Idrottsrörelsen4 organisation, idé-

och verksamhet

Idrottsrörelsen med sina medlemmarmiljoner Sverigesär treca
folkrörelse. Dess organisation hierarkisktstörsta uppbyggd- RF ochär

de 67 specialidrottsförbunden SF på central nivå, distriksidrottsför-
bunden DF och specialidrottsdistriksförbunden SDF regionalt samt
de drygt föreningarna22 000 och korpföreningama11 000 på lokal
nivå. framgåttSom kapitel 2 har idrottsrörelsens organi-stöttstatenav
sationer i alltsedan tillblivelse.deras kapitelI där vi belyserstort sett
organisationsstödets ekonomiska betydelse, visar vi detta tillstödatt

delen denpå centrala nivån vilketstörsta också avsikten istannar var
idrottspolitiska1970 års beslut. såledesDet med fokus RF och SFär

föreliggande kapitel beskriver idrottsrörelsens organisation,som upp-
gifter och demokratiska struktI,‘ur. detta kapitelI redovisninggörs en av
idrottsrörelsens med officiellt"idé" hjälp bl.a. material från ochRFav
de intervjuer sekretariatet med företrädaregjort för SF och Sveriges

iolympiska kommitté SOK.
Motion och begrepptävling centrala i idrottsrörelsens idé. Idénär

relateras till styrningen och användningen organisationsstödet. Tan-av
ken undersöka vilka kopplingar finns mellan idéerna och detär att som
arbete avslutandeSF:en avsnittI behandlas tillgången påuträ ett.
anläggningar idr ttsrörelsens perspektiv.ur

l

Årsredovisning Riksidrottsförbundet.1997, Busch Zetterberg, 1997, uppskattar
antalet 15 år och äldre medlemmar i idrottsförening till 2,4ärvuxna som en ca
miljoner individer och uppskattar antalet barnRF därutöver och ungdomar 7-

år14 medlemmar i idrottsförening till 563 000.ärsom en
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4.1 Idrottsrörelsens organisation och
uppgifter

Riksidrottsmötet

S2 sSisu-stämma RF-stämmaj å m e

/
- --ä-I SOK:sSISU: R5b dstyrelsser un: Riksidrottsstyrelsen- - RS styrelse

‘I ‘ ‘ " ISISU:sförbunds- SpecialidrottstörbundenSF RF:sförbunds-I I SOK:k,,,,,f051 h RSFkansli kansli. .

:s1—s;;sd;t;i|:s;3:bl:n;‘L__Specialidrottsdistri|Gfl5rbunden|Distriktsidrottsflirbunden
Sm DFIII2d|oka1a1d2|II_in3a_r-1

Föreningarna

Diagram 4.1 Idrottsrörelsens organisation

Diagrammet illustrerar RF:s, SOK:s respektive SISU:s Svenska
idrottsrörelsens studieförbund olika organisatoriska nivåer och kopp-
lingama dem emellan. Sveriges olympiska kommitté SOK har ett
avtal med Riksidrottsförbundet vilket de två organisationemasgenom
respektive ansvarsområden och intressen reglerasgemensamma
"huvudavtalet". Därutöver har de två organisationerna tecknat ett
särskilt avtal avseende det operativa för stödet till elitidrotts-ansvaret
utvecklingen Olympisk Medlemmarsupport. i SOK specialidrotts-är
förbund idrotter finns med på det olympiska OSFprogrammetvars
och erkända s.k. "recognized" specialidrottsförbund RSF. SOK
behandlas i avsnitt 4.4.

idrottsrörelsenI har ställningSISU fristående studieförbundettsom
med valda ombud till sin riksstämma sedan år 1997 hålls videgna som

tillfälle RF SISU har koppling till RFstämman.samma som en genom
avtal bl.a. ledarutbildning. Studieförbundet samarbetar med samt-om
liga nivåer inom idrottsrörelsen och har till uppgift utbilda ochatt ut-
veckla idrottsledare och medlemmar. Sedan Studieförbundet bildades år
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inkludera traditio-tillhar verksamheten utvecklats1986 ävenatt mer
År studietim-för cirka 660 000SISUnell folkbildning. 1996 svarade

dessa studie-deltagare. Utövermed sammanlagt cirka 250 000mar
Utbildningsdepar-folkbildningsanslagetfinansierastimmar, viasom

föreningarna ochfinansierasSISU s.k. konkursertementet, avsomger
cirka deltagarehade 150 000specialidrottsförbunden. kortkurserDessa

1996.år

uppbyggnadIdrottsrörelsens demokratiska

för-folkrörelsemodell medklassiskIdrottsrörelsen uppbyggd enligtär
Föreningarnalokal nivå.regional ochtroendevalda central, styrs av

motions-årsmöten,medlemsinflytandetillforsälcrarstadgar genomsom
till specialidrotts-väljer ombudFöreningarnavalberedningrätt, osv.

till distrikts-ombudi sindistriktsförbundens årsmöten. tur utsersom
Specialidrotts-specialidrottsförbundets årsmöte.idrottsförbundets och

antalvisstdistriktsidrottsforbunden harochförbunden rätt att utse ett
till respektive SISU-stämman.ombud RF-

beslutandeidrottens högstaår ochhållsRF-stämman ärvartannat
specialidrottsförbund ochombud frånoch drygt 200utgörsorgan av

bl.a. inval med-beslutardistriktsidrottsfdrbund. Stämman om av nya
till RiksidrottsstyrelsenVidare väljs ledamöterlemsforbund. ärsom

Riksidrottsstyrel-mellan RF-stämmoma.beslutandehögstaRF:s organ
ordföranden. Ombuden väljerinklusivebestår elva personersen av

Riksidrottsnämnden idrottens högstaledamöter till är över-även som
väljer också leda-bestraffningsärenden. Manklagningsinstans i bl.a.

revisionskommitté.tillvalberedningen ochtillmöter en

Specialidrottsförbunden

i Special-medlemmar RF.specialidrottsförbundnärvarande 67För är
respektiveinom sinacentrala organisationernaidrottsförbunden deär

den idrotten,utvecklabl.a. till uppgiftidrotter och har att egna sam-
och sin idrott i in-Sverigenationella tävlingarordna representerasamt
företräder alltifrånSpecialidrottsforbundenternationella sammanhang.

in-idrottertillgamla idrotter dragkamp och t.ex.somnyarevarpasom
specialidrottsförbundrenodladefinnsnebandy och triathlon. Det som

Handi-exempelvis ochKorpenkategoriförbundrugby, också s.k.men
idrottsgrenar.olika Där-mångakappidrottsforbundet omfattarsom

Årsberättelse‘5 95-96.årSISU 10 -

SOU 71998:
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emellan finns förbund organiserar flera snarlika verksamheter.som
Inom exempelvis Skidförbundet finns längdskidåkning, alpint, back-
hoppning, snowboard organiserade.m.m.

Mångfalden gäller också förbundens storlek. Triathlonförbundet är
med sina 564 medlemmar minst och Fotbollförbundet med sin nästan

miljon medlemmar det klart framgårSom i kapitelstörsta.en 5 skill-är
naderna mellan förbunden också det gäller ekonomiskanärstora för-
utsättningar.

Specialidrottsförbunden har i flertalet fall regional organisation.en
Specialidrottsdistriktsförbunden SDF, cirka 1000 tillär antalet,som

tillvara respektive idrotts intressentar i distrikten.
Inom flertalet specialidrottsförbund det internationellaär kontakt-

mycket omfattande.nätet SF med några fåär, undantag, medlemmar:en
i både de europeiska och globala organisationerna inom sin idrott.
Flertalet förbund organiserar och skickar deltagare till världsmäster-
skap och europamästerskap. Emellanåt f°ar de svenska förbunden också
förtroendet organisera VM och EM iatt Sverige. mångaI delar påver-
kar de internationella organisationerna villkoren för specialidrottsför-
bunden i minst lika utsträckning de nationellastor organisatio-som

gör.nerna

RF

Av RF:s stadgar framgår det "Sveriges Riksidrottsförbundatt denär
svenska idrottsrörelsens samlande organisation /.../ RF har till uppgift

handha för idrottsrörelsenatt angelägenheter, såväl natio-gemensamma
nellt internationellt". arbetsuppgifterRF:s kan beskrivas utifrånsom tre
huvudsakliga verksamhetsområden: företrädare för denatt vara sam-
lade idrottsrörelsen regering och riksdagt.ex. och intematio-gentemot
nellt, myndighet vid fördelning statsbidrag bidragen tillvara t.ex.av
specialidrottsfdrbunden och slutligen service i exempelvis juridiskage
frågor och IT-frâgor åt sina medlemmar.

RF:s regionala organisation består 21 distriktsidrottsförbundav
DF. Distriksidrottsförbunden företräder idrotten landsting,gentemot
länsstyrelser och kommuner inom sina respektive regioner- i stortsom

följer länsgränsema.sett DF:en också stöd och service till SDFger :en
och till föreningarna. Det kan handla allt från föreningsutvecklingom
och juridik till administrativt stöd exempelvis kontorsservice.mer
DF:en administrerar vidare det lokala aktivitetsstödet och föransvarar
dopingkontrollema inom sina respektive distrikt. delEn DF hanterar

vissa speläven och lotterier exempelvis Bingolotto.



SOU 1998:76

Idrottsrörelsens riktlinjerna för4.2 idé och

specialidrottsforbundens verksamhet

Idé4.2.1

Verksamhetsidén gäller för hela idrottsrörelsen

idrott skall bedrivas enlighetstadgar framgår i kap.§1 iAv RF:s l att
med den beslutade verksamhetsidén. VerksamhetsidénRF-stämmanav

bygger Idrotten vill-vid års Riksidrottsmöte1995antogssom
idédokument. förIdrottsrörelsens stadgar bindande hela denRF:s är

organiserade idrottsrörelsen.
verksamhetsidén idrotten skall bedrivas denframgår "...såAv att att

utvecklar såväl fysiskt och psykiskt socialt ochmänniskor positivt som
kulturellt". definierar idrott fysisk aktivitetVerksamhetsidén "...som:

vi utför för ha roligt och må bra. Idrottkunnaatt prestera mera,som
uppvisning."7består träning tävling ochoch lek,av

Tävling och motion

inidrottsrörelsen sin idrott i bam-, ungdoms-I verksamhetsidén delar
skall lekenrespektive vuxenidrott. bamidrotten det tongi-Inom vara

bamidrott den del lekenvande. Tävling finns inom "...ärmen en av
villkor".och skall alltid ske på barnens

verksamhetsidén mellanungdoms- och skiljerFör vuxenidrott
prestationsinriktad hälsoinriktad bredd- ochtävlingsidrott och mo-

vägledande förtionsidrott. Prestationsförbättring resultatoch är täv-
handlar trivsel ochlingsidrotten medan det för motionsidrotten ommer

underordnad betydelse.välbefinnande. Prestation och resultat härär av

4° Idrotten vill, 1995.
47 stadgar, Riksidrottsmötet 1995.kap.RF:s 1 antagna av
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Utveckling och gemenskap

Enligt verksamhetsidén skall idrotten utformas så att:

den ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
den inte någon,stänger ute
den upplevelser och skapar kontakt mellan människor olikager ur
samhällsgmpperingar,
de deltar får, tillsammans med andra, bestämma ochsom taom

för sin idrottansvar ,den kamratlig och social gemenskap.tryggger en

Hälsa och välbefinnande

Idrottens verksamhetsidé ytterligare innehåll i bilaga till RF:sges en
stadgar. Bilagan utgår från Idrotten vill.

Där bl.a. idrottsägs har betydelse for folkhälsan eftersomatt stor
fysisk aktivitet bl.a. "...utvecklar kroppen så vi mår bra och kanatt

såväl på idrottsbanan i vardagen...prestera Genommer attsom vara
kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner vi bliräven när
äldre." Idrottens förmåga bidra till människors psykiska utvecklingatt
kan också kopplas till folkhälsan: "Idrott djupt liggandemotsvarar
mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi
trivs och bra."mår Idrotten bidrar till människors sociala utveckling

kamratskapet i föreningen lär sig umgås och samarbetagenom man-
med andra människor.

Demokrati och människosyn

Vidare betonas i bilagan till stadgarRF:s rad andra värden id-en som
rottsrörelsen skall Demokrati, fostran, jämställdhet,värna spelrentom.
och ideellt arbete några de honnörsord lyfts fram.är av som

Det således brettär spektrum värderingar idrotts-ett utgörav som
rörelsens idégods. Framöver relateras idrottens verksam-gemensamma
hetsidé till den centrala organisationsnivån eftersom den delenstörre av

stöd riktas dit.statens
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specialidrottsförbundensförRiktlinjerna4.2.2

verksamhet

och ungdomsidrottBam-

de uppgifterdet gälleravgränsningarIdrotten villI närgörs som
för.nivåer Dessaorganisatoriskaolikaidrottsrörelsens av-ansvarar

verksamhetmål och denderenodlingargränsningar kan avsomses
specialidrottsförbunden.vägledande för bl.a.skall varasom

idrottsgrenar bl.a.respektivesinaSpecialidrottsförbunden har inom
vilket inkluderarbamidrotten,förför utforma täv-att programansvar

förlikaledes SF:enungdomsidrottenlingsverksamhet. Inom ansvarar
idrottsgymnasieverk-också förtävlingsverksamheten. Man attansvarar

prestationsutvecklingsprogram.förbundetssamheten integreras i

och tävlingPrestation

organisation itävlingsidrottensförSpecialidrottsförbunden ansvarar
deltagande iför medlemmarnasinnebär bl.a.dess helhet. Det ansvaret

vilka har det direktalandslag, för SFsåvältävlingar förinternationella
innebär ocksåenskilda Detklubblag ochför utövare. attansvaret, som

nivån.tävlingsverksamhet på den högstanationellorganiserarman

Motion

fall special-och i debetonas främst idrottsföreningarnasHär ansvar
idrottsföreningarna IF.medidrottsförbunden delasnämns ansvaret

verksamhetsformerutvecklaförframgår bl.a. IF/SFDet attatt ansvarar
Specialidrottsförbun-motionsnivå.idrotta påde ungdomar villför som

diskuteramed RFtillsammansförvidareden attett enansvarges
säkerställa motions-förbunden föransvarsfördelning mellan attatt

uppmärksammas.idrotten

Internationellt arbete

Specialidrottsförbun-fiam.lyfts ocksåuppgifterinternationellaSF:ens
svensk idrottsdrivabl.internationella arbeteskall i sittdet gemen-a.

skallSF:eninnebärfrågor.policy i internationella Det attex.samma
Specialidrottsför-representation.internationellasinefter ökasträva att
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bunden skall också verka för internationellastörreatt för-evenemang
läggs till Sverige.

4.3 Fördelningen och användningen av

organisationsbidraget

RF riktlinjer för bidragsfördelning till SF:s

harRF principdokument, fastlagtett Riksidrottsstyrelsen år 1991,av
för hur fördelningen statsbidrag skall till.gå dettaI dokumentav sägs
det uppgifter medlemmar,att antalet föreningar skall begärasom osv.
in från förbunden dessa inte skall ligga tillatt grund för beräk-men
ningen organisationsanslaget, enbartav utan stöd vid bedöm-ettvara
ningen förbundens utveckling tid. finnsDetöverav med andra ord inte
några kvantitativa kriterier bidragetsstyr storlek. Dock finns isom
principdokumentet riktlinjer för vilken verksamhettyp inom SFav :en

skall stödjas. Det framgår iSF sin anslagsframstéillansom att äskanden
för basverksamheten till RF skall begära medel uppdelat på tre pro-

tävling, motion och administration. SF:s kostnadergram; för verksam-
heter inom skall redovisas i treåriga budgetar.programmen Det sägs
också förändringar,att beslut fattadet.ex. regering, riksdag, RF-av

ochstämman RS, kan åberopas i SF:s anslagsframställan förbundetom
vill ha förändring i sitt bidrag. För hantera budgetprocessenen att utses

bidragsfördelningsgrupp beståendeen från RFrepresentanter ochav
SF. Gruppen går igenom årsredovisningar och anslagsframställningar.
Avsaknaden kriterier, bortsett från de redovisatsav för be-som ovan,
dömning bidragets storlek medför dock, enligt uppgift,av detatt ärmer
SF nuvarande anslag verksamhetenän:s vid anslagstill-styrsom
delningen.

Specialidrottsförbundens arbete med tävling och motion

Idrottsutredningen har gjort urval förbunds12 äskandenett och års-av
redovisningar för undersöka hur förbundenatt prioriterar mellan tävling
och motion för hur dessasamt verksamheteratt definierasse av
respektive förbund. Informationen från äskandena och årsredovis-

‘B PM Förslag till bidragsfördelning till SF fastställt RS 1991-02-14 ochav
bekräftat RF-stämman 1997.av



idéSOU Idrottsrörelsen och verksamhet1998:76 organisation, 103-

delar intervjuer gjortsningarna har kompletterats med relevanta ur som
Förbunden imed under våren 1997.fem specialidrottsförbundenav

idrotter, och gamla idrotter,urvalet och smårepresenterar stora nya
och vinteridrot-tävlingsinriktade motionsinriktadeoch samt sommar-

gymnastik,innebandy, korpidrott,Förbunden organiserar fotboll,ter.
vattenskidor, skridsko, skidor,handikappidrott, skolidrott, landhockey,

förförbunden hälftencykel och orientering. Tillsammans står änmer
idrottsrörelsens medlemmar.totala antalav

för och Skolidrottsförbun-Samtliga förbund, med undantag Korpen
i olika Fotbollför-framhåller tävlingsverksamhet, dock grad.det, sin

tydligast prioriterarbundet och Innebandyförbundet de täv-är som
hälsotester,breddar sin verksamhetlingsverksarnhet. Där Korpen mot

folkhälsonätverk renodlar Fotbollförbundetrådgivning deltagande ioch
kämverksamhet och tävling,fotboll förbundetssin verksamhet är-

marknadsaktiviteter de verksam-utbildning/landslagsspel är tresamt
ofta sin verksamhet i kommit-hetsområdena. Förbunden organiserar

syssla med tävling ochVanliga områden för kommittéematéer. äratt
motionskommittéer. sådantungdom. undantagsvis finns EttEndast un-

motionskommitté arbetar med bredd-Cykelförbundetsdantag är som
Minitrampet.Tjejtrampet ochsåsomarrangemang

normalfallet tävlingsverksamhet verk-Förbunden definierar i som
omfattar alla fär-fokus och åldrar, allasamhet där prestation står i som

till högsta elitnivå såväl nationelltdighetsnivåer från klubbtävlingar
förbundsnivån typiska arbetsuppgifterinternationellt. På är attsom

för eliten, nationellaordna träningslägerorganisera landslag, arrangera
utbilda och domare, upprätthållaoch internationella tävlingar, tränare

hantera licenser, informationkring idrotten,och utveckla regelverk
talanger.rekrytering och utvecklingsamt av

förbund starkast betonardeoch SkolidrottsförbundetKorpen är som
profilerarSkidförbundetmotion, Gymnastikförbundet ochävenmen

tävlinginslaget detmotionsinriktadesig relativt starkt äräven omsom
inträdevid sitt i årfick, Riksidrottsmötet, RFprioriterade. Korpen av

bud-utveckla motionsidrotten. Korpensärskilt för1976 ett attansvar
tävling förekommer påredovisaringenting tävlingpå attgeterar men

korpmästerskap med tilläggetlokal inom och inivå lagsportema att
underordnad betydelse.tävlingsmomentet alltid skall vara av

genomgående drag ibetydelsetävling har underordnadAtt är etten
Förbunden ocksåbetonarförbundens definition motionsverksamhet.av

del förbundgemenskap.motion handlar rekreation och Enatt somom
Vattenskidförbundet ocksåLandhockeyförbundet ocht.ex. ser

locka människor till idrottenmotionsverksamheten bra sättett attsom
vilket förutsättningbasoch därmed bygga bred utövare är enavupp en

tävlingsverksamheten.vidareutvecklaför upprätthålla ochkunnaatt
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Korpen och Skolidrottsförbundet går längre i sina folkhälsoambitioner
de övriga förbundenän i urvalet. Korpen i sin verksamhet motionger
utökad innebörd betona friskvård.även Skolidrottsför-atten genom

bundet vill verka för fler hälsofrämjande aktiviteter under skoldagen.
Exempel vad förbundsnivån förgörs främja motionattsom är

Gymnastikförbundets utbildning "hälsoinspiratörer" och Skidför-av
bundets arbete med skidmärken och skidskolor. basäskandenaI är
motionsverksamheten inte lika enkel för förbunden innehållatt ettge

tävlingsverksamheten aktiviteterna skiljer sig och begreppensom -
inte lika självklaraär och entydiga. Ett flertal förbund hänvisar till att

det distrikten ochär föreningarna har det operativa foransvaretsom
utvecklingen motionsverksamheten. Ett syfte med allagemensamtav
motionsinriktade verksamheter förbundsnivå,pä kan utläsas expli-som
cit eller implicit, rekrytera fler till idrotten.är Föratt rekrytera fleratt
medlemmar arbetar förbunden företrädesvis med marknadsföring t.ex.
kampanjdagar, medverkan vid informationsbroschyrermässor, och
information på skolor, arbetsplatser osv.

4.4 Sveriges olympiska kommitté och stöd

till svenskt deltagande i olympiska och
paralympiska spel

Sveriges Olympiska kommitté SOK

SOK:s medlemmar de specialidrottsförbund35är idrotter finnsvars
på för deupptagna olympiska respektive vinter-programmen sommar-

spelen. Dessutom ytterligare s.k.12är "recognized" erkända special-
idrottsförbund associerade medlemmar i kraft deras idrotter såatt ärav

utbredda i världen och därmed förklarats erkända idrotterpass som av
den Internationella olympiska kommittén. SOK för Sverigesansvarar
förberedelser för och deltagande i de olympiska spelen och i de Euro-
peiska olympiska ungdomsspelen för Sveriges internationellasamt
representation och arbete inom den olympiska rörelsen.

dettaI sammanhang kan också handikappidrottennämnas har sinatt
motsvarighet till de olympiska spelen i Paralympic games
Paralympics. Svenska handikappidrottsförbundet organiserar delta-
gandet i Paralympics och uppbär särskilt statsbidrag för detta. Inom
idrotten för döva organiseras vidare de Dövas världsspel fjärde år.vart
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ochSOK, RF SF:n

sid."huvudavtalet" jfrsamarbete med sker delsSOK:s RF ovangenom
särskilt avtal.enligt"Olympisk support"dels uppdrag96 ettgenom om

för prestationsutvecklingenoperativadetta detI SOK ansvaretges
paralympiskainklusive denolympiskaelitidrotten, såväl deninom som

finansierasOlympiskicke-olympiska idrotten.den gemensamtsupport
ochstatsanslaget SOKkronorRF med 4,8 miljoner l procent avavav

bidrag. arbetet medItredjedel RF:smed miljoner kronor1,6 en av
framstimulera SF:nOlympisk skall SOK att tasupport

uppbyggnadenutvecklingsprojektutvecklingsplaner och stödja samtatt
stödresurser.av

specialidrotts-ingår blandockså RF:smedlemsförbundDå SOK:s
förorganisera förberedelsernamedförbund sammanfaller arbetet att

övriga elitidrottsverk-enskildadet SF:etsdeltagandet i ofta medOS
detför deltagandet i OSsamhet. högstaSOK har det ansvaret men

specialidrottsförbundmed desamarbetebygger på ingåendeett vars
förbättraOSF. Förolympiskaidrotter med på det programmet attär

för-långsiktigt utveckla elitidrottenoch förSveriges chanser i OS att
utomlandsträning i Sverige ochförtill OSFdelar SOK årligen pengar

sig tillsyfte kvalificeratävlande ifor internationellt närmastattsamt
fördelat cirka 43och 1996 har SOK1993förestående Mellan årenOS.

ändamål.miljoner kronor för dessa

OS/Paralympics-deltagandeStatsanslaget till

finansieras såledesOS/ParalympicsFörberedelsema för gemensamt av
Själva deltagandet haroch SOK.specialidrottsförbundendeltagandede

tillanslaget stöduteslutandetraditionelltdäremot överstatenstötts av
idrotten.

for deoch uppehälleprincipiStödet för deltagande inbegriper resor
såledespåverkasKostnadernasvenska OS/Paralympics-truppema. av

Till de olympiskaförlagt.OS/Paralympicsstorlek och ärtruppens var
på drygt 200skickade SOKvinterspelen i 1998Nagano år truppen

cirkaRegeringen anvisade 15och gäster.tränare, tävlandepersoner
Paralympics anvisadeikronor för deltagandetmiljoner detta. För rege-

miljonerringen 1.7 kronor.
belastning påorsakarOS/Paralympics-deltagandet stats-extraen

inte delOS/ParalympicstillBidragenbudgeten år. ärvartannat en av
ordinarie idrottsanslaget.det
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Regeringen har inte ställt mål och återrapporteringskrav förupp
bidraget till OS/Paralympics-deltagande. SOK dock årsredo-avger en
visning där det framgår hur bidraget har använts.

Utöver stadsbidragen för kansli och OS-deltagande finansierar SOK
sin verksamhet med kommersiella intäkter främst från licensavtal kring
varumärket de olympiska ringarna. Verksamhetsåret 1996/97 redovi-
sades drygt 13 miljoner kronor i intäkter från sådana avtal.

4.5 Idrottsrörelsen och

idrottsanläggningarna
Kommunförbundet med tidsintervallgör på 3 4 år kartläggningar-

tillgångenöver på anläggningar. Då urvalet och enkätfrågoma utveck-
lats och ändrats under 80-talet kan dock inga säkra jämförelser göras
mellan denna period och dagsläget. Den fullständigasenaste undersök-
ningen gäller anläggningsbeståndet år 1993 där samtliga kommuner i
landet lämnade uppgifter sammanställts.som

För närvarande pågår arbete med uppgifterett för år 1997. Av
kommunerna har 90 hittills redovisat sittprocent anläggningsbestånd.
Den redovisning i det följandegörs avsnittet baseras därförsom i
huvudsak på 1993 års uppgifter med jämförelser bakåt i tiden, men
också med möjlighet vissa jämförelsergöraatt de uppgiftermot som
föreligger för år 1997.

Under 1990-talet har investeringarna i anläggningar och därmed
anläggningsbyggandet minskat därför heltutan upphöra.att Den i
investeringsnivå på 1 miljard kronor årligen kommunernaca undersom
1980-talet lade på fritids- och idrottsområdet har på 90-talet minskat till

600 800 miljoner kronor år. De kommunalaca utgifterna förper-
anläggningar har till delar fått användas förstora underhåll detav
befintliga anläggningsbeståndet. Under 90-talet har också återgången
skett till ökad föreningsdrift idrottsanläggningar i de flesta kom-av
muner.

Om vi i begreppet idrottsanläggningar innefattar allt från bollplaner,
skjutbanor till is- och simhallar fanns 31 000 anläggningar i landet årca
1993.
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urval bild:Ett anläggningstyper följandeav ger

Ridhallar 366
Simhallar 427
Ishallar 240
Fullstora idrottshallar handbollt.ex. l 201
Mindre idrottshallar-gymn.salar 2 4 l 6
Friidrottsanläggningar rundbanelängdminst 360 575m
Fullstora gräsfotbollsplaner 6603
Övriga och grusplaner 3 973gräs-
Skytteanläggningar utomhus 2 570
Skytteanläggningar inomhus 552
Bandy konstis 46
Bandy övriga 246
Ishockey konstis 108
Ishockey övrigt l 057
Golfbanor 296

Anläggningsregistret omfattar ytterligare 100-tal med alltett poster
från belysta2 000 motionsspår, 3 000 preparerade skidspår till 259ca
tennishallar och utomhustennisbanor.2 500ca

Förändringar underanläggningsbeståndet 1990-taleti

minskad investeringsvolym ökadeTrots kommunal anläggningsbe-en
ståndet riket fråni mellan år och år 1993 29 till1990 830 30 956 an-
läggningar. finns.från rikstrendenAvvikelser Exempelvis visar en
undersökning idrottsförbund gjort antaletStockholms anlägg-attsom
ningar i tillStockholmsområdet minskat från 2 600 2 462 mellan åren

1996.1990 och från KommunförbundetsDå uppgifterna undersök-
ning inte1997 inte färdigbearbetade kan uttala sigännu är ut-man om
vecklingen det anläggningsbeståndet de åren,sammantagna senasteav
däremot går vissa tendenser peka ut.att

klartHelt vissa enklare anläggningar minskat i antalär att t.ex. na-
turisbanor. 100-tal ishockeyrinkarEtt 40-tal bandyplaner och harett
försvunnit fortsatt minskningmellan åren tycks ske1987-1993. En

fram till sammanställningarår i de preliminära finns.1997även som
Mellan konstisbanoråren 1990 och tillkom däremot 13 för1997 nya

bandy, vilket innebär idag finns 56 sådana anläggningar. Antaletatt

49Kirst, 1997.
5° "Anläggningsdriñ förändring 1995/96" Stockholms idrottsförbund.PM i
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ishallar för närvarandeär 272 ökning från år 1990 med 50-taletten-
hallar.

Antalet fullstora idrottshallar har också ökat under 90-talet. Mellan
år 1990 och 1993 har 25 hallar tillkommit och ytterligare 20-talettnya
har, enligt de preliminära uppgifter finns, byggts fram till år 1997.som
Totalt finns idag 1 220 fullstora idrottshallar.ca

Den utbyggnadstaktenstörsta finns på områdena ridhallar och
golfbanor. Ett 50-tal ridhallar har tillkommit och de 190 golfbanornya
med 18 hål eller fanns år 1990 har ökat till 296. Nämnas börmer som

det gällernär golfbanor skeratt investeringarna i allmänhet helt via
föreningar eller näringsliv. Till viss del gäller detta också ridhallar.

Förändringar ägande ochi drififormer

deFör idrottsanläggningar 1993 års undersökning omfattadesom var
fördelningen ägande- och driftformer följande:av

Anläggningar ägda och drivna kommunen 47 %av
Anläggningar ägda kommunen där 12 %av men en
förening har driftansvaret
Anläggningar ägda och drivna föreningar 41 %av

Under 1990-talet har förskjutning skett främst från kommunalen
drift till föreningsdrift.

Stockholms idrottsförbund har gjort jämförelse mellan år 1990en
och år 1996. Av totalt 2 462 anläggningar år 1996 hade 445 sedan år
1990 helt eller delvis flyttats från kommunal drift till föreningsdrift.
Förändringarna i storstadsområdena blir tydliga eftersom andelen före-
ningsdrivna anläggningar där tradition varit betydligt lägre iänav
övriga landet. Enligt Stockholms idrottsförbunds kartläggning deanser
flesta föreningarna driftåtagandet inteatt stimuleratstört utan snarare
den ordinarie verksamheten. Många föreningar har påsatsat extra
anläggningarna bygga sina klubblokaler. Många haratt ocksåutgenom
fått tid för den verksamheten, tack utökat öppethållandemer egna vare
och bättre nyttjande.

Enligt enkätundersökning Kommunförbundet genomfördeen som
försommaren 1997 och riktades till kommuner med 20 000översom
invånare ca 120 kommuner redovisade 70 kommunernaprocent attav

5‘ a.a.
52 Remissmaterial "Den goda idrotten, mål och vägval", målprogram för
Stockholms Idrotten, Stockholms idrottsförbund, 1997.
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treårs-under denökadrift förväntadesandelen alternativ närmaste
bereddaocksåperioden. 40-tal kommunerEtt attatt man varangav

gälldeockså detföreningarfrämst störrealternativ drift via närpröva
idrottsplatser.ochidrottshallarishallar,anläggningar som

och slutsatserAnalys4.6

familjen.dominerande RFävlingsinriktningen inomT är

verksam-mängd mål ochuttryckerIdrotten villstadgar ochRF:s en
Somligt idrottsrentidrottsrörelsen.hetsinriktningar för t.ex.sommer

psykisktsamhällsnyttigtallmäntmotion, somligttävling och t.ex.mer
bredd ochCentralt betonasmedborgarna.välbefinnande föroch fysiskt

elit lika starkt.
basäskandenSF:nsidédokumentGenomgången anty-RF:s samtav

mål jfr. kap 2mellansamstämmighetgoddet finnsder statensatt en
förmedlaridédokumentochstadgarför idrottstödet och det RF:ssom

vill betonaroch Idrottenverksamhet. Statenidéidrottens och SF:nsom
i sinvad många SFutsträckningbredd motion i högre gördock och än

uppgiftsinheller intedetgenomförda verksamhet. Flera SF attsomser
till detmotion och hänvisarutveckla bredd och ärarbeta med uteattatt

medsker. Arbetetmotionsverksamheten täv-föreningarnai som
specialidrottsfcâr-inom RF:sutbrettlingsverksamhet det ärär mestsom

bund.
flerbredd/motion innebördenmånga har begreppsparet attFör SF

ofta ochanvändsmotionochidrott. Breddskall delta i deras synonymt
Idrot-citerautesluts. Förtävlingsinslageninnebärabehöver inte attatt

den bredasåvälingårmotionsidrotten täv-bredd-vill: ochten
tävlingsinslagmotionsverksamhetlingsidrotten och den utan som

tävlingsidrottenbredadenidrottsföreningar. Ibedrivs i våra tusentals
välbe-trivsel ochdetstimulans,viktig ärkan tävlingsresultaten menge

normgivande".finnande ärsom
respek-eliten inom sinautvecklamedFlertalet förbund arbetar att
träning,nationella tävlingar,landslagsverksamhet,idrottertive genom

internationellaframgångar ihaftocksåSverige harledarutbildning osv.
för-flertaletinomförbättratsharJämställdhetenidrottssammanhang.
frånökatkvinnor haristyrelseledamöter SF:enbund, andelen ärsom

53Idrotten vill, 19.s.
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15 till 26procent mellan åren 1989procent och 1996. SF:en har varit
framgångsrika i sitt intemationaliseringsarbete. Antalet ipersoner
internationella uppdrag och antalet internationella uppdrag har ökat
under hela 90-talet. Breddverksamheten har också utvecklats. Antalet
medlemmar har ökat från cirka 1,8 miljoner medlemmar år 1969 till
cirka 3 miljoner medlemmar år 1997. Antalet föreningar har ökat från
13 467 år 1970 till 28 071 19975.âr En viktig förutsättning för denna
tillväxt det ideellaär ledarskapet har stimulerats omfat-som genom en
tande utbildningsverksamhet. Bredden, i betydelsen antalet idrotter som
erbjuds, har också ökat tillkomsten specialidrottsför-genom av nya
bund.

Det finns mindre antal förbundett tävling tilltonar förmånsom ner
för hälsoinriktad motionsidrott. Trivselmer och välbefinnande anges

det centrala. För citerasom Korpens verksamhetsberättelseatt 1996
"Det specielltär och kännetecknande försom Korpen därär bedrivsatt
motionsidrott och friskvård bredden elitinriktadutan verksamhet.
Korpen vill positivt påverka folkhälsan fysisk aktivitet igenom gemen-
skap. Alla vill välkomna."ärsom

fortsattEtt statligt olympiskai och paralympiskaengagemang spel

Olympiska spel alltmeromsätter Trenden går IOK ochpengar. mot att
framförallt arrangörslandet täcker ökande del idrottsmännensen av
kostnader för deltagande. Under överskådlig tid dockär fortsattett
statsstöd värde, i synnerhet för många de mindreav förbunden ochav
handikappidrotten inte kan bära sina kostnader.som egna

Bidragen till svenskt deltagande i olympiska spel och Paralympics
kan del generellases stöd tillstatens internationellsom en av tävlings-
verksamhet går till SF och SOK. Deltagandesom i olympiska:en spel
har sin naturliga och självklara plats i de internationella tävlingsåtagan-
den den samlade idrottsrörelsensom omfattar. Statens bidrag till
svenskt deltagande i olympiska spel utgår också från bedömningen att
det bidrar till positiv bild Sverige internationellt.en av

Idrottsanslaget bör räknas medupp motsvararen summa ettsom
genomsnitt bidraget till kostnadema utslaget år.av per

54Kirst, 1997.
55SOU 1969:29.

Årsredovisning5° 1997, Riksidrottsförbundet.
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Idrottsanläggningarna

idrottsanläggningar ökatkommunalahar tillgången påGenerellt sett
Även vi90-talet har,underbetydligt de 20-30 åren. sett,senaste som en

förspecialanläggningargälltharden främstsketttillväxtviss även om
anläggningar harmindreMångaridning, golfishockey,bandy, etc.

oanvända.försvunnit eller stårsamtidigt
anläggningstill-oftaframhållsregionala obalanserdet gäller attNär

övriga landet.i Detta stämmerstorstadsområdenigången änär sämre
relation till folkmäng-ställs ianläggningarantaletockså störret.ex.om

stad Stock-ifotbollsplanersimhallar,Antalet ishallar,den. etc. somen
kommunermedjämförelseikranskommunemaholm ej t.ex.som

Örnsköldsvik invånare.betydligt lägreSkellefteåochHalmstad, är per
isjälvklart mått påingetanläggningar,antal ärTillgången, mätt som

tillfredsställd.anläggningar blirefterfråganutsträckningvilken
måndaginomhushallarvissatider ialdrigkommerNaturligt t.ex.nog

andramedan det åräcka till,och 21.00mellan 16.30till torsdag att
anlägg-helgtid i mångaiblanddagtid ochledig kapacitetsidan finns

uppfattningamapåverkarfaktorerandrafinnsningar. Det även omsom
kani södra Sverigegräsfotbollsplananläggningstillgången. En som

ikanske bara kanårtimmar800-1000för träninganvändas varaper
faktornorrlandsregionen. ytterligareEnsödrabruk timmar i400 som

antal elitlag med 3-4elitlag. Ettförekomstenpåverkar tillgången är av
anläggning ifyllervecka varderaträningstillfallen som en annanenper

lag.ochantalet klubbardubbladetminstkommun kan räcka för
iinvånaremindreanläggningar storstä-mängden ärUtöver att per

i till mindreförhållandebl.a.derna försvåras tillgången orter,att en,av
gjortsberäkningföreträdda. Enligtfinnsmängd idrotterstörre somen

handboll, inne-inomhusidrottema basket,harStockholms kommunav
genomsnittinomhushall iträning itillgymnastik möjlighetbandy och

lag.veckankvart i peren
förenings-föreningsdrivna ochalltmertrendenMöjligen kan mot

positiv rikt-anläggningstillgängligheten ianläggningar påverkaägda
tagitföreningardemångaStockholmsområdetning. I somavuppger

medfört kunnatbl.a.dettaanläggningardriften sina attattöver manav
öppettider.längreha

57Kommunförbundet, 1998.
framtidsvision, 1998.5‘ Stockhohn-iStockholms kommun, IdrottPM en
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finansieringIdrottsrörelsens5

hur idrottsrörelsens"analyseradirektivetuppdragen iEtt är attav
inriktning...".och ka-omfattning Dettafinansiering idag, dessutser

idrottsrörelsen har hurintäkter ochvilkapitel beskriver och analyserar
organisatoriska nivåer. Medolikadessa fördelar sig idrottsrörelsenspå

organiseradesammanhang den RFi dettaidrottsrörelsen avavses
idrotten.

År intäkter cirka miljarder kro-totala 7,8idrottsrörelsens1996 var
landstingen, spel-nor. kommunerna,Intäkterna kommer från staten,

medlemmarna själva. Penning-minstoch intemarknaden, åskâdama
komplexa då idrottsrörelsensåledesidrottsrörelsenin i ärströmmar-na

källor och eftersom idrottsrörelsenfrån olikafinansierar sin verksamhet
fmansieringsstruktur.nivå har sindär varjeorganiserad i flera nivåerär
förutsättningar. Pub-ekonomiskasinsemellan olikaIdrottema har

fotboll betydligt möjlig-harlikdragande arenaidrotter störret.ex.som
verksamhet vad mindre idrot-till sinheter änatt pengargenerera egna

för finansiera sinFörutsättningarnavattenskidor har. attter t.ex.som
iseriesystemen—- ishockeylagposition ivarierar vidare medidrott ett

möjlighet till vad mindreintäkterelitserien har självfallet änstörre
har.klubbar längre i seriesystemetner

offentliga bidragbetydelsenskilda förutsättningarnaDe gör att av
ni-mellan idrottens olikaochkraftigt olika idrotterkan variera mellan

LOK-stödets eko-ochorganisationsbidragetskapitlet analyserasvåer. I
utveck-offentliga bidragensför idrottsrörelsen.nomiska betydelse De

Kapitletockså.analyserasi förhållande till andra intäkterling ger en
tid.fördelningbild intäktemas utveckling och överav

för harintäkter år 1996Gnmddata idrottsrörelsensöver samman-
och de källorResultatenuppdrag Idrottsutredningen.ställts på samtav

redovisade Idrotts-finns idatabearbetningenförmetoder använtssom
finansie-rapportserie,". kapitel benämnsutredningens dettaI rapporten

gjor-idrottsrörelsens intäktermätningringsstudien. motsvarandeEn av

59Dir. 1996:84, 12.S.
°° Annerstedt m.fl. 1998.
6 SOU 1998:33.
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des år 1992 och finns publicerad i departementspromemoria frånen
Expertgruppen for studier i offentlig ekonomi". fortsättningenI
benämns denna ESOrapport rapporten.

5.1 Idrottsrörelsens finansiering på
aggregerad nivå
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Intäkts källor

Diagram 5.1 Idrottsrörelsens intäktskällør

Diagrammet visar från vilka källor idrottsrörelsen hämtar sina intäkter
och hur dessa Diagrammetstora är. redovisar inte värdet kommu-av

anläggningsstöd. Detta värde inte intäkt i idrottsföre-nernas är en
ningarnas bokslut likväl substantielltutgör bidrag. Värdetett förmen
idrottsrörelsen kunna använda sig subventioneradeatt lokaler ochav av
anläggningar har uppskattats till cirka 3,5 miljarder kronor årligen
Kommunförbundet, se vidare under rubriken "Kommuner" i detta
kapitel.

Idrottsrörelsen i utsträckningär egenñnansieradstor i betydelsen att
intäktema rörelsens föreningar och förbund. Hälftengenereras av av
intäkterna kommer från medlemmarna och publiken spel. intäk-Isamt

‘Z Idrott alla Ds 1993:58.
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från spelmarknaden miljonerhar de kronor55terna även som rege-
ringen beslutat skall spel tillfrån Svenska RF räknats in.AB Ytter-
ligare från14 intäkterna kommer näringslivet TV ochprocent av
sponsring. Stat idrottsanslag, lönebidrag kommunm.m., och lands-
ting står tillsammans för idrottsrörelsens intäkter.36 procent av

Som introduktion till kommande avsnitt nedanpresenteras etten
diagram överskådligt visar hur respektive finansiär riktar sitt stödsom
till idrottsrörelsen fördelaroch hur idrottsrörelsen mellan sinapengarna
olika organisationsnivåer.

V
V yerksamhetsbidragidrottsföreningar
V

Anläggningsstöd
A

W Specialdistxiksidrottsfbrbund
V Organisations-

StödDistriktsidrottstörbund
i T
SOKv Specialidrottsflsrbund,ir Utantörståendeorganisationer
Riksidrottsförbundet
n A

Löne- LOK Organisationsbidrag- - .bidrag

StatenMarknad/Spel Landsting Kommuner
n

—-L H IMedlemsavgifter Skatter/Konsumtion

till ochPenningstrdmmar idrottsrörelsenDiagram 5.2 inom

Diagrammet visar och landstingen främst riktar sina bidrag tillatt staten
idrottsrörelsens förbundsnivâer. Undantaget här LOK-stödetär som
oavkortat via förRF och till föreningarna deras barn- ochDFges ung-
domsaktiviteter. Kommunerna stödjer föreningarna med direkta verk-
samhetsbidrag föreningarna fåroch indirekt tillgång till sub-attgenom
ventionerade lokaler framgåranläggningsstöd. figuren också vari-Av
från respektive nivå inom idrottsrörelsen får sina intäkter.

följerNedan respektivedetaljerad genomgång finansiärsen mer av
medlemstat, osv. bidrag till idrottsrörelsen. avsnittI 5.2 görs en ge-
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nomgång hur dessa finansiärers bidrag fördelar sig idrottsrörel-påav
olika organisatoriska nivåer.sens

De data tagits fram i fmansieringsstudien gäller för år 1996.som

Staten

Idrottsanslaget under Inrikesdepartementet uppgick till cirka 524 mil-
joner kronor. De i anslaget bidragetstora påposterna 200 miljonervar
kronor till lokal ungdomsverksamhet LOK-stöd och bidraget på 257
miljoner kronor till verksamhet inom idrottsrörelsengemensam
organisationsbidrag. Därutöver riktades anslagsmedel till FoU, riks-
idrottsgymnasier, motionsverksamhet för studerande vid kårortema, till
främjandeorganisationer och för deltagande i olympiska och paralym-
piska spel.

Från Utbildningsdepartementet fördelades cirka miljoner5 kronor
till Centrum för idrottsforskning. Vidare fördelades, via Folkbildnings-
rådet, 42 miljoner kronor till idrottsrörelsens folkbildningsorganisation
SISU. Bidraget fördelades vidare i sin helhet till de 22 SISU distrik-
ten.

De arbetsmarknadspolitiska medel omfördelas till idrottsrörel-som
betydande.är lönebidragDe kom idrottsrörelsen till delsen som upp-

gick till 1 257 miljoner kronor vilket ökning medär 48 procenten
sedan år 1992. Beredskapsarbeten för idrottsrörelsen,är litenen,
åtgärd. Föreningarna 9,4 miljoner kronor i stöd förmottog beredskaps-

Ävenarbeten. lönebidrag kommit spela viktig roll föratt mångaom en
föreningar och förbund skall det i första hand betraktas delsom aven

arbetsmarknadspolitik.statens Det ersättning förutgör tjänst, atten
bereda sysselsättning åt människor olika skäl finns utanför densom av
ordinarie arbetsmarknaden. De statliga bidragensammantagna uppgick
år 1996 till l 837, miljoner4 kronor.

Ställs idrottsanslaget i relation till idrottsrörelsens totala intäkter var
Årdess andel cirka 6,5 1992 utgjorde idrottsanslagprocent. statens

cirka 7,5 idrottsrörelsens sammanlagdaprocent intäkter. Statensav
idrottsanslag har varit fryst under 90-talet och minskat realt de senaste
fyra åren fram år 1996.t.o.m.

Landsting

Landstingens bidrag till idrotten har ökat med cirka 16 från årprocent
1992. Bidragen 88,4 miljoner kronor år 1996. Landstingens bidragvar
riktas till distriktsidrottsförbunden för deras kansliet utbildning isamt
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cirkaLandstingsbidragenverksamheten.regionala utgördten procenten
intäkter.idrottsrörelsens totalaaw

Kommuner

inkl.miljoner kronoruppgick tillkontantstödet 944,4kommunalaDiet
minskning medkronor.uppdragsersättningar miljoner Det314 är en

Totalt cirkaförhållande till år 1992.imiljoner kronorciirka 350
kon-från kommunalahärröridrottsrörelsens intäkter12 procent av

tamtbidrag.
till kommunernafinansieringsstudien skickadeenkätI omen som

dekontantstödet till idrottende det kommunalahrur såg närmaste
skulle minskadekommunernafem åren stö-51 attprocent avuppgav

skulleoförändrat ochskulle ha det 5det framöver, 41 procentprocent
ölka stödet.

föreningarnaanläggningsstödet förkommunalaVärdet det ärav
Vidareföreningarnas redovisning.iintesvårt uppskatta då detatt syns

olika och sällananläggningsstödet påredovisar kommunerna sätt upp-
uppskattningarrespektive andra brukare. Deidrottsrörelsendelat på

anläggningsstödetsgjort1997 harKommunförbundet och1992 av
Kommunförbundetförsiktighet.medvärde måste därför tolkas stor

miljarder för kommunin-kronorcirka 7uppskattar stödet är värtatt
tillgodogör sig cirka 3 till 3,5räknatidrottsrörelsen lågtvånarna och att

detta värdeförhållande till år 1992kronor detta värde. Imiljarder ärav
oförändrat.

för idrottsföre-subventionervärdalokalernamycketHur är som
lokaler tillerbjuder gratisalla kommunerifrånningarna varierar. Långt

s.k. noll-tillämparkommunernaidrottsföreningar 31sina procent av—
tillämparkommunernaför ungdomsverksamhet och 12 procenttaxa av

betalt varierarkommunernavuxenverksamhet.för Därnolltaxa tar av-
giftsnivån.

underavgiftsnivåemade höjdaKommunförbundet uppskattar att
med subventionerblivitinneburit föreningarna90-talet totalt attsett av

kronor.miljonermotsvarande värde på cirka 200-300ett

Spelmarknad

Tillväxtenför idrotten.intäktskällanSpelmarknaden denär näst största
ÅrenLotteriinspektionen.enligtstagnerandemarknaden dockär

63 Blom, 1997.Hugo
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1995 och 1996 spelmarknaden 27 miljarderomsatte kronor. Det finns
tendens spelformeratt på bekostnaden växer äldre spelformer.nya av

Nedan redovisas de olika spelfonner bidrar till idrottsrörelsen.som

Spelform Miljoner
kronor

Statliga koncessioner till spelbolag

AB Svenska spel statligt ägd 164,2
ATG ägd och galoppsportentrav- 5,2av

Folkrörelsemas spelegna
Bingolotto 1200
Bingospel 3 17
"Lyckohjulet"automatspel 83
Lokala lotterier 41
Regionala lotterier 5
Rikslotterier 4

Summa 1819,4

Tabell 5.1 Intäkter från spelmarknaden

Bingolotto har klart dominerande ställning ökade något isom en om-
sättning under år 1996. Detta berodde inte på fler sålda lotter påutan att
lottpriset höjdes.

I sammanräkningen spelintäkter har inte idrottsrörelsens fria lot-av
terier tagits med. Deras totala omsättning har inte gått uppskatta dåatt
det varken krävs tillstånd eller registrering hos kommunen för fria lotte-
rier. Totalt står spelmarknaden exklusivesett de fria lotterierna för
23 idrottsrörelsens intäkter.procent av

Spelmarknadens andel idrottsrörelsens intäkter har vuxit någotav
sedan år 1992 Överskottetfrån 20 till 23procent tillföllprocent. som-
idrottsrörelsen har också ökat i absoluta tal. Av 1996 års överskott fick
idrottsrörelsen 1 819,4 miljoner kronor jämfört med 1 230 miljoner
kronor år 1992, främst Bingolottos utveckling.p.g.a.

Sponsring

Mellan år 1992 och år 1996 har idrottens sponsringsintäkter för-nästan
dubblats, från 490 miljoner kronor till 910 miljoner kronor. Spons-
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ringens andel idrottsrörelsens intäkter har också ökattotala underav
tidsperiod, från till detta for-8 12 Utöverprocent.procentsamma ger

säljning TV-rättigheter cirka miljonerförbundsnivån 150 kronorav per
år. Intäkterna från tredubblatsden försäljningen har mellan år och1992
år 1996. De idrotter inkomster via TV-rättigheterf°ar ishockeyärsom

fotboll.och inga sådanaMånga förbund har överhuvudtaget inkomster.
frånIntäkterna sarmolikt fortsättaTV-rättigheter kommer öka foratt

ishockey och fotboll.
elitserielagenFör i ishockey sponsring den inkomstkällanär största

med ungefär 30 intäkterna. allsvenskan i fotbollFör ärprocent av
andelen specialidrottsförbund har20 Flertalet ocksåprocent. sponsor-
intäkter, för endast förbund dessa intäkter19 miljonöverstegmen en
kronor.

Uppgifterna sponsring täcker inte sponsring till medelstora ochom
idrottsföreningar.små sponsring förekommer oftaDen utgörssom av

produkter eller uppskatta.tjänster vilkas värden svåraär att
ñnansieringsstudien,Sponsorsmarknaden enligt i Sve-väntas, växa

rige det inte givet idrotten detta. dagslägetIär attmen ensam gynnas av
har idrotten cirka sponsorsmarknaden, i framtiden70 procent av men

enligt ñnansieringsstudien, kultursponsring på idrottsspons-växaantas,
ringens bekostnad.

Publik och medlemmar

År hade miljoner kronor1996 idrottsrörelsen 576,3 i publikintäkter och
529 miljoner i medlemsintäkter avgifter.l kronor Det förmotsvarar

publikintäkterna och fördrygt medlemsintäktema knappt7 procent
totala intäkter.20 idrottsrörelsens Publikintäktema harprocent av mer

fördubblats sedan medlemsintäktema i absolutaår medan tal1992,än
oförändrade. medlemsintäkter i idrottsrörelsenDäremot har andelenär

ekonomi sjunkit från cirka 24 tillnågot sedan år 1992, procent
20 procent.

Publiken elitföreningama. ishockeyviktig inkomstkälla for Iär ären
publikintäkterna fotbollen 23 de totala26 och i procentprocent av
intäkterna. Säsongen elitserielagen i ishockey1995/96 nästantog

miljoner fotbollsallsvenskan103 kronor i i hadepublikintäkter. Lagen
76,5 miljoner kronor i publikintäkter.säsongsamma

Andra och basket harhandboll också bety-arenasporter t.ex.som
dande publikintäkter. med fotbollenstillsammans ochDessa sporter
ishockeyns publikintäkterlägre serier kan ha på tillsammansuppskattas
cirka 250 miljoner kronor.
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Penningströmmama sammanlagt

För år 1996 det cirka 7 855 miljoner kronor från olika källorvar som
flöt till idrotten. beloppet1 har inte, tidigare påpekats, värdetsom av
idrottsanläggningar räknats in. Kommunförbundet uppskattar detta
värde till mellan 3 och miljarder3,5 kronor.

Utvecklingen idrottsrörelsens finansiering från år 1992 harav gene-
rellt varit positiv. Totalt har idrottensett ökat sina intäktersett med
cirka 25 sedan år 1992 då idrottsrörelsen hade intäkterprocent på 6 234
miljoner kronor. Med undantag för lönebidragen har idrottens intäkter
från den offentliga sektorn minskat under 90-talet detta harmen upp-

idrottsrörelsenvägts ökat sinaatt egengenererade intäkter framför-av
allt från spel och sponsring.

5.2 Intäktemas fördelning på idrotts-
rörelsens olika organisatoriska nivåer

5.2.1 Idrottsrörelsens riks- och
distriktsförbundsnivå

detI föregående har analysen de olika ñnansiäremas bidrag till id-av
rottsrörelsen utgått från begreppet intäkter/inkomster. följandeI avsnitt
används emellanåt begreppet omsättning. Omsättning betecknar sum-

alla intäkter med avdrag för extraordinära intäkter och finan-man av
siella intäkter såsom bl.a. ränteintäkter.

RF

RF:s årsredovisning bild hur intäkter och kostnader fördelarger en av
sig. 1995/96 hade RF intäkter på totalt cirka 653 miljoner kronor
varav:

5‘ Riksidrottsförbundets årsredovisning för år 1995/96 har analyserats. Då detta
förlängt budgetår vad gällerett statsbidraget och därmed ocksåvar RF:s

årsredovisning har siffrorna i årsredovisningen räknats till årsbasis.om
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Miljoner kronorIntäkt

524Staten
Tipstjänst 55AB

från m.fl. 51,7Ersättning FSL
frånIntäkter hyror, 20IT m.m.

Uppdragsersättningar l
Summa 653

Tabell 5.2

således 80 RF:sStatsbidragen miljoner kronor524 utgör procent av
intäkter.

utgifterRF:s var:

Miljoner kronorKostnadsslag

229,7Basbidrag till förbunden
1stöd 2 1LOK-
25,1Gotland och NordkalottDF

3,9internationelltSF
1,3SF jämställd idrott
2,6Ledarkurser SF/SISU
11,1SOK/SISU
14Olympiska spel
18Organisationer utanför RF

8,5Driftsbidrag till anläggningar
Riksidrottsgymnasier 12
Föreningsanläggningar 6

27,3Bosön
lElitidrottsstipendier 1

,
8,4FoU

Övrigt 2,4

583,4Summa

Tabell 5.3

samti-sedan år 1992ungefäromsättning har ökat med 25RF:s procent
absolutaperiod minskat idigt idrottsanslag understatens sammasom

År utgjorde idrottsanslaget1992ekonomi.tal och andel RF:ssom av
utgjordemedan det för år 1996intäkternågot 90 RF:söver procent av
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cirka 80 Av RF totala intäkterprocent. år 1996 användes cirka:s
35 till organisationsbidragprocent och cirka 32,3 till LOK-procent
stöd.

betalarRF cirka 90 sina intäkterut i olika bidrag.procent Restenav
intäkterna används för finansiera RF:s centrala kansliatt ochav gemen-

kostnader inom idrotten löner, lokalhyra, marknadsföring,samma för-
säkring m.m.

Om de delar kostnaderRF:s direkt relaterade tillärav statenssom
uppdrag RF uttrycksgentemot andelar statsbidragetsom av
idrottsanslaget bidraget från Tipstjänst+ AB på miljoner55 kronor
istället för andelar RF:s totala intäkter framträder följande bild.som av
Organisationsstödet till SF cirka 41 ochutgör LOK-stödet cirkaprocent

Övriga36 statsbidraget.procent kostnader kan härledas tillav som
RF:s uppgifter såsom de framgår i regleringsbrevgentemot staten t.ex.
FoU, Riksidrottsgymnasier, föreningsanläggningar m.m. cirkautgör
16 statsbidraget, deprocent utomstående organisationerna fårav
3 statsbidraget och slutligenprocent kostnader cirkaav gemensamma
4 statsbidraget.procent Det går inte, med ledning RF:s årsredo-av av
visning, uttala sig kansliRF finansierasatt med statsmedel. Heltom :s
klart denär övervägande delenatt statsbidraget 96 procent fördelasav

i olika bidrag. I årsredovisningenut kansliet kosta 30nettouppges
miljoner kronor. De intäkter harRF statsbidragetutöver är större än
kansliets nettokostnader.

Sveriges Olympiska kommitté SOK

SOK:s intäkter cirka 20 miljonerär kronor. Statens bidrag 2,3 miljo-är
kronor, Olympiatravet inbringar 4,7 miljoner kronor enligtner avtal

med ATG och f°ar SOK framförallt via licensavtalresten med OS som
varumärke. Inför och vinter-OS får SOK statsbidrag.extrasommar-
Merparten SOK:s intäkter till bidraggår till SF för deras förberedel-av

inför OS. SOK:s bidrag till för olympiskaSF förberedelser harser ökat
med 42 sedan 1992.procent

Distrikrsidrottsförbunden DF

Landstingsbidragen har ökat, från miljoner75 kronor år 1992 till 88,4
miljoner kronor år 1996, bidragensävenså andel DFav :ns samman-
lagda intäkter. Idag står landstingen för 37 i snitt DF:nsprocent av
totala intäkter. RF stödet till DF cirka llutgör 24,3 miljonerprocent



SOU 1998:776 finansieringIdrottsrörelsens 123

kronor förhållande tillDF:ns totala intäkter i år 1992 har ingenav -
förändring skett här.större

Den genomsnittliga självfinansieringsgraden kring 40är procent,
vilket den också år samlade kapital ligger1992. DF:ns påegnavar
cirka 70,4 miljoner Allmänt kapital ökatkronor. har DF:ns överegna
åren sedan år 1992. Endast har minskat sitt kapital. CirkaDFtre
20 bidrag till specialidrottsdistriktsför-DF:ns kostnader ärprocent av
bunden SDF.

Specialidrottsdistriktsförbunden SDF

särskildEn bearbetning de cirka 1000 SDF:ns årsredovisningar harav
inte gjorts. ekonomi kanEn god bild deras dock fås kart-över genom
läggningen SF:ns och ekonomi kompletteratDF:ns med uppgifterav

Årfrån år 1992 publicerade i ESO 1992 överföringamarapporten. var
från till cirka ochDF SDF 39 miljoner kronor år 1996 miljoner kro-42

Övertöringarnasåledes har förändring skettingen här. frånstörrenor -
SF till har denSDF halverats under undersökta perioden frånnästan -
47 miljoner kronor miljoner kronorår 1992 till 29,5 år 1996.

År År1992 cirka miljonerSDF:n 430 kronor. 1992omsatte var
cirka intäkter bidrag40 SDF:ns olika slag.sammantaget procent av av

Specialidrottsförbunden

SF har ökat sina inkomster med under de58 åren- frånprocent senaste
683 miljoner miljonerkronor år till l 076 kronor år1992 1996. Fotboll
249 miljonermiljoner kronor, golf 118 kronor och ishockey 84
miljoner kronor de omsättning.förbund har de 66Avär störstsom
förbundens miljonertotala intäkter utgjorde cirka kronor statligt230
bidrag organisationsbidrag förbundensdvs. 21 omsättning.procent av

SF:n uppvisar på 30 miljoner kronor, vilketresultatett gemensamt
överskottsgraden redovisar 44 stycken3,2 Av SF:n ettprocent.ger

positivt resultat negativt resultat.och 22 redovisarSF:n Detta ärettav
liten försämring SF redovisade positivtår 1992 då 46 63mot etten av

resultat. Fotboll, ishockey, golf och innebandy de förbund gåttär som
med vinst. gått med förlust tennis, gymnastik,Destörst störst ärsom
brottning, bordtennis och friidrott. finns olikheter i gradenDet stora av
självñnansiering. organisationsbidragetförbundFör 8 är änmer
70 intäkterna vattenskidor och casting.t.ex. Korpen, Mer-procent av

förbunden42 beroende organisationsbidraget tillparten ärav av
mellan intäkterna och för förbund30 och 1670 ärprocent procent av
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organisationsbidraget mindre 30 intäkterna, förän Golf-,procent av
Fotboll- och Klättringsförbunden organisationsbidraget mindreär än
10 intäkterna.procent av

Överföringama till från nivånSDF SF relativt små- cirkaär 29,5
miljoner kronor. Det minskning med 17 miljoner jämförtär meden
situationen för fyra år sedan. Fotboll, ishockey och ridsport slussade
tillsammans 12 miljoner kronor dessa tillnära SDF. Knappt hälftenav

SF:n slussar till SDF nivån.av pengar
Den centrala administrationen för 22,5 kostna-procentsvarar av

derna i SF:ns ekonomi, vilket ungefär andel ESOär samma som rap-
redovisade. Den centrala administrationens kostnaderporten uppgår

totalt till 236,4 miljoner kronor vilket i storleken påstort sett motsvarar
organisationsstödet till SF.

Sedan âr 1992 har det kapitalet på nivånSF ökat medegna
58,6 och idag miljoner250,6 kronor. 8 66är SF redovisarprocent ettav
negativt kapital. Fotboll, ishockey och golf befäster sinaeget positioner

de rikaste förbunden. Tillsammans står dessa förbund försom tre
60 det samlade kapitalet inom de förbunden.66procent av egna

5.2.2 Föreningsnivån

Ekonomin urvali 200 föreningarett av

I Idrottsutredningens ñnansieringsstudie gjordes undersökningen av
ekonomin i 200 idrottsföreningar. Urvalet gjordes i tio kommuner valda

tvärsnitt olika kommuntyperatt i Sverige.representera Deett 200av
idrottsföreningama valdes med hänsyn till de skulleut att representera
dels de 66 specialidrotter medlemmar i RF, dels olika före-som var
ningsstorlekar.

Flertalet föreningar i urvalet har stabil ekonomi. Klubbar i storaen
t.ex. fotboll, ishockey mindre beroende offentligasporter bidragär av

klubbar i mellanstoraän t.ex. brottning och kanot och mindre sporter
t.ex. bågskytte och konståkning något inte förändrats sedansom-
ESO I bidragsandelen 17rapporten. utgör destora sporter procent av
totala intäkterna, i mellanstora 32 de totala intäkterna och iprocent av
mindre 22 de totala intäkterna.sporter procent av

Klubbar bedriver arenaidrott har intäkter klubbarstörre än utansom
möjlighet visa elitlag inför publik och massmedia.att Detettupp
handlar i huvudsak publikintäkter, sponsring och försäljning. Cirkaom

fjärdedel klubbarna redovisade publikintäkter.en av
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För 78 föreningarna sponsringde undersökta ochutgörprocent av
reklam endast intäkterna vilket i0-10 de totala stortprocent settav -

de förhållanden iakttas underkunde år 1992. Hälftenmotsvarar som av
föreningarna överhuvudtaget frånredovisade ingen intäkt reklam och
sponsring. intäkterna i de föreningarna17 de totala 200procent ut-av

spelinkomster. liggerMedlemsintäktema mellan och5görs procentav
8 intäkterna klubbens storlek.beroende påprocent av

En mycket viktig och, sedan år 1992, växande inkomstkälla för
många föreningar olika former deltagar-, tränings- och tävlings-är av
avgifter brukaravgifter. tredjedelar föreningarna itvå urvaletDrygt av
redovisar intäkter avgifter. Idag dennafrån sådana intäkt cirkautgör
20 i genomsnitt föreningars omsättning.dessa Därprocent av
föreningarna både medlemsavgifteruppgivit intäkter från och nyttjan-
deavgifier nyttjandeavgifterintäkterna från betydligt högre frånär än
medlemsavgifter.

Soliditeten mycket hög,i idrottsföreningama före-57är procent av
ningarna har soliditet på mellan 80 och 100 för-Detta ärprocent.en en
bättring i förhållande Föreningartill år med ekonomi1992. åter-svag
finns oftast inom de arenaidrottema. Ofta det spelarañärerärstora som
ligger bakom resultatet.det dåliga ekonomiska

Offentliga bidrag framgår i varierande grad bety-är, som ovan, en
delsefull del föreningarnas ekonomi. Statens andel offent-dessaav av
liga bidrag offentligadock liten andel de bidragen till före-är aven
ningar. statliga direkt når föreningsnivânDet bidrag LOK-stö-ärsom
det. Idrottsutredningens utvärdering LOK-stödet visar LOK-stö-attav

intäkter.det i median föreningens3,5är procent av
litet antal föreningar urvalet i undersökningenFör 8ett procent av

dock andelen LOK-stöd mellan och10 40 intäk-är stor procent av
tema. andra mindre den iFör andelen mycket absolutaär även om

föreningskan betydande. intäkter kanNågratermer procentvara av en
Ävenkronor,l 000 000 kronor. andelen100vara av omen annans

oftast liten föreningar, enligt Idrottsutredningensmånga LOK-är anser
stödsutvärdering, bam- ochden har betydelse för just ungdomsverk-att
samheten.

Eftersom LOK-stödet öronmärkt i föreningens in-inte är resursen
täkter, utvärderingendet svårt fastställa dess effekter. I LOK-är att av
stödet ställdes därför fråga till föreningarna vad skulleom somen
hända stödet bort. föreningarna svarade 75 detAvtogs procent attom
skulle få negativa effekter medan svarade små eller inga25 procent
effekter. behövaOm stödet bort skulle föreningarna välja mellantogs

in dessa exempelvis sälja flerpåatt sätt:ta annat attgenompengar

‘5 Sandahl, 1998.
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lotter, utöka det ideella arbetet, höja medlemsavgiftema eller kvali-att
på aktiviteterna försämrades.teten Föreningarna menade vidare att om

bort sitt stöd så skullestaten detta kunnatog medföra kommunernaatt
blev restriktiva med sina aktivitetsstöd.mer

Det statliga LOK-stödet har också praktisk betydelse för före-en
ningarnas övriga inkomster. Vid fördelning överskottet från lokalav
bingoverksamhet hänsyn till föreningens aktivitetsstöd.tas flerJu akti-
viteter desto från bingoöverskottet.mer pengar

föreningarnaAv ansåg 75 LOK-stödet fungerade braprocent att och
det inte behövdeatt med någonersättas stöd.typannan av

Föreningarna iElitserien och Allsvenskan

Finansieringsstudien analyserade också Elitserien i ishockey och All-
svenskan i fotboll.

Elitserien cirka 390 miljoneromsätter kronor och Allsvenskan cirka
335 miljoner kronor. Varken ishockey eller fotboll pâ elitnivå be-är
roende offentliga bidrag i snitt ligger bidragsberoendet underav -
5 dennaI siffra ingår dockprocent. det stöd fås tillgångsom genom
till subventionerade anläggningar. Intäkterna från spel och lotterier är
också små i förhållande till övriga intäkter. De intäkterna kommerstora
från andra håll. Cirka fjärdedel intäkterna i fotboll och ishockeyen av
härrör från publikintäkter. fotbollI spelarförsäljningarär viktiga för
ekonomin. Runt 24 omsättningen i fotboll och 8procent av procent av
omsättningen i ishockey härrör från spelarförsäljningar. Sponsorin-
täkter också betydelsefulla.är Cirka tredjedel omsättningen i is-en av
hockey och cirka femtedel omsättningen i fotboll härrör frånen av
sponsorkontrakt.

5.3 Analys och slutsatser

F inansieringens ändras tidensammansättning över

Sedan år 1992 har idrottsrörelsen ökat sina intäkter med 25 Deprocent.
offentliga bidragens, framförallt kommunernas andel denna växandeav
kaka har minskat. Intäkterna från framförallt spel och sponsring har
ökat. Spelintäktema har fått ökad ekonomisk betydelse för bredd-en
idrotten medan sponsring uteslutande berör delarnästan elitidrotten.av
På föreningsnivå del inkomsternastor med-genereras en av genom
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lemsavgifter, brukaravgifter försäljning lotter. Högre isamt av upp
idrottsrörelsens hierarki allmänt beroende offentliga bi-är man mer av
drag för sin verksamhet. inom de högreMen organisatoriska ni-även
våerna märks tendens minskat bidragsberoende. Detta gällermoten
såväl RF SF:n nivåaggregerad medan DF:n på aggregerad nivåsom
har oförändrat bidragsberoende. Att döma resultaten frånett enkätenav
till kommunerna och statsbidragens utveckling tycks det, trendenav om
fortsätter, idrottsrörelsen alltmer kommer få lita tillattsom om egen-
genererade resurser.

För den del idrottsrörelsen inte kommersiellt attraktivärav som
kommer ideella insatser och olika medlems- och brukar-typeregna av
avgifter fortsatt betydelsefulla.att vara

För många idrottsföreningar står Bingolotto för betydande delen av
intäkterna. finnsDet tecken Bingolottopå i dragningskraft.att tappar
År 1996 och 1997 ökade omsättningen bara något och inte tack vare
fler sålda lotter grund lottpriset höjts.utan attav

Idrottsanslagets betydelse för idrottsrörelsen

Statens idrottsanslag liten del, cirka 6,5 idrotts-utgör procent,en av
rörelsens totala intäkter. För vad bidraget betyder för idrottsrörel-att se

har vi ställt frågan vad skulle hända LOK-stödet ochsen oss som om
organisationsstödet bort. Analysen utgår främst från stödets eko-togs
nomiska betydelse.

Utvärderingen LOK-stödet visar stödet har betydelse för före-attav
ningarnas bam- och ungdomsverksamhet det generellttrots att utgör en
liten del föreningarnasi intäkter. de undersöktaAv föreningarna säger
75 det skulle negativa konsekvenser för föreningenprocent att om
stödet bort. I redan pressad ekonomi skulle tvingastogs atten man
välja mellan bl.a. höja avgifterna för eller försämra kvaliteten påatt
verksamheten. Många föreningar känner det värdefullt fåatt ettsom
"kvitto" för de aktiviteter utför. Flera föreningar LOK-attman uppger
stödet har symboliskt värde. Det viktigt inför föräldrar pekaett påär att

stödjer barn- och ungdomsverksamhet. föreningarnaat: Av ansågstaten
75 LOK-stödet fungerade ochbra det inte behövdeprocent att att

med någonersättas stöd.typannan av
Konsekvenserna för RF och SF:en bort organisationsstödetatt taav

skulle kunna illustreras följandemed räkneexempel. Med ledning deav
medlemsuppgifter drygt fem miljoner med hänsyn till dubbelan-tagen
slutningar RF i sin årsredovisning för år 1996 skullepresenterarsom
RF i snitt behöva cirka kronor föreningsmedlem40 förta ut attper

organisationsbidraget. iställetersätta Om väljer låta varjeattman spe-
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cialidrottsförbund själv få kompensera sig för sin bidragsförlust skulle
Fotbollförbundet med föreningsmedlemmarmånga exempelvis bara
behöva kronor21 medlem medan Bob och Rodel med få före-ta ut per
ningsmedlemmar skulle behöva kronor395 och Triathlon medta ut

färre medlemmar hela kronor medlem. Tillännu 1 207 detta kom-per
organisationsbidraget har olika betydelse i förbundensatt stormer om-

sättning. Generellt kan undantaget Korpen och Akademisksägaman
idrott statsbidraget betydligt andel intäkterna i för-är störreatt en av
bund med färre medlemmar och/eller liten kommersiell attraktionskraft

i förbund med många medlemmar och/eller stark kommersiellän
attraktionskraft.

Som tidigare det svårt uppskatta hur delnämnts är att stor av
idrottsanslaget går till kansli och därmedRF:s också vanskligt attsom

något konsekvenserna kansliför organisationsstödetsäga RF:som om
bort. Med ledning de uppgifter i årsredovis-togs presenterasav som

ningen för 1995/96 har dock intäkterRF statsbidragenutöver som mer
väl täcker dess kanslikostnader.än

dettaI sammanhang understrykasbör det ekonomisk analysatt en
organisationsbidraget tillräcklig förinte fånga bidragets helaär attav

betydelse. Organisationsbidraget har sannolikt också betydelsestoren
för idrottsrörelsens sammanhållning på central nivå RF delarattgenom

bidraget till sina medlemsförbund. Bidraget tillsammansut är,egna
med LOK-stödet, givetvis också "budbärare" mellan och iRFstatenen
idrottspolitiska Värdetsammanhang. sådana "icke-ekonomiska"av
faktorer måste också med i bedömningen organisationsbidragetstas av
nytta.
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värdeskapareIdrottsrörelsen6 som

och intressenterMångfald värden6.1 av

individ och samhälle har varitföridrottsrörelsen skapar värdeAtt en av
för medborgarna,Idrottens värdeför uppdrag.utgångspunktema vårt

kapitelutförligt redovisats i tidigareåskådare, harochutövare ettsom
legat till grund för den politiksamhället harkap. Idrottens värde för3.

kommit till uttryck i de olikafört ochregering och riksdag somsom
Kapitlet idrottsrörel-prioriterats kap. 2.mål för idrottsstödet omsom

belopp in i idrottsrö-betydandefinansiering visar hur strömmarsens
TV-rättig-spelmarknaden, sponsring,relsen från kommunerna,staten,

vi till dettamedlemsavgifter kap. 5.heter, publikintäkter och Lägger
dem medlemmar iuppgifterna 22 ärprocentatt enav somom ca

viförtroendeuppdrag kap. 3, kanidrottsförening innehar något attana
dess verksamhetmångfald ochidrottsrörelsen har intressenter äratten

mångfacetterad.
kan tolkas idrotts-idrottsrörelsenMångfalden intäkter i även attsom

individ helt inomvärde för och samhällerörelsens förmåga skapaatt
medlemsavgifter, publikavgifter ochför såsomramen egna resurser

behöver för sin verksam-Idrottsrörelsenfrivilligt arbete begränsad.är
möjlighet tjänaoffentliga, delshet dels stöd från det att pengar.egna

värden intresserarskapadetta behöver den kunnaFör göraatt som
nödvändig inne-ingenliggerandra de medlemmarna. Detän egna

verksamhet skapar värden förmedlemsstyrdboende konflikt i att en
dockmotsättningsfull relation kanandra medlemmarna.de Enän egna

professionali-idrottenskritikenoch yttring dettauppstå är omen av
Bolagiseringsdebat-förs fram.oftasering och kommersialisering som

anledningsin medfråga påunder hösten denna1997 spetssatteten av
överföra elit-del sinplanerDjurgårdens IshockeyföreningsIF att en av

börsen.introducera dettaverksamhet till bolag och att
idrottsliga och andravärdenförmåga skapaIdrottsrörelsens att --

inledande radernamed dekapitel. Vi harför detta antytt attär ämnet
offentliga ochi den sektornidrottens verksamhet har fler intressenter,

SOU5 I998:716
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på marknaden, deän medlemmarna. Idrottens marknadsrelationegna
får sin särskilda aktualitet regeringens tilläggsdirektiv till utred-genom
ningen, bedöma konsekvenserna föratt den statliga idrottspolitiken om
föreningarna väljer bedriva del sin verksamhetatt i associa-av annan
tionsforrn den ideella föreningenän

6.2 Idrottsrörelsen och den ideella sektorn

Det inte heltär enkelt entydigt karaktärisera vadatt medsom menas
ideell verksamhet och ideella organisationer, dvs. vad tillsammanssom
konstituerar den organiserade delen ideellaav sektorn. Ett relativt
vedertaget perspektiv ideella organisationerär kännetecknasatt attav
de i någonär mening a forrnaliserade, b privata, c ideella syftar
till vinster för huvudmännen, d inrymmereautonoma indivi-samt
ders ideella insatser, frivilligt arbete, gåvor...°7 Inom ideella sektorn

olika slag juridiska verksamhetsformer såsomryms ideella före-av
ningen, stiftelsen, ekonomiska föreningen och samfálligheten. I vårt
land det den ideellaär föreningen dominerar i andelmättsom
80 procent hela sektoromsättningen.av

Ideella organisationer precis andraär organisationer uttryckettsom
för människornas samspel med varandra. De organiserar individers
handlingar i syfte vissauppnå mål. ideellaDeatt organisationerna kan
särskiljas från övriga organisationer på så visätt redovisat.som ovan
Hur de skiljer sig från övriga organisationer vad gäller värden de ska-

förär ämnet relativt omfattande forskningpar med bl.a., fören att
"klassiker",nämna Alex de Tocquevilles studie frivilligaen av orga-

nisationers betydelse för den demokratiska utvecklingen i det tidiga
1800-talets USA och samtida forskare, Robert D. Putnams oftaen an-
förda verk civilsamhällets betydelse för den regionala demokrati-om
utvecklingen under 1970- och 80-talen i Italien. Den föreningskonst

utvecklas i de ideella organisationerna utvecklar i sinsom enligttur,
dem båda, den civilitet, medborgaranda det moderna, demokra-som
tiska samhället kräver. Dessa två exempel illustrerar betydelsen av
den ideella organisationens autonomi, dvs. fritt få ochatt utöva ut-
veckla föreningskonsten med dess medlemsbaserade beslutsprocess
och inblandning denutan statsmakt medborgarandan inrymsav som
Autonomikriteriet har, skall utvecklas längre framnärmare isom

66Dir. 1997:146.
57Sjöstrand, 1995.
68Putnam, 1993.
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gäller gränsdragningensåledes det mellankapitlet, särskild relevans när
offentliga sektorns och idrottsrörelsen.den aktörer

frivilligorganisationema uppmärk-spår i forskningenEtt annat om
verksamhetsbas. empirisk under-organisationemas olika I ensammar

välfärdspolitiken under George Bushsökning den amerikanska ur-av
traditio-skiljs "non-profit" organisationer: En utgörstyptypertre avav

skapats starka ledare med stödnella välgörenhetsorganisationer som av
organisationerprivata andradonationer. En utgörstypstora avav som

offentliga politiken i syfte levereraetablerats i till denrelationnära att
arbetsförmedling, sjukvård, tredjebra tjänster inom Enetc. typt.ex.

uppkommit i anslutning till lokalaorganisationer närautgörs somav
hemlöshet, kvinnomisshan-problem och missförhållanden såsom t.ex.

välgörenhetsorganisationemadel, traditionellahunger, Medan deetc.
förmögenheten den andrahar sin autonomi säkrad via den äregna

och eller kommunala anslag.mycket beroende statliga Dentypen av
förmögenhetslutligen, såväl etableradtredje saknartypen, egen som en

offentliga: står fri och måste, kan endast,uppdragsrelation till det Den
idealitet.frivilliga arbete ochlita till medlemmarnas egna

organisationstypema fastabeskriva deEtt ärsätt tre att taannat att
ochverksamhetsidé den därmed bakomliggandepå deras olikartade

förstaför ideella insatserna: I den kan den beskri-drivkraften de typen
andra med "Vi kan det"Vi kan i den godamed gott", göragöravas
tredje med "Vi kanannorlunda och bättre" och i den detgöratypen

verksamheten idéburen idealitet,goda själva". samtliga fallI är att
oberoendeolika de, autonoma.och i gradgott nämnts,göra är som

det bättre" har sin etablerade relationorganisationerna "görMedan som
själva" fria och itill offentliga de "gör det sårbaraden sektorn står som

eventuellt inte räcker till för den verk-så det frivilliga arbetetmåtto att
aktivitetsbaserade ideellasamhet vill åstadkomma. Många orga-man

situation; tjänanisationer prekärbefinner sig i sådan äratt pengaren
kunna tjänanödvändigt för driva ideella verksamheten. Förden attatt

vid den ideella verk-värden sidandessa utvecklamåste avpengar man
Villkoret,samhetsidén, för denandra intressenter än attegna gruppen.

för huvudmännen,skall syfta till vinstden ideella organisationen inte
kan då komma i kläm.

utsträckning själva sina intäkter,i vissIdeella organisationer skapar
offentliga.från detöverföringar Somi viss utsträckning intäkternaär

idrottsrörelsens finansiering kap.redovisningen 5framgått ärav om
i svensk idrottsrörelse.dominerardet de egengenererade intäkterna som

idrottsrörelsens verksam-fall resultatsamtliga intäkternaI är attett av

69Amnå, 1995.
7° Sjöstrand, 1995.
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het tillfredsställer, alternativt gillas olika intressenter- medlemmarav
och andra beredda ställaär med bidrag, gåvor,att avgifter,som upp-
ersättning, Så länge dessa intressenter kan härbärgeras iengagemang.

verksamhet kännetecknas de fem villkoren som ärav angettssom ovan
den ideella organisationsformen inte problem. När villkorenett tänjs
blir frågan organisationsformen aktuell.om

kapitletI medborgarnas motionsvanor kap. 3 redovisasom att
idrottsrörelsen inte den enda aktörär erbjuder idrott medbor-som

Ett betydande utbud idrottstillfällen kommer från privata,garna. av
kommersiella aktörer inklusive arbetsgivarna. Vi kommer i det nedan-
stående bl.a. redovisa hur relationerna mellan idrottsföreningar och
kommuner karaktär entreprenad. Hur långtantar inom idrotts-av man
rörelsen bereddär tänja för ideell verksamhetatt gränserna vill-mot
koret, inte syfta till vinst för huvudmärmen,att förär närvarande före-
mål för intern utredning inom Riksidrottsförbundet RF. Hur långt

kan bereddstaten idrottsrörelsens självständighetatt utmanavara
autonomivillkoret återkommer vi till i kapitlet RF i myndighetsom
ställe kap. 11.

6.3 Idrottsrörelsen och den offentliga
sektorn

Idrottsrörelsen intäkter från offentlig sektor motiveras idrotts-attav
rörelsen skapar värden i samklang medär idrottspolitiskastatenssom
mål. Idrottsrörelsen har själv varit aktiv i relationen till Redan istaten.
rörelsens tidiga period sökte den och fick statligt stöd; direkta eko-- —
nomiska bidrag och indirekt stöd såsom tillåtelse anordna lotterier.att
Staten hade redan tidigt motiv för sitt bidrag: Det har sigrört motivom
dels knutna till idrotten aktivitet, dels knutna till idrotten folk-som som
rörelse". Statens idrottspolitiska ambitioner har under perioden iväxt
takt med idrottsrörelsens utbredning och i och med 1970-års idrotts-
politiska beslut blev idrottsrörelsen och dess centrala RForgan en
integrerad del i välfardsstaten. Under 1990-talet ökar idrotts-statens
politiska ambition visavi idrottsrörelsen ytterligare vilket märks i utökat
statsanslag fram till budgetåret 1995/96 i nominella termer, fler stat-
liga mål och under år krav på återrapportering.senare

7’ Norberg, 1998.
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barn ungdomIdrott för och

skapa idrottstill-efterbegynnelseIdrottsrörelsen har från sin strävat att
ungdomen. Omsorgenmanligaför ursprungligen denfallen om

legiti-i rörelsensviktig delvaritharbarn- och ungdomsaktiviteter en
bemötandepositivtfåmöjlighetmitet och därmed staten.ettatt av

i drygtrelativt länge, 25föreningsaktiviteter haroch ungdomarsBarns
LOK-stödet. Stödettillgivit bidrag ärvarit områdeår, statenett som

aktiviteter.lokalaungdomsorganisationemasriktat tillursprungligen
Skolidrottsför-undantagetungdomsföreningar,Idrottsrörelsen har inga

motiveras med idrotts-komLOK-stödetföreningar, varförbundets att
inte ungdomarnasungdom,ochverksamhet för bamrörelsens egen
direktivet fått i uppdraghar iIdrottsutredningenföreningsverksamhet.

offentliga stödet tilli deteffektivitetensärskild analysgöraatt aven
område. Resul-ungdom på idrottensför barn ochlokala verksamheter

redovisad i SOU 1998:33.effekter finns"LOK-stödetstatet,
föreningsaktivitettill redovisadbidragLOK-stödet betalas ut som

omöjligtvarför detöronmärktinteoch Stödetför bam är attärunga.
ekonomiskaekonomisystem. Dessi olika föreningarnasfölja det in de

kan således skattas;ungdomsverksamhetenochvärde för just bam-
median-3,5bidragetbeskrivasvad kan utgör procentär att casom

uppehåller sigintäkter. Analysentotalaifrågaföreningarnasvärde av
ungdomsverksamheten ochochför bam-effekterstödets eventuellavid

påverkaknappast kanstödetblir sägasförfattarens slutsats att
första falletinriktning. deteller Isig omfattning ärverksamhetens vare

Åsin målformulering. andraiförandra detför litet, i detdet vagtär
engagerade idemuppskattasstödet ärsidan visar analysen att av som

stödet ökarungdomsverksamhet,bam- ochutveckla och driva attatt
källor, bingointäkterandrafråntill inkomstermöjligheterna samtt.ex.

utökat ideellti formkostnadernabidrar hållastödet tillatt att avnere
skulleutökat LOK-stödEventuelltmedlemsavgifter.och höjdaarbete

däremotantal aktiviteter,utökatutvärderingen, medförainte, visar ett
verksamhet.påverka kvaliteten i befintlig

illust-idrottandeungdomarsochför barn-Idrottsrörelsens betydelse
ochbarn mellan 15intervjuundersökning". Andelen 7i vårävenreras

iskoltid, deltarutanförvecka ochvarjeregelbundet, iår sättstortsom
från 1982-83åreninte förändratsidrott eller har nämnvärtnågon sport
ochpojkarna 60sig 69till år 1997. procentDet rör procent avavom

poj-jämfört medbehållit sin,flickorengageradeandelenflickorna. Att

72Lindroth, 1998.
3 Sandahl, 1998.
7‘ Busch Zetterberg, 1997.
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kama, lägre procentandel kan mindre tillfredsställande medses som
tanke på prioriteringstatens järnställdhetsmålet för sitt stöd tillav
idrotten. Att LOK-stödet eventuellt pojkidrotter framför flick-gynnar
idrotter fick sin illustration i LOK-stödsutvärderingen där flera före-
ningar stödet lagidrotteratt framföruppgav individuella idrot-gynnar

Men, framhöllter. där, det kommunernasär stöd till idrot-man snarare
pojkidrottenten byggandetsom gynnar och anlägg-genom av arenor

ningar för pojkidrotter. I Fritidsutredningens betänkande påpekas att
i kommunerna ojämnt fördeladeärresurserna vad gäller pojkars och

flickors fritid och det främst i kommunernaäratt har möjlig-som man
het förändraatt resursfördelningen. Någon empirisk undersökning av
hur kommunernas resursfördelning påverkar pojkars respektive flickors
benägenhet idrotta redovisasatt emellertid inte.

Statens motiv för LOK-stödet, stödja ungdomarsatt lokala före-
ningsaktiviteter föreningsfostran har, sinanämnts, speciella för-som
utsättningar i idrottsrörelsen saknar ungdomsföreningar. Frågansom

ungdomarnas föreningsfostran kändes främmandeom för de ledare
intervjuades i utvärderingen. Föreningsfostransom inte någotär "man

direkt tänker på eller diskuterar". Många ledare och funktionärer be-
tonade däremot det sociala de känner för sin uppgifi: backaansvar att

ungdomar saknar uppbackning hemifrån,upp som barnsatt stötta och
ungdomars självförtroende, motverka utslagningatt En del fram-osv.
höll den socialat.o.m. verksamhetenatt går före den idrottsliga i före-
ningen. Det dock,är utvärderingens författare framhåller,som svårt att

statsbidragetsavgöra inverkan på förekomsten dessa sociala värden.av
På något säkrare grund jfr kanovan vi dra slutsatsen att omsorgen om
ungdomar och sedermera barn idrottsligt socialt motivär ettsom- -inspirerat och frivilligarbetet inomsom styrt idrottsrörelsen alltifrån
dess start.

Även kommunerna lämnar lokalt aktivitetsstöd till föreningarnas
barn- och ungdomsverksamhet. Nivån på detta bidrag ungefär likaär

statsbidragets,stor dvs. 3,5 medianvärdesom procent före-ca av
ningarnas totala intäkter. fleraI fall följer kommunerna de kriterier som
gäller för det statliga LOK-stödet i sin utbetalning och i andra fall
använder kommunerna stödet för bedriva kommunalpolitik.att egen
T.ex. erbjuds föreningar bidragstörre deett sig för bamom engagerar
och ungdom i områden kommunen särskilt prioriterar och därsom
föreningslivet mindreär utvecklat.

75SOU 1996:3.
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Idrottsrörelsen och lönebidragen

Enligt lönebidraget denvår ñnansieringsutredning störstautgör en-
kronor år till idrotmiljoner 1996,skilda intäktskällan, 1 257externa

idrottsrörelsen detten. subventioneringBidraget ut-utgör menaven
medel inom föroffentligai grunden överföring statensgör ramenen av

bakgrunden bidragetdenarbetsmarknadspolitik. Mot utgör ersätt-en
människor olikasysselsättningför tjänst, beredaning att som aven

arbetsmarknaden. Genom lönebidragetskäl finns utanför den ordinarie
individer eller precistdrygt 6 000sysselsätter idrottsrörelsen merca

samtliga nivåer från enskildafinns påuttryckt "helârsarbetare" och de
förbund.föreningar till

kommunal entreprenaduppdrag ochIdrottsrörelsen och kommunala

dels kontantbidrag kommu-Idrottsrörelsen nämnts,mottar, avsom
kommunerna ställer idrotts-anläggningsstöddels s.k. attgenomnema,

avgift. stödet påeller låg Menförfogande, gratisanläggningar till mot
för olika tjänster idrotts-ersättningarinnehållerkommunal nivå även

ñnansieringsutredningen framgår det finnsföreningarna utför. Av att
och drift anläggningarna i kom-ägandeöverförasträvan att avmeren

före-utveckling påverkar innehållet itill föreningar. Dennamunerna
kompetens anläggningar kanvad gällerbådeningarnas verksamhet -

och kultur. Idrottsklubben i Gryt-komplicerade skötaså attvara nog -
informationsbroschyr: "IV kli-i sinföljandegöl uttrycker det på sätt

haft på sin lott." Vidaretidigare kommunernain på områdeett somver
dock socialt och kultu-"Vi försökeri broschyren: ta ett stortsäger man
vårt sociala kan vigälleri /.../ detrellt byn. När nämnaansvaransvar

denVi har övertagitsimskola.klubbens drift badplats och ävenegen av
kommunala lekplatsen nyligen."

kanentreprenörskap hämtasidrottsrörelseburetexempelAndra på
Örebro med speciella målgruppersdistriktsidrottsförbundetfrån där

medfungerande friskvård""välförbehov sina byggtögon enupp
entreprenörandainitiativtagare." Förbundetslandstinget egensom
skriverdär "...1995-96framträder tydligt i årsredovisningen attman en

offentligñnansierad verksamhetskett frånsuccessiv förskjutning /har/
verksamheten bl.a.Med dentill s.k. privatñnansierad." avsessenare

76Annerstedt m.fl., 1998.
77 sociala avgifter på kr19 180lön inklusiveBeräkningen utgår från högsta peren

räknat pålönesummanpåmånad subventioneringsgrad 90och procent aven
årsbasis.

/ÖLIF/.Örebro7 idrottstörbundlänsVerksamhetsinriktning 1997,PM
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utförda uppdrag inom friskvården. "Omställningen från bidrags- till
ersättningstänkande har fortsatt under perioden. Genom ständig kom-

ÖLIFpetensutveckling söker attrahera SDF Specialdistriktsidrotts-
förbund, föreningar och institutioner i samhället med sitt ökade kun-
nande inom efterfrågade tjänster". I Göteborg har Göteborgs fotboll-
förbund med stöd kommunens fritidsförvaltning sig ochav engagerat

antal idrottsföreningarett i arbetet våld, rasism, droger, skadegö-mot
relse och vandalisering bland ungdomar. Ungdomar från olika före-
ningar har deltagit i ledarutveckling, etikutbildning och lagkaptens-
utbildning.

I Göteborg har distriktsidrottsförbundet och SISU bjudit in invand-
rarföreningarna i göteborgsområdet till samarbete med utgångspunkten

"Idrotten förbrödrar"°.att Alliansen "AK 77" ideell idrottsföre-är en
ning vänder sig till barn och ungdomar i förorterna Kortedala ochsom
Bergsjön. AK har77 300 medlemmar representerande tiotal olikaettca
nationaliteter. Klubben spelar på elitnivå "vilket i före-gör att man
ningen förstår värdet varje enskild individ". Under år 1998 driverav

särskilt projekt i samverkanett med SISU, Svenska Brottnings-man
förbundet och stadsdelförvaltningama för "motverka rasism, köns-att
diskriminering och segregering i samhälletm.

Avsnittet illustrerar hur idrottsrörelsen i sin verksamhet ingår i olika
slag relationer med offentliga sektorn. skapaAtt idrottstillfällen förav
ursprungligen ungdom och sedermera barn tillhör idrottsrörelsensett av
ursprungliga kämområden. Området tidigt legitimitet och idrotts-varm
rörelsen har under de drygt åren25 åtnjutit allmäntsenaste statsbidrag i
form lokalt utvecklingsstöd LOK-stöd för detta. deI övrigaav exem-
pel redovisats vi hur idrottsrörelsen ställer sig till förfogandesom ser
för offentliga uppdrag från såväl kommunerna "från bi-staten som
drags- till ersättningstänkande". Genom dessa uppdrag utvecklar
idrottsrörelsen förmåga skapa idrottsvärdenäven direktatten gentemot

beställare friskvårdsuppdrag och också andra värdenen än rent
idrottsliga arbetstillfällen, drift idrottsanläggningar. Dessa relatio-av

stärker idrottsföreningarna, de etablerar sig ideella organisa-ner som
tioner kategorin "vi det bättre" jfrgör 6.2, samtidigtav ovan som
detta dem beroendegör sin uppdragsgivare och den intäkt denneav

Utvecklingen medförrepresenterar. verksamhetenäven blir dif-att mer
ferentierad och andelen löneanställda i idrottsföreningamaatt ökar vil-

7°PM Lägesrapport för Charta Göteborg den juni10 1997.
8°GDIF aktuellt, 4 -97.nr
3 AK 77 Göteborg, odaterad PM.
3’ a.a.
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kunna löne-skallför deket i sin förutsättning ta emotär atttur en
bidragsanställda.

sig denskildrats,härmångfacetterade verksamhet,Den varesom
medlemmarnatillfredsställa önskemål hos denskall egna gruppen

möjlig inomexemplen,visareller hos uppdragsgivaren, attär, rymma
ideella organisationensden ram.

kommersielladenIdrottsrörelsen och6.4

sektorn

professionaliseringIdrottens

jfrideella sektorn 6.2tillhörighet till denIdrottsrörelsens ärovan
till dendess relationer kom-oomtvistlig. decennier harUnder senare

miljön blivitkommersiella harutvecklats. Denmersiella sektorn starkt
frångåutgjorde beslutetpåtaglig. Enligt vissa bedömare amatör-att

milstolpe. öppnade idrottsrörelsenHärmedregeln år viktig1967 en
professionalisering, dvs. utbredningför det kallas idrottens en avsom

funktionärer och därmed mark-ochlönearbetet till idrottens utövare en
och elittränare handelsvaror.vilken främst elitspelarenad på utgör

finansieringsstudien, tilliorsakerna,handelDenna är angessomen av
negativt, kapital hos elitklub-positivtförekomsten såväleget, somav

hänförs till klubbar-kapital därbama. svängningarna iDe egetstora
påföljande spelarför-med bl.a. eventuelltsportsliga framgångarnas

säljning.

Idrott.sf2remngarnas rdrelseverksamhet

jfrsina huvudmänvinst förIdeell syfta tillverksamhet skall inte ovan
i vinstsyfte medverksamhetLikväl bedriver idrottsföreningama6.2.

idrottsliga verksamheten.för denmotivet på den fåvägenatt resurser
verksamheten lotterier.kommersiellaklassiska i denna meningDen är

för ideell verksamhetviss kommersiell verksamhet inom ärAtt ramen
före-skattelagstifiningen där de ideellaoch legitimtillåten framgår av

både vad skatt påskattskyldighetbegränsadåtnjuterningarna avser
statlig inkomstskattmervärdesskatt. lagenIinkomster och utgående om

Peterson, 1989.
Annerstedt m.fl., 1998.
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stadgas bl.a. inkomster sådan verksamhetatt har "naturligav som an-
knytning" till föreningens ändamål, respektive verksamhet "avsom
hävd" utnyttjats för finansiera ideellt arbete undantagnaatt skatt.är Att
det sig betydanderör inkomster för föreningarna framgår finan-om av
sieringsstudien, enligt vilken inkomsterna från BingoLotto och bingo-
spel tillsammans denutgör 1 200 miljoner kronorstörsta 317 miljo-+

kronor intäktskällan år 1996.ner
Idrottsrörelsens begränsade skattskyldighet har visat sig ha sina

Detta har framkommitgränser. i särskild genomgång skattemyn-en av
dighetemas på idrottsföreningars rörelseverksamhet utred-syn som
ningen har låtit göra. flera fallI uppfyllde föreningarnas näringsverk-
samheter inte villkoren för skattebefrielse vilket lett till såväl in-att
komstskatt utgående mervärdesskatt utkrävts. Från föreningarnassom
sida upplevs det orättfärdigt de tvingas betala skatt inkoms-påattsom

ideellt arbetandeter medlemmar har tjänat in. "Pengama skallsom
till idrotten och inte till skattrnasen", tycks den allmärma uppfatt-vara
ningen. En omfattande föreningsdriven näringsverksamhet kan dess-

leda till alla föreningensutom inkomster beskattas.att Enligt den s.k.
"huvudsaklighetsprincipen" i lagen krävs föreningens inkomster tillatt
huvudsaklig del 70-80 kommerprocent från skattebefriad verksamhet
för hela förvärvskällan skallatt skattebefriad.anses vara

Idrottsutredningens genomgång material från skattemyndig-av
hetema syftar till belysa skattebefrielsens föratt idrottsföre-gränser
ningarnas rörelseverksamhet. Fall omfattande skattefusk,av som upp-
täckts vid skattemyndigheters revision idrottsföreningar, ligger såle-av
des utanför vårt intresse. Bland sådana utanförliggande händelser finns

skattefria ersättningar tillt.ex. medlemmar, fria bostäder Upp-osv.
märksammade fall, där det avslöjats ersättning till proffsidrottsmänatt
betalats till bolag utomlands, berörs hellerut inte här.

Bland de uppmärksammade fallen i gränslandet har varit demer -
s.k. distributionscentralema för BingoLottoverksamhet och deras skat-
tesituation. Ett antal centraler drivs enskilda, ideella föreningar, ettav
fåtal drivs i Övrigasamverkan mellan två ideella föreningar. centraler

privatägdaär eller drivs i aktie- respektive handelsbolagsform. Riks-
skatteverket har utfört revision på föreningsdriven central och funniten

verksamheten bedrivsatt med särskild anställd personal, i konkurrens
med privata bolag, och i former vanlig kom-permanent samma som
mersiell verksamhet, reglerat i avtal med Svenska TV Bingo AB på

villkor för privata bolag. Den granskade centralen har intesamma som
bedriva sådan verksamhetansetts rörelseinkomstema skattebe-att är

friade enligt lagen statlig inkomstskatt.om

85Garme, 1997.
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Örebrode aktuellaEn centralema drivs läns idrottsförbund.av av
Förbundets kommentar till skattemyndighetens invändning mot att
verksamheten skall betraktas skattebefriad "typisk" och kanärsom
läsas i förbundets kanskeårsredovisning. "Man kan tycka finnsdetatt
andra eko-objekt borde angelägna granska folk-änattsom vara mer en
rörelse.".

Idrottsrörelsen bedriver verksamhet inomockså för ekono-ramen
misk förening. Det sig då verksamhet idrottsverksam-rör änom annan
het. Ett exempel Idrottens marknadsföringsgrupp Pool 2 Tusen,är en
ekonomisk förening i vilken specialidrottsförbund inom45 med-RF är
lemmar. Syftet medlemmarna,inkomster efter skatt,är att generera som
kan tillföra sin ideella verksamhet. samarbete med StiftelsenI Håll Sve-
rige driver kampanjen Städa Sverige. tillFram år 1997 harrent man

000 km18 städats, idrottsungdomar20 000 deltagit och detöver väg ca
sammanlagda för föreningarna har blivit fyra miljoner kro-övernettot

"Städa Sverige projektet initiativ både kortsiktigaär ettnor. som ger
och långsiktiga för ungdomen"".resultat miljön, idrotten och

Ekonomiska föreningar, bolag och konkurrens

Pool 2 Tusen exempel på idrottsrörelsenhur inom för sinär ett ramen
folkrörelseorganisation organiserar verksamhet i associa-även annan
tionsform den ideella föreningen.allmännyttiga Det ganskaän är van-
ligt framför allt de idrottsföreningama bildar särskilda bolagatt större
där lägger och marknadsföringsverksamhet.reklam- Effektent.ex.man

särskilt bolag blir detta blir skattskyldigt till mervärdesskattett attav
för exempelvis reklamtjänster varvid skatten skall debiteras köparen.

fårBolaget dra för ingående mervärdesskatt på kostnaderna för denav
skattepliktiga verksamheten. ingenblir däremot mervärdesskattDet
mellan föreningen och bolaget reklamrättighetema upplåtsdå från
föreningen bolaget.till

Med den ekonomiska föreningen kan verksamheten bedrivas inom
för den ideella sektom". Verksamhet i bolagsform faller utanförramen

denna sektor. Jämfört ideella föreningenmed den alhnännyttiga, är
situationen för den föreningen respektiveekonomiska bolaget, som

annorlunda vad och mervärdesskatt.gäller inkomst-nämnts,

Årsredovisning Örebro1995-96, läns idrottsförbund.
‘7 Informationsbroschyr Städa Sverige, 1997.

Garme, 1997.
3°jfr Sjöstrand, 1995.ovan,
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Föreningsdriven verksamhet, hur den organiserad, har be-än är
handlats Stiftelse- och skattekommittén. Kommittén föreslog bl.a.av

det skulle införas villkor för skattebefrielse verksamhetenatt attsom
bedrivs på sådant eller i sådana former det inte finnsett sätt anled-att
ning skattebefrielse skulle medföra snedvridningatt kon-anta att en av
kurrensen. Vår genomgång fall hos skattemyndighetema visar attav
många skattemyndigheter erfar, och det problem,ett stort attser som
idrottsföreningarna sin skattebefriade ekonomiska verksamhetgenom
faktiskt snedvrider konkurrensen. denOm tidigare nämnda kommitténs
förslag skulle bli verklighet f°ar skattemyndighetema lagligt stöd att
beskatta den, de uppfattar, konkurrenssnedvridande verksamheten.som
Idag kan skattemyndighetema endast beskatta verksamhet fallersom
utanför "naturligt anknytning" och hävd"."av Konkurrenshänsyn kan
således inte ligga till förgrund beskattningsbeslut.ett

Vanlig idrott och "artistidrott"

Utvecklingen näringsverksamhet inom för idrottsrörelsen kanav ramen
tecken i tiden. LindrothJan sammanfattar sina framtidstan-ettses som

kar idrotten med bl.a. delar idrottsrörelsens verksamhetattom av
kommer flytta till näringslivet. Vi har i det ovanståendeatt ut sett att
så redan fallet, det gäller de föreningarnasär reklam-när störret.ex.
och marknadsföringsverksamhet ofta drivs i föreningsägda bolag.som

delarDe Lindroth åsyftar "artistidrotten i dess publikaär mestsom gre-
vilka inar", framtiden kommer kommersialiseras"att och intemationa-

liseras fullt ut". Djurgårdens IshockeyforeningsIF planer på bolagise-
ring del sin elitidrottsverksamhet exemplifierar Lindrothsav tes.av

Elitidrottens kommersialisering lyfts fram i Tomas Petersons tidi-
refererade analys Halmstad bollklubbs utveckling. Petersongare av

visar hur klubbens elitverksamhet redan från delen 1970-taletsenare av
alltmer kom lämna sin folkrörelsekaraktär ideellt arbetandeatt av spe-
lare och funktionärer för verksamhet baserad på avlönat arbete ochen

ökat beroende främstmarknaden, sponsonnedel, intäktskällaett av en
storlek bestäms klubbens förmåga behålla sin plats i fot-attvars av

bollsallsvenskan. därtillLägger klubbens erfarenheter spelar-man av
marknaden visar analysen i hur utsträckning det s.k. transfemettotstor

9° SOU 1995:63.
9 Garme, 1997.
92Lindroth, 1998.
93Peterson, 1989.
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klubbens totalaiunderskottetackumuleradestorleken på detavgör
verksamhet.

Idrottsutred-illustration iinternationaliseringElitidrottens enges
handlade med-därfrågornaintervjuundersökning. Enningens omav
internationella id-iframgångarsvenskauppskattningborgarnas av

uppskattning svenskahögframgickrottstävlingar. Av att avsvaren
traditionellaövrigt haridemutbredd blandframgångar somvar mer

moderna ochharmed demjämförtvärderingarmaterialistiskaoch som
svenskauppskattningenpositivavärderingar. Denhumanistiska av

och60 årblandstarkareföljdriktigt någotframgångar personervar
grundskoleut-med enbartbland demliksombland deäldre än yngre,

Buschutbildning. Karinmed högrejämfört medbildning personer
modemiseringen tilltar ochochökarutbildningenskriverZetterberg att

internationellaisvenska framgångarkringnationella uppslutningenden
förr. "Kanskenationellbli likaintekan därmedidrottstävlingar som

mellan idrott ochgiftermåletfinnakommerhistorikerframtidens attatt
2000-talet"°.på1900-taletnationalism vanligare änvar

genomgång, intevisar vårligger,verksamhetIdrottsrörelsens enty-
finns i denverksamhetenbetydande delideella sektorn. Endigt i den av

skattemyndighetemasfall kommervissakommersiella sektorn. I
och föreningenför föreningenöverraskningpåtalande detta ensomom

fall i före-orättvist. andraIgrundenpåpekandet i ärbetraktar mansom
har ikaraktär ocholikaverksamhetssinmedvetenningen manom

ideella före-juridisk form denvalt änförekommande fall annanen
inomverksamhetkaraktäriserarvadtillåterknyterviningen. Om som
skat-verksamhetens inslagdetså6.2sektornden ideella avsn. är av

konkurrensneutralitet.det gällerproblemskapatebefrielse kan närsom
verksamheten inte skallvillkoret,uppenbartdetVidare attattsynes

ideelltproblematiskt denblir närför huvudmännen,till vinstersyfta
sig rollensjälv ikläderföreningen,ideellahuvudmannen, densyftande

iProblemenbolagsverksamhet.vinstdrivandehuvudman för enav
verksamheten kankommersielladenideella ochmellan dengränslandet

föreningsskattekommitténsochStiftelse-perspektiv.olikabelysas ur
perspektiv. Petersonskattejuridiskthemma ihörförslag ovan ett an-

ochspelar-analyserarhanperspektivsociologiskt närlägger spon-ett
Lindrothidrottsverksamhet.föreningenssonnarknadens inflytande över

Buschframtiden ochsiarhanperspektivhistorisktanlägger närett om
nationellframtidagällerdetvärderingsperspektivZetterberg närett

1997:146 läggstilläggsdirektivvårtkring svensk idrott. Iuppslutning
statligaför denkonsekvensernabedömaperspektiv:politiskt attett

9‘ Zetterberg, 1997, 101.Busch s.
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idrottspolitiken idrottsföreningar väljer bedrivaom delatt sinen av
verksamhet i associationsforrn den ideellaän föreningen.annan

6.5 Idrottspolitiken folkrörelsepolitiken

Den svenska idrottspolitiken har utvecklats i samråd med den med-
lemsbaserade idrottsrörelsen. Statens stöd till idrotten har burits upp av
motiv knutna dels till idrotten aktivitet, dels till idrotten folk-som som
rörelse. Det idrottspolitiska beslutet från år 1970 kan medsummeras
uttrycket "idrott alla". Valet anförtro idrottsrörelsenatt detta idrotts-
politiska uppdrag har, vi på olika redovisat,sätt sin historiskasom för-
klaring. Med kanett hävdaannat synsätt uppdraget för-attman var
valtningspolitiskt Åmotiverat: sida skulle offentligt driven id-ena en
rottsverksamhet "åt alla" sig onödigt ingreppte ett i medborgarnassom
frihet, å andra sidan skulle kommersiellt driven "idrott åt alla" knap-en

kunna förväntaspast framgångsrik. Statens stöd till idrottsrörelsenvara
skulle i det perspektivet kunna motiverat styrkan i denses som av
ideella organisationen kunna förverkliga begränsatatt kollektiva varor
och tjänster, alltså sådana endast del befolkningen har glädjesom en av

och bereddär på och därförav att intesatsa förverkligas majo-som av
riteten. Statens stöd skulle också kunna erkännande denettses som av
ideella organisationens förmåga kunna avhjälpa bristeratt i andra orga-
nisationsformers, kommersiella och offentliga, funktionssätt.

Vi har i det ovanstående hur idrottsrörelsensett utvecklat mång-en
facetterad verksamhet tillfredsställer olika önskemål frånsom mång-en
fald intressenter inom den ideella föreningens och inomram en reper-

organisationsfonnertoar den ideellaav utöver föreningen. Vi har också
hur medborgarnasett alltmer benägna tillfredsställaär sinaatt behov av

idrott och motion utanför idrottsföreningarna,även hos renodlat kom-
mersiella aktörer alternativt pâ hand. Idrottsutredningens inter-egen
vjuundersökning redovisar utgifterna för idrottatt och motion inte
upplevs betungande i hushållskassan.som

95Norberg, 1998.
9° Sjöstrand, 1995.



värdeskapareIdrottsrörelsen 143SOU 1998:76 som

idrottsverksamhet istöd och6.6 Statligt
bolagsform

Idrottsutredningen itilläggsdirektiv tillRegeringen i sitt att statensäger
idrottsrörel-idrottspolitiska frågor tillutsträckning har överlämnatstor

varit idrottsrörel-detta har delsförsjälv och förutsättning attattsen en
folkrörelse, dels den kandemokratiskorganiserad attär som ensen

i sammanhållen organisation.elitverksamhetsamla såväl bredd ensom
del sin elit-bolagiseraIshockeyförenings planerDjurgårdens IF att av

på Stockholms börs kanbolagetidrottsverksamhet och introduceraatt
dessa förut-politik bygger påupplevas utmanande gentemot somen

delar RF-idrottens idrotts-bolagiseringsättningar. Frågan avavom
för utredning inom Idrottsut-föremål RF.verksamhet är nämnts ensom

inom idrottsrörelsenförutskicka hurredningen skall här inte man
elitidrottens bolagisering.framtidsfrågantillkommer ställa sigatt om

idrotts-vilka värdensystematiseraVi vill i stället söka statenssom ur
läm-förlorade delar idrottenpolitiska perspektiv kan tänkas om av

sektorn.ideellasin tillhörighet till dennar

kollektivaBegränsat tjänster

idrottspolitiska beslutet från anför-år 1970,tidigare detVi attattantog
endastsådana kollektiva tjänster,förverkligaidrottsrörelsentro att som

och beredd på,glädjebefolkningen hardel är ettatt satsa varaven av
val. Vår uppföljning be-förvaltningspolitiskt motiveratmedvetet av

visar det bra beslut:folkningens motions- och idrottsvanor ettatt var
idag kringde gjorde år 1970.Medborgama idrottar/motionerar änmer

tjänsten idrottställning leverantörbefäst sinIdrottsrörelsen har avsom
andelockså skett: Enmarknadsaktörerinbrytningar störreäven om av

och bety-idrottsförening idagbefolkningen medlemmar iär enenav
frivilligt arbete i den. Ut-medställerdande del medlemmarna uppav

vidare denbefolkningenmärkande idrottande delenför den är attav
hela befolkningen.tvärsnittrepresentativti det helautgör ett stora av

barn och har denidrottsrörelsensOckså det gällernär ungaomomsorg
framgångsrik.varit

Bedd och elit

utmärkande för dess organise-ochRF-familjen bredinomIdrotten är
från klubbtävlingar tillnivåerallarhg tävlingar ordnasär att

Tävlingskultu-internationella tävlingar.swenska mästerskap och olika
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utvecklas och förvaltas helaren rörelsens organisatoriskagenom
nivåer. Precis på tävlingskulturensätt hierarkisktärsamma som upp-
byggd, frân klubbmästerskap till världsmästerskap, dessär organisation
hierarkiskt uppbyggd, från lokala föreningar till nationella Specialid-
rottsförbund och i flera fall övemationella sammanslutningar. En bety-
dande del s.k. organisationsbidragstatens vi tidigareav är, redovi-som

bidrag till de olika förbundenssat, arbete med tävlingsverksamhet såväl
nationellt internationellt kap. 4.som

Tävlingar resulterar i rangordningar: I varje tävling utkristalliseras
elit, så vill, bland tävlingsdeltagama.en De flestaom idrottareman har

någon gång placerat sig Änbra i eller flera tävlingar. fler, kanske tillen
och med samtliga eller har varit idrottsaktiva,är harsom sigansträngt
för nå placering.att I vår intervjuundersökningen 17 procentuppgav

de intervjuade 23 ochav 12männenprocent kvinnornaav procent av
de deltagit i tävlingatt under det året. Lägger vi därtillen senaste att

69 alla barn mellanprocent och7 15 år idrottar regelbundetav utanför
skoltid blir kretsen medborgare med erfarenhet tävlingsdel-av av
tagande bredare.än För litet fåtal har tävlingsverksamhetett blivit den
huvudsakliga sysselsättningen och för mindre fåtalännuett välbetaltett
yrke.

Rangordning efter prestation i tävling, från klubbmästerskap till
elitnivå, och bredd såledesär två sidor sak för den idrottav samma som
organiseras inom RF-familjen. Den kan härbärgeras inom den ideella
organisationens jfrgränser 6.2 deäven ibland blir ifråga-avsn. om

jfr 6.4.satta En del tävlingsidrotten appellerar tillavsn. intressenterav
utanföräven medlemskåren och kommersiella och internationella

villkor kan komma kringskära föratt denutrymmet medlemsdemo-
kratiska kontrollen verksamheten.över

Om emellertid likhetsteckensätter mellan elitman och den del av
elitklubbarnas verksamhet, verkar under de professionellaextremtsom
och kommersiella villkor och vi stiftat bekantskap med i vår utred-som
ning, så bortser från idrottsrörelsen inneboende och brett förank-man
rade tävlingskultur se kap. 9.även Det finns inom idrottsrörelsen
verksamhet med villkor markant skiljer sig från den folkrörelse-som
buma idrottens tävlingskultur. "Axtistidrott" kallas den Jan Lindrothav
och han den delatt underhéllningsindustrin.ärmenar snarare en av
Den intressanta frågan blir då idrottsrörelsen har möjligheterom att,
alternativt önskar härbärgera denna elitidrottsverksamhettyp inomav

för sin ideella, medlemsbuma organisation.ramen deI fall idrotts-en
förening väljer avskilja denna Verksamhetsgrenatt från sin övriga verk-

Busch Zetterberg, 1997.
93Lindroth, 1998.
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för-detfatta,beslut ärförmodligen "tungt"samhet det attär ett men
föreningsbumadengrundats imodligen beslutett omomsorgensom

harinnebär, detbeslutemellertid inteverksamheten. Det är ett somsom
föreningsbumadenDjurgårdsfallet,i debatten kringframförts att

tävlingelitbredd ochkultur med överges.idrottens

bolagsformIdrottsverksamhet i

före-huvudmän.för sina Devinstskapaoftastbolags syfteEtt är att
vi tidigare"kringverksamheter",för olikabolagenningsägda som

bolaget fårbörsnoteradeexemplifierar den Det ettnämnt, tesen. ano-
ekonomiska värdeföreningsägda. Detjämfört med detägarskapnymt

idrottsverk-således intetillfallerskaparbolagetdet börsnoteradesom
börsno-aktieägarna. Detriskkapitalet-samheten dem satsatutan som

sektorn.ideellautanför denfinnsterade bolaget
i så-inneha aktiermöjligheteridrottsföreningarnas ettFrågan attom

inkomstskattstatligEnligt lageni lag.inte regleratbolagdant är om
aktie-sådanförmögenheteventuellaförmodligen denkommer som en

skattebefriel-förskatt. villkorfrån Ettfritasintekan innebära attpost
förening-används iprincip inom fem år,direkt, iinkomsternaär attsen

verksamhet.allmännyttigaens
för-kommersiella aktörerandraliktkanföretagetbörsnoteradeDet

anläggningarlokaler ochförmarknadsmässiga hyrorfit betalaväntas
1993:1617Ordningslagenregi. Ioffentligioch drivsägs avsom

tillställning skalloffentliganordnarvinstsyfteidenstadgas att ensom
vid tillställ-för hålla ordningkostnaderpolismyndighetens attersätta

efter-idrottsföreningenförtillämpas intebestämmelseningen. Denna
ideella,tilleftergesfårersättningsskyldigheten arrangörer ärsomsom

allmännyttiga föreningar.

och slutsatserAnalys6.7

inomverksamhetidrottsligomfattandeldrottsrörelsen bedriver en
idrottspoli-Statsmaktensorganisation.medlemsstyrdaför sinramen

tjänstenkollektivabegränsatdenförverkligauppdrag till den,tiska att
förefal-från ochår 1970periodenunderutvecklatsalla", haridrott

för idrottmarknadprivatframväxteninte haler trotsavmattats enav
tillkommit, med-förbund harRF-familjen harmotion.och växt, nya

positivtpositivt, visstutvecklatsharmotionsvanor ettborgarnas sam-

1997.Garme,
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band mellan motionsvanor och kroppsvikt kan Bidraget till dennoteras.
lokala barn- och ungdomsverksamheten förefaller finna sina mottagare
på positivtett sätt.

Idrottsrörelsen visar inneboende förmågastor skapa värden,en att
andraäven idrottsliga.än Betydande intressenterrent finns utanför den

ideella sektom, i den offentliga och den kommersiella sektom. Idrotts-
rörelsens tillhörighet till den ideella sektorn har i dessa sammanhang
kommit diskuteras: I fleraatt fall har skattemyndighetema gjort före-
ningar uppmärksamma pâ vissa inkomster inteatt kan betraktas som
"naturliga" eller "av hävd" varför de kan bli föremål för begränsad
skattskyldighet. Många föreningar, särskilt de har bl.a. därförstora,
förlagt sin näringsverksamhet i bolag eller ekonomisk förening. Den
idrottsliga verksamheten har kunnat härbärgeras i den ideella förening-

form. ideellaDen föreningen har,ens så vill, visat sig livs-om man
kraftig. Till denna slutsats kan dock fogas alltför starkt beroendeatt ett

intressenter/uppdragsgivareexterna kan begränsaav för denutrymmet
medlemsbaserade styrningen verksamheten.av

Vissa föreningar bedriver sin idrott på s.k. elitserienivå, med väl-
betalda professionella aktörer och under kommersiellaextrema villkor
och i påtagligt konkurrensutsatt internationell miljöen både vad avser
idrottsliga prestationer och idrottsutövare. Att bedöma den ideella
organisationens förmåga på sikt kunna härbärgeraävenatt den typen av
verksamhet faller utanför Idrottsutredningens uppdrag. Vi medvetnaär

den frågan föremålatt förär intern utredningom inom RF.
Idrottsutredningen slutsats idrottsrörelsen,är att uppbyggd denav

ideella, allmännyttiga idrottsföreningen, alltjämt ändamålsenligär en
mottagare idrottspolitiskastatens uppdrag, förverkligaav "idrottatt
alla". Statligt stöd till idrottsrörelsen den bakgrundenär mot motiverat.
Idrottsrörelsen skall fortsatt leva under villkor det ideellagör attsom
arbetet premieras och dess inkomster begränsatatt är skattepliktiga.
Omvänt betyder det, vår uppfattning,är den idrottsrörelse,att som

stöder, inte skallstaten tjäna privata vinstintressen sig bland sinavare
medlemmar eller eventuella kapitalplacerare.externa

En kommande utveckling idrottsverksamhet med privataav
vinstmotiv, från de firmor redan idag finns och erbjuder idrott ochsom
motion åt konsumenterna, till viss tävlingsverksamhetatt på bolagsätts

inteär osannolik. Vår bedömning detär mycketär litenatt delen av
den idag föreningsbuma tävlingsverksamheten kan bli aktuell.som
Idrott åt alla, med bredd och elit integrerade beståndsdelar, korn-som

fortsatt väl förankrad iatt medborgarnasmer föreningsliv.vara
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andeorganisationerna ochFrämj7

SvettisFriskis

andeorganisationemaFrämj1

Över organisationer utanförbidrag till ståridrottsanslaget även somges
främjandeorganisationema. fördelasår 1998Riksidrottsförbundet För

Friluftsfrämjandet, Sverigestillsammanlagt miljoner kronor12,9
Sportfiskarna, Svenska Livrädd-Sportfiske- Fiskevårdsförbundoch

Pistolskytteförbundet,Svenskaningssällskapet- Simfrämjandet SLS,
Cykelfrämjandet. ioch Från år 1993,Svenska Båtunionen SBU sam-

representationen i Riksidrottsstyrelsenband med den statligaatt upp-
"myndighetsutövning" i fråga anslag tillhörde, begränsades RF:s om

anslagsframställ-organisationer. Organisationerna lämnar sinadessa
dem till regeringen. Regeringenvidarebefordrarningar till RF som

och i regleringsbrev huranslagsframställningamabedömer anger
skall ha i bidrag. Medlen betalasförbundenmycket och utettvart av

regeringens anvisningar. villkorförbunden i enlighet med Etttill RFav
organisationerna skall bedriva lokalför bidraget de mottagandeär att

bidraget.ungdomsverksamhet med stöd av
vissa undan-sinsemellan, medFrärnjandeorganisationema bedriver

verksamheter kanFlertaletsrelativt likartade verksamheter. sägastag,
Redskapen ochinriktade ochfriluftsliv värna naturen.attmotvara

därmed också denvarierar ochdär aktiviteternamiljöerna utövarman
Friluftsfrämjandetmedlemskrets vänder sig till. överspänner ettman

fjällvandringarlångfärdskridsko,brett område med bl.a. skidåkning,
"Skogsmullar" påbarnverksamhetoch omfattande programmet.en

bl.a.naturvårdande insatserSportñskama huvudsak medarbetar i
sjöar ocksåfiskebestånd kalkninginventering och arrangerarav menav

sportfisket. Cykelfrämjandet delar inbl.a. ungdomsläger för främjaatt
och "utbildning" allt med"motion"sin verksamhet i "propaganda", -

°° Norberg, 1997.



148 Frcinyandeorganisationema SOU 1998:76m.

målet "... det lättare,att göra trevligare och naturligare användaatt
cykeln, både motionsredskap och för och rekreation"‘°‘.transportsom
Cykelfrämjandet arbetar bl.a. med ökaäven trafiksäkerheten.att SBU
verkar sitt arbete bl.a. för ökad säkerhet till sjöss, minskadgenom
miljöförstöring till följd fritidsbåtstrafiken och för ändamålsenligaav
båtlivsanläggningar. SLS har mål "att främja allmän simkunnighet,som
verka för utbredd kunnighet i livräddning och för säkerhetpropagera
vid all verksamhet i anslutning till och isar°’. SLS fårvatten för år
1998 1,5 miljoner kronor från Statens räddningsverk för ordnaatt
kurser vattensäkerhet för sexåringar i tio kommuner. SLS fårom även
400 tkr för ordna barnens livräddningsskola.att För Svenska Pistol-
skytteförbundet olika slagär s.k. fältskytte dominerande inslag iettav
verksamheten. Vidare arbetar på olika med säkerhetsfrågorsättman
kring skyttesporten. Främjandeorganisationema samlar tillsammans
cirka 360 000 medlemmar, Båtunionen och Friluftsfrämjandetvarav
står för hälftenöver detta medlemsantal.av

7.2 Friskis Svettis

Friskis Svettis bildades år 1978 och har hafi jämn och stadigen
medlemsutveckling och har idag 178 000 medlemmar. Friskis står för
anpassad jympa ryggjympa medan Svettist.ex. står för bredden var--dagsmotionen. Friskis Svettis består 98 föreningar i Sverigeav samt

föreningar13 utomlands. Föreningarna bildar nätverk och deltarett
med viktad i den årligarösträtt riksstämman organisationensärsom
högsta beslutande Friskis Svettis har ansökt inteorgan. om men
beviljats medlemskap självständigt SF i RF.‘°’som

Friskis Svettis verkar för få så många möjligtatt motio-attsom
öka motionsutbudet, öka insikten motionens betydelsenera, förom

hälsan skapa positiv mötesplats församt människor oberoendeen av
ålder, kön eller grupptillhörighet i övrigt.

I likhet med främjandeorganisationema Friskisär Svettis som
Centralorganisation inte medlemmar i RF. Till skillnad från främjande-
organisationerna får Friskis Svettis inga bidrag från stöd tillstatens
idrotten riktade till förbundsnivån. Friskis Svettis föreningarna är
dock i regel anslutna till Friidrottsförbundet och får på så vis tillgång
till LOK-stöd för sina barn- ungdomsaktiviteteroch kommunernassamt
subventionerade anläggningar. Emellertid fungerar detta enl. uppgift

°‘ Cykelfrämjandets anslagsframställan 1998.
°’ Informationsfolder SLS, 1997.
°3 Intervju Friskis Svettis 19/2 1997
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ungdomsverksam-barn- ochRapporteringenpraktiken.mindre väl i av
debakgrundbetungande bl.a. attupplevstill DF/RF motheten avsom

mycketaktuellaaktivitetsgrupper är stora.ärsom
självalokalfråganSvettisFriskis attlöserde flestaPå orter genom

bedömsanläggningarutbudetkommunalalokal.för sin Det avansvara
behov.verksamhetensotillräckligt fördär som

slutsatserochAnalys7.3

från den RF-avseendenolikaisigskiljerFrämjandeorganisationer
från-heltförbundflertaletTävlingsinslaget i ärorganiserade idrotten.

främjamiljönmedArbetet värna samtstarkt nedtonat.varande eller att
Skillna-förbund.delframlyftstrafikenitill sjöss ochsäkerhet av en

förbundenmedförtharRF-organiserade idrotten attdenderna gentemot
utanförstå RF.valt att

till Idrottsut-önskemålframförtharFrämjandeorganisationema
via idrotts-och intetill demfördelatdirektstödfå sittredningen attom

disku-med berört departementvilligaOrganisationernaanslaget. attär
ocksåkansammanhangdettaIskall ske.för hur dettaformernatera

gåmöjlighetenpekat påfrämjandeorganisationerna attnämnas att
paraplyorganisation.bildaoch gemensamensamman

tillanslagstilldelningdiskussionframtidaförvägledningSom omen
främjandeorgani-flertalkanfrämjandeorganisationerna nämnas att ett

bidragidagNaturvårdsverketmiljön.medarbetarsationer värnaatt ger
ochSportfiskarnaFriluftsfrämjandet,Naturskyddsföreningen.till bl.a.
in imiljöprofrler kunnaochfrilufts-tydligamed sinaskulleSBU passa

meddelverksamhet har gemensamtSLSsammanhang.sådant enett
och meduppdragpåansvarsområdeRäddningsverkets att mangenom

simundervisning. Inomochlivräddnings-verket anordnarfrånbidrag
trafikmiljösäkrarefrämjamedCykelfrärnjandet bl.a. arbetet attär en
för utökatpotentialsannoliktfinnsframträdande. Härcyklisterför en

trafiksäkerhets-inomorganisationermyndigheter ochmedsamarbete
snarlik denmycketverksamhetPistolskyttarnas ärområdet. som

imedlemmarMångasportskytteförbundet.Svenskabedrivs inom
ochsportskytteförbundetSvenskatillanslutnavidarePistolskyttama är

mycketsåledesharförbunden gemensamt.tvådärmed RF. De
aktivtfrämjandetförverkar ettorganisationerGruppen avsomav

till idrottenstödanslagetstatsbidragerhålleroch överfriluftsliv som
kan kommaFörändringarorganisationer. attbestår nämnts av sexsom

tillbidrageventuellaförbör prövaochske öppen att nyastaten vara
organisationertillbidragenlikvälorganisationer omprövaatt somsom

statsstöd.erhålleridag
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Friskis Svettis har sinamed många medlemmar betydelse förstor
utvecklingen den icke tävlingsinriktade motionsidrotten och förav
folkhälsan. Friskis Svettis har inte beviljats medlemskap i RF som
specialidrottsförbund och blir därmed inte aktuellt mottagaresom av
den del stöd till idrotten riktas till idrottsorganisatio-statensav som

förbundsnivå. enskilda föreningarnaDe i Friskis Svettis harnemas
däremot tillgång till statligt LOK-stöd och kommunalt anläggningsstöd

via sin anslutning till Friidrottsförbundet.m.m.
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arbeteantidoping8 RF:s

internationellaochAntidopingarbetet8.1

åtaganden
sambanddoping istadgari RF:sfastlagtfinns detSedan år 1977 att

har detRiksidrottsstyrelsenförbjudet. över-idrottsutövningmed all är
tillsattedoping. Riksidrottsstyrelsenför arbetetgripande motansvaret

uppgift leda anti-har tillDopingkommissionenår den s.k.1977 attsom
i bestraff-fungera åklagareochidrottsrörelsendopingarbetet inom som

förebyggande ochomfattar olikadopingningsärenden. arbeteRF:s mot
information ochProvtagning, utbildning,kontrollerande verksamheter.

viktiga inslag.organisationerochmyndighetersamverkan med är
bekämpandetkap. har280-talet sebörjanSedan även avav

närvarandetill idrotten.stöd För avsättervarit mål idoping ett statens
antidoping.för tillstatsmedel FoUsinamiljoner kronorcirka 6,6RF av

kontrollverksam-miljoner kronor tillcirka 2belopp användsdettaAv
vid Huddingedopinganalyserförkronormiljoneroch cirka 2,8heten

kansli,arbetet,det förebyggandebekostagår tillsjukhus. Resten att
samverkan. BudgeteninternationellochDopingkommisionenFoU,

rad år.underhar varit ungefär densamma en av
kontroll-,kringantidopingarbetedel RF:s är centreratEn stor av

dopingana-Andelen positivaanalysverksamheten.provtagnings- och
därefter legat mellanharår 1984tilllyser uppgick drygt 4 procent men

årli-cirkatagits 2 300detTidigare haroch år.2,5l procent proverper
beroende påårungefär 2 000 attmesttas peng-perprovergen, numera

övervägande del påtillProvtagningeninte räcker till fler. görsarna
nationellatoppnivå. Denochlandslagsnivâelitidrottsmän på nära

Vid interna-finansieras RF.analysverksamhetenochprovtagnings- av
specialidrottsförbundet betala förarrangerandedettionella tävlingar får

analyser.provtagning och

‘° Håkan Nyberg,1998 RF.
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År 1990 trädde Europarådets konvention doping i kraftmot för
Sveriges del. Enligt konventionen förbinder sig bl.a. biståparterna att
sina idrottsorganisationer med finansiering dopingkontroller ochav
analyser. Konventionen främst siktetar doping ettsom
idrottsproblem, det skall dock anmärkas övervakningsgruppenmen att
vid sitt sammanträde i maj 1996 beslutade folkhälsoperspek-ävenatt
tivet skall aktualiseras för eventuellt ytterligare åtgärder inom
Europarådet.

Regeringen fattade i februari 1998 beslutet RF i uppdragatt ge att
genomförande instans inom förvara avtalet internationelltramen om

samarbete doping på idrottsområdet,mot The International Anti-doping
Agreement IADA. Avtalet, tecknats mellan länder, berörsom sex
Standardisering och kvalitetsutveckling inom dopingkontrollområdet.

Med ledning den statistik antaletgörs positivaav som av provtag-
ningsresultat går det inte uttala sig RF:s arbeteatt doping varitmotom
framgångsrikt. Däremot finns det inom idrottsrörelsen allmän känslaen

missbruket minskatatt de åren.senaste

8.2 Idrotts- eller folkhälsoproblem
Motiven för idrottsrörelsen arbeta med antidopingatt klara. Idrot-är I

vill följande:ten sägs "Det meningslöstär tävla inte allaatt följerom
regIer"‘°‘.gemensamt uppsatta

I Dopingutredningen bedömningengörs samhällets åtgärderatt mot
doping bör inriktas på missbruket i folkhälsoperspektivm.ett Doping-
bruket förekommer inte exklusivt inom den organiserade idrotten.
Doping förekommer framför allt bland styrketränande och i de miljöer
där sådan träning bedrivs. Som hälsoproblem, främst forett ungdomar,

det såledesär enligt Dopingutredningen område för det allmännaett
stat, landsting och kommun stöd till. Detta visasatt också bl.a.ge

Folkhälsoinstitutets olika insatser dopinggenom ochmot olikagenom
kommuners avtal med såväl föreningsdrivna privatdrivnasom gym.

Motiven för stöd till idrottsrörelsensstaten att antidopingarbetege
kan till viss del kopplas till folkhälsoambitioner, framförallt den del av
RF:s arbete inriktatär på information och samarbetesom med andra
organisationer och myndigheter. När det gäller idrottsrörelsens arbete
med kontroll och provtagning motiven förär statligt stöd inteett lika
självklara. Om å sidan verksamheten idrottsintemtena ettses som pro-

°5 Håkan Nyberg och RF:s årsredovisning 95/96 sid. 11.
°° Idrotten vill, 1995, s.
m SOU 1996:126, 293.s.
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med kontroll ochblem, främst inom elitidrotten, bör arbetet provtag-
å den andra sidanning i huvudsak bekostas idrotten själv. Om, enav

i samhället, framförallt förkoppling till förebildidrottengörs äratt en
det viktigtmängd idrottande ochoch andra ungdomar, äratt atten

dopingrnissbruk, så kandenna förebild inte befläckas fusk dvs. ettav
statligt för antidopingverksamhet motiveras.stöd denna del RF:sav

stöd.Europarådskonventionen dettamotiverar även

8.3 Analys och slutsatser

Dopingutredningens, huvudansvaret förVår slutsats i likhet medär, att
folkhälsosfären. dettaarbetet med antidoping bör ligga inom I ansvar

för vetenskaplig kunskapsupp-inkluderas och kostnadernaansvaret
följa utvecklingeninklusive och förbyggnad nödvändig apparatur att

folkhälsoinriktade förebyggandedopingbruket liksom för det ar-av
undertecknande Europarådskonven-betet. Sverige har sitt avgenom

för fullgott dopinglabo-tionen bl.a. påtagit sig finansieringsansvaret ett
genomföras laboratoriumratorium eller för analyser kan på ettatt

finns idag vid Huddinge sjukhusutomlands. sådant laboratoriumEtt
bekostas med medel inomoch bör i enlighet med synsättet ramenovan

utgiftsområde. har i detför hälso- och sjukvårdssektoms RF samman-
ställt och till förfogande förvärdefull kompetens ställerhanget RFsom

sfáren Folkhälsoinstitutet, landsting,ansvariga myndigheter inom den
på elitidrottare bör bekos-kommuner. Analysen de tasprover somav

kostnadernagrundläggande för laboratorietsidrottsrörelsen. Detas av
betalas idrottsrörelsen.däremot intekompetens, börapparatur avm.m.

internationella åtaganden markerat sittSverige olikahar genom
företrädare på id-för arbetet hardoping. RF statensmot somansvar

internationella arbetet medrottsområdet viktig roll spela i detatten
kommit till uttryck i detdopingfrågoma bl.a.inom idrotten, vilket ovan

genomförande instans enligtnämnda regeringsuppdraget till RF att vara
stöd till idrottenförIADA-avtalet. Regeringen inombör statensramen

infonna-ersättning förför börRF detta uppdrag. Därutöverersätta ges
myndig-samarbete med andrations- och utbildningsverksamhet samt

uppdrag.heter och anslutning till dettaorganisationer i
inomprovtagningsverksamhet byggtskontroll-Den och som upp

nödvändig.förtroendeingivandeidrottsrörelsen föredömlig ochär samt
förinomVår slutsats fortsatt börden stöttas statensär ävenatt ramen

allmännaenligt vår mening i denstöd till idrotten. Verksamheten ingår
specialidrottsför-ochverksamhet kring motion RFtävling och som

stöd denbunden erhålla sittbedriver och bör således vägen.
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9 Talangsatsning inom svensk idrott

9.1 Sverige idrottsnationsom

Svensk idrott har anseende i idrottskretsar i världen.ett gott runt om
Det beror dels på svenska idrottare varit duktiga i många idrotteratt
och några världens tiderna framgångsrika idrotts-att mestav genom

kommer från land. Dels beror detvårt på denutövare svenska folk-att
rörelsemodellen, byggd omfattande ideelltpå ledarskap, känd ochett är
respekterad.

I till Nordiska Faelleskommittén 1995 redovisade Peterrapporten
Tallberg, finsk IOK-ledamot och direktör i Finlands idrottsförbund,
uppgifter medaljfördelningen i de mästerskapstävlingarnastoraom
efter andra världskriget visar Sverige och flera de övrigaattsom av
nordiska länderna framgångsrikabland de i världenär mest om man
slår medaljantalet invånare i landet. undersökningIut per en som
Dagens Nyheter decemberpresenterade den 24 placerar1995 sig
Sverige framträdandepå plats alldeles invånarantal.oavsetten

Under nittiotalet emellertidhar de svenska framgångarna, interna-
tionellt blivit färre. Samtidigt har nordiskavåra grannländer haft fort-

framgångar. Mest uppmärksammat Norges internationellasatta är stora
framgångar i många idrotter. särskilda elitsatsning startadeDen isom

redanNorge, innan beslutet få de olympiska vinter-attom arrangera
spelen i Lillehammer år fattades sedan1994 och förstärktes, harsom
givit fantastiskt resultat.ett gott

denAtt svenska allmänheten vill svenska idrottsframgångar visasse
bland i den intervjuundersökning gjorts för Idrottsutred-annat som
ningen. de tillfrågadeAv det viktigt70 eller mycketsäger ärprocent att
viktigt svenska idrottsutövare framgångsrika intemationellt.‘°‘att är

betänkandetI Idrott allaår och det riksdagsbeslut följde årsom
1970, talas vikten samspel mellan bredd och elit. Denom av genom-
gång Idrottsutredningen gjort riksdagsbehandlingen idrotts-som av av

m Busch Zetterberg, 1997.
09 Idrott alla, 1969.
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frågorna visar i samstämmig uppfattning i denna frågastort setten
kap. 2. Agerandet från riksdag och regering vid Stockholms kandi-
datur för de olympiska sommarspelenatt år 2004 visar ocksåarrangera

intresse för ha framgångsrik svenskstatens elitidrott.att en
betänkandetI Idrott alla föreslogs metoder för möjliggöra föratt

idrottsungdomar från vårt land erforderliga satsningar förgöraatt nåatt
internationell elit. skulleRF försöka finna för elitidrottsut-ett systern
veckling socialt för de idrottstalangertar lockassom ansvar unga som
till den omfattande satsning behövs för nå världselit.attsom

Ett brett med huvudsaklig inriktning på idrottsta-attprogram ge
langer möjlighet kombinera sin idrottssatsning med studieratt har
också genomförts under sjuttio- och åttiotalen. Riksidrottsgymnasier,
idrottsplutoner och stipendier under högskole- och yrkesutbildning har
införts komplement till idrottsverksamheten i förbund och före-som
ningar. Under nittiotalet har satsningen förstärkts genom gemensamma
insatser från ochRF SOK för stödja specialidrottsförbundens arbeteatt
med den idrottsliga prestationsutvecklingen.

Från hösten 1996 finns avtal mellan RF och SOK behandlarett som
samverkan och rollfördelning det gäller elitidrottsutvecklingen.när RF
fördelar statsanslaget vilket del går till förbundens interna-storav en
tionella tävlingsverksamhet och förberedelser för denna. RF ansvarar
också för de institutionella förutsättningarna för tävlingsidrottareatt
skall kunna kombinera sin idrottssatsning med studier. harSOK ansva-

för stödja de olympiska förbundens idrottsligaret förberedelseratt för
OS. harRF i avtalet det gäller elitstöd uppdragitnär SOK att ut-
veckla och förvalta stödmodell för den svenska idrottsrörelsen ien av-
sikt understödja samtliga SF. Verksamhetenatt skall bedrivas under

Olympisk Support och inriktad dennamnet elitmotvara som repre-
eller inom överskådlig framtid kommersenterar att representeraen

Sverige på internationella elitnivå.yppersta
I Idrotten vill, det den svenska idrottsrörelsen harprogram som

antagit inför tjugohundratalet, finns förslag till fortsatt och förstärkt
utvecklingsarbete enligt svensk modell, i vilken alla goda krafteren
samverkar.

"Helhetssynen på märmiskan grunden i denna svenskaär modell för
elitidrottssatsning. De talangfulla idrottsungdomarna skall in-mest
spireras den totalsatsning erfordrasgöra föratt nå interna-attsom
tionell elitnivå. Individen i det stödsätts centrum genom som ges,
samtidigt och för sin utveck1ing."°tarsom var en ansvar egen

° Idrotten vill, 1995, 22.s.
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Grundtankama väl genomarbetatsåledesär ettatt systemgenom ge
idrottstalangema hjälp självhjälp. skall kunna återgå tilltill De ett nor-

i idrottskarriär slut och de i allmänhetmalt liv samhället deras ärnär
har år kvar yrkesverksamma liv.30-35 sittav

Idrotten vill vidare.I uttrycks ambitionerna

för ansvarstagande kan utvecklas på regionalDenna modell socialt"
föreningaroch lokal nivå samarbete mellan och skolor.genom

får plats riksidrottsgymnasiemaMånga fler ungdomar de påän som
idrott."vill få sådan rejält påmöjlighet att satsaen

den finns goda möjlighetergymnasieskolanI göraattnya anpass-
för idrottssatsning och studier.ningar underlätta kombinationenatt

Idrottspolitiskt intresse9.2

ambitioner till helahar konstateras stöd denStaten attsom ovan ge
verksamhet idrottsrörelsen. breda ungdoms-bedrivs inom Densom

bedrivs i tusentals idrottsföreningar och leds fleraidrotten, som av
ledare,hundra ideellt verksamma grunden. den skapasIutgörtusen
upptäcksförutsättningar för talangerna och kan slussas vidare tillatt

i riksidrottsgymnasier och elitföreningar.allt intensivare satsningar
föreningsidrottenLedare och aktiva i den breda stimuleras svenskaav

kan följas mycketidrottsutövares framgångar näranumerasom genom
"glädjeyra"intensiv mediebevakning. vid några tillfällenDen somen

svenska landslag kommit hem exempeluppstått framgångsrikanär är
vilket Bredd- och elitverksamhet finnspå genomslag elitidrotten har.

mediefrekventa lagidrotterinom idrottsfamiljen, vissaäven extremtom
diskuterar sin absoluta elit, denandra associationsformer för ännu

folkrörelseidrotten.ideella föreningen och därmed går ur
värdskapet för de olym-samband med kandidaturI Stockholms om

piska regeringen möjliggörasommarspelen utlovadeår 2004 att ett
statligt storleksordningen miljoner kronorstöd till talangutveckling i 10

tillår under villkorades Stockholm skullesju år. Utfåstelsen attper
finnsanförtros spelen. Behovet sådan satsningatt enarrangera av

värdskapet.naturligtvis kvar Stockholm inte fickäven om
mångautökat stöd från kan motiveras påEtt sätt utöverstaten

i internationellavärdskapet för de Framgångarolympiska spelen. mäs-
terskap för publicitet och goodwill landet.svenska idrottsutövare ger

‘ 22.a.a., s.



158 alangsatsningT inom svensk idrott SOU 1998:76

En goodwill kan utnyttjas såväl för turism exportföretagensom som av
och dessutom stimulans till aktiva och ledare i den breda ungdoms-ge
idrotten. Genom särskilt statligt stöd kan också andraett aktörer moti-

såväl från näringslivet från offentlig sektor likartadeveras, göraattsom
satsningar.

idrottstalangerDe får del stödet skall erbjudas utbildningsom av
och information också dem medvetna singör roll och sinasom om
möjligheter goda förebilder för barn ochatt ungdomar. Förebildervara

inte bara sina idrottsresultat, också sinsom utangenom genom person-
liga framtoning kan skapa positiva framgångsbilder för svensk ung-
dom. I "Starta vågen idrottens etiksatsning" genomförs i helasom nu-
idrottsrörelsen finns erfarenheter bygga vidare på. Idrottstalangemaatt
kan visa det finns framåtanda i Sverige, vilketatt har värdenstora ur
flera aspekter.

En intensifierad satsning på utveckla svensk elitidrottatt och
svenska elitidrottare förutsätter alla inblandade samverkaratt förparter

få bästa möjliga effekteratt den resursinsats Insatsemagörs.av som
från ideella ledare och föräldrar redovisar vi på olika i detta avsnittsätt

betänkandet. Deras insatser grunden för lyckadutgör satsning.av en
Kommunala satsningar exempelvis vad beträffar anläggningar ingår l
också i basen.

Stödet från alla de resursbasema, offentligt, privat ochtre ideellt och
samspelet dem emellan grundförutsättningamaär för litet landatt ett

vårt skall kunna hävda sig i internationell konkurrens.som
För satsningen skall kunna bli framgångsrikatt krävs helhetsbilden

bygger på kända fakta situationen idag och i densom närmasteom
framtiden. Här därför beskrivninggörs dagsläget och utveck-en av
lingstendensema i internationell idrott.

9.3 Omvärldsanalys

9.3.1 Fler medtävlande och fler tävlingar

Sedan den förra idrottsutredningen gjordes har den internationella
idrottsvärlden förändrats kraftigt. Till del hänger dettastor samman
med förändringarna i vår omvärld. Nya har bildats, vilket intestater
minst märks i den europeiska idrotten. viDär tidigare hade starkatre
medtävlare för våra landslag i Sovjetunionen, Jugoslavien och Tjecko-
slovakien har vi idag minst tio landslag, konkurrerar med Sverigesom

platser i Europamästerskapens finalomgångar.om
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På världsnivå har deltagare från länder i Afrika kommit in och
hunnit skaffa sig totaldominans inom vissa långdistans-en t.ex.grenar
löpning. I Asien finns starka fästen för vissa och Kinanär pågrenar
allvar kommit i idrottsvärlden skerut sannolikt förändringar.stora

Som ytterligare exempel på förändringarna kan nämnas antaletatt
länder deltog i Årsommar-OS år 1972 121 stycken.som 1996 hadevar
antalet deltagande länder ökat till 198 stycken. Intäkterna från TV-
rättighetema vid olympiska sommarspelen år 1996 tjugovar gånger

destörre än år 1976. På individnivå kan Södertäljes basketstjämavar
Bitte Andersson bra exempel påett tävlingsutveckling.vara Hon

i intervju hon startade sinnär landslagskarriäruppger atten i början på
70-talet tränade hon två gånger i veckan och spelade 20 matcher om
året. När hon slutade i slutet åttiotalet tränade hon åtta gånger iav
veckan och spelade 45 matcher året. I avseende dockettom var
situationen helt densamma. Idrottandet skedde fritiden helt utan
ersättning. Hon deär många gjort och idrottsligen görav som en
storsatsning få någon ekonomiskutan kompensation.att

Sammantaget innebär denna utveckling den idrottsligaatt standar-
den hela tiden höjs och konkurrensen inom denatt internationella
idrotten ökar.

9.3.2 Internationell tävlingsverksamhet

Den internationella tävlingsverksamheten koncentreras allt till demer
mästerskapstävlingama.stora VM, EM och Olympiska spel kvali-samt

ficeringstävlingar till dessa drar till sig delenstörsta medieuppmärk-av
samheten och därmed intresset, hos såväl publik som sponsorer.

I individuella idrotter ordnas världscuper och Europacuper, och
arrangörsortema konkurrerar få anordna deatt attraktivamestom täv-
lingarna. Svenska f°ar kvalificerautövare sig for deltagande. Prispengar
delas efter uppgjordaut i demönster idrotterna.större Den ärsom
framgångsrik i etablerad idrott kan finansiera sitt liv på dettaen sätt.
Detta gäller dock bara de idrotterna där mediebevakningenstora är om-
fattande och exponeringsmöjligheter för sko- klädes- ochger materiel-
tillverkare andra företagsamt med direkt eller indirekt ekonomiskt in-

i branschen.tresse
Mediebevakningen betyder allt eftersommer sponsorema som en

följd denna kan skaffa sig allt inflytandeav större utvecklingen.över
Vid friidrotts-VM uppträder exempelvis USA:s inför mediernatrupp i
presskonferenser anordnade Nike och Reebook i stället förav av

"2 Bra idrott i vår förening, 1992.
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mellan olikastenhård mär-Konkurrensenfriidrottsförbund. ärUSA:s
tävling.alpinprisutdelningen efteriexempel påvivilket kanken, ense

märkesnamn på,det stårsig detmedpallen bärpåDe mesta,tre som
itiden TV-rutan.beräknadefå denför delatt nogaav

väljer idrottmaterielfrågorinblandade idirektinteFöretag ärsom
kategorioch denharidrottsgrenenimageefter denstödjaoch attperson

motionssyfte.imänniskor utövar sportensom

förbundeninternationellaDe9.3.3

OlympiskaInternationellaochidrottsförbundeninternationellaDe
omfat-försökerspel,olympiskabeträffar ettKommittén, vad genom

och kantävlingsverksamhetenpåkontrollhållatande regelsystem
otillåtenrespektivetillåtenexempelvisbestämmelserolika omgenom

verksam-tävlingsdräktemaföretagsnamn påexponering styra uppav
Tennisför-varierande.dockagerandeförbundensKraften i ärheten.

påverkarkommersiella krafterstarkamycketexempel därbundet är ett
kommitförbundetinternationellavarför detutformning,verksamhetens

arrangörspooler. Någotochspelarorganisationerförstå tillbaka somatt
prispengar.uppseendeväckandeiresulteratbl.a. stora

fleraellerochförvärldsförbund amatörer ettidrotter harVissa ett
för-Golfenssådana.exempel pågolfochproffs. Boxningför ärandra

medantennis,situationlikartadprofessionella harbund för somen
konkurrerandefleraförvirrad, medsituationboxningens ärsnarast

världsförbund.
starka, medmycketallmänhetiförbundenlagbollsportemaI är en

frånkraftfull dominans Europa.
för-utvecklingenochhålla ihopmöjligheterFörbundens styraatt
EG-aktiva och derasde närförförmånemellertid till agentersvagades

världinternatidigareidrottensireglernadomstolen kom prövaatt
regelsystemidrottemasVissaBosmandomen.den s.k. egnaavgenom

skallförbundenförRiskernaochheltsedvänjor vändes attoch ner.upp
för-villoch denökarutvecklingensitt se ensomtappa grepp om

sig samlarinomidrottsorganisationsammanhållenbundsledd och som
oroad.anledningkan haelitverksarnhetbredd- och att vara

i TVAtt9.3.4 synas

TV-direktivMinisterrådetoch ii EU-parlamentet ett nyttbeslutEtt om
garantiinförasbestämmelse kansärskildinnebär97/36/EG att omen

betala någoni TVvissafå attallmänheten utanför att evenemangse
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särskild avgift. I departementspromemoria i Kulturdepartementeten
finns förslag till genomförande TV-direktivet i svensk lagstiftning.av
Promemorian har remissbehandlats. Regeringen har i lagrådsremissen
föreslagit förändring radio- och TV-lagen regeringenen rättav som ger

besluta nationellatt lista förupprätta skyddaatt vissaatten evenemang
för den breda allmänheten. föreliggandeDet förslaget aktualiserar
frågan hur public-service kanalemas allsidiga bevakning idrottenom av
kommer utvecklas. TV-sporten har inteatt råd allsidigt skildraatt
svensk idrott för i konkurrens med betalkanalemaatt tvingasman
betala mycket höga belopp för sändningsrättighetema till fotbolls- och
ishockeyevenemang. dagssituationenI får i alla specialidrotts-stort sett
förbund fotboll och ishockey betalautom TV-sporten för fåatt ett

direktsänt.arrangemang
Ett aktuellt exempel Svenska brottningsförbundetär justatt nu

betalar 750 000 kronor enligt avtal med Sveriges TV för få VM iatt
brottning i TV. fåsänt För landskamp eller världscuptävlingatt en en
direktsänd betalar förbunden i storleksordningen 70-80 000 kronor.
Eftersom tidningarna i utsträckning i sin bevakning följer detstor som
sänds i TV, såväl i förhands- reportagedelama, betyder TV-som en
sändning finnsSyns såatt alltså betalar förbun-man syns. man man —
den. Möjligheterna sälja reklamplats direktsändningatt gör iatt TV,en
för de flesta förbund ändå går ihop. hadeMen sluppit betala kost-man
naderna för sändningen, eller fått betalt för det levererarrent av man
idrottstävlingen, skulle det inneburit intäkter och därmed störremera
möjligheter för förbundet höja kvalitén landslagsverksamheten.påatt

När regeringen diskuterar med TV-kanalema vilkaom program som
skall tillgängliga för alla, bör också frågan allsidig bevakningvara om

idrottsevenemang aktualiseras. Om för in spelmarknaden i dis-av man
kussionema blir den relaterade bilden tydligare.ännu Sambandenovan
mellan TV-sändningama och spelbolagen och de verk-samtpressen
samheter spelar förstärkerpâ fokuseringen på litet fåtal idrotter.man ett

detFör flertalet idrotter aldrigstora möjlighet till inkomstförstärk-ges
ning spegling i och andraTV medier. Diskussionengenom om me-
dierna verksamheten eller speglarstyr den, högaktuell detär gällernär
elitidrotten.

m DS 1998:21.
"4 ÄndringLagrådsremiss i radio- och TV-lagen 1996:844, Ku 98/90/Meom
respektive 98/606/Me.

SOU6 I998:"6



162 Talangsatsning inom svensk idrott SOU 1998:76

9.3.5 Landslag eller klubblag

Marknadskraftemas påverkan märks också tydligt det gällernär fåatt
för landslagsverksamhetenutrymme i förhållande till klubbverksam-

heten i de internationella förbundens tävlingskalendrar. Särskilt i lag-
bollsportema blir konkurrensen tid ständig kamp mellan tid förom en
landslagsverksamhet och tid för klubbverksamhet i vilken klubbverk-
samheten tvingar till sig allt del. Föreningarnastörre betalaren stora

för hålla kompetent spelartruppatt medsummor toppcoacher ochen
och vill få så mycket möjligtmanagers ut entréavgifter, TV-som av

och medieutrymme och därtillannat hörande sponsorsintäkter. fårDet
spela många matcher. denatt I verksamhetman därgenom det finns

i ligornamest i basket och ishockeypotten i Nordamerikapengar - -spelar 82 matcher före slutspelen. För ñnallagen kanman det blinu 15
matcher till.

I Europa förhållandenaär inte så det blir alltextrema svåraremen
få för landslagsevenemangatt utrymme under högsäsong. Så länge de

internationella förbunden har makt ålägga klubbarnaatt ställaatt
landslagsspelare till specialidrottsförbundens förfogande, sker,som nu
håller det. Men i takt med de internationella förbundensatt makt mins-
kar, så kommer också dessa möjligheter begränsas vilket kommeratt att
reducera specialidrottsförbundens möjligheter dra inatt tillpengar
utvecklingsarbetet.

En utveckling allt starkare ställning förmot klubbverksamheten är
Europaligoma, redan finns påbörjade i basket och fotboll, ochsom som

på i ishockey.är väg Om där fullt och låtertar steget de bästautman
lagen frånavstå spela i de nationella ligornaatt blir EM och förVM
klubblag viktigare motsvarande försnart än landslag.

9.4 Olika förutsättningar
Av redovisningen framgår förutsättningarna bedrivaatt elit-ovan att
idrott väldigt olika-är idrottema emellan. fortsattI stöd till elitid-ett

med statligarotten medel bör självklart hänsyn till detta. Principentas
bör den bäst behöveratt stödet skall få det. Mångavara desom mestav
framgångsrika svenska tävlar i idrotterutövarna där det mycketär svårt

få sponsorstöd, varföratt förstärkt statligt stöd blirett särskilt viktigt
för dem. Erfarenheterna från det s.k. elitidrottsutbildningsstipendiet

sedan år 1992 möjliggjordes medel frånsom AB Tipstjänstgenom
visar det går lösa. ekonomiskatt Enatt har gjortspärr ingen manligatt
fotbolls- eller ishockeyspelare erhållit stipendiet, eftersom de haft för
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idrottsliga sidandet deninkomster sitt idrottande. gällerNärstora av
förprestationsutvecklingsstödet kunnat användas alla.har emellertid

grannländer och fårLiknande principer används i våra nordiska
tillämpning extrasatsning för talangut-vidnaturligtvis också sin en

beskrivs och hittillsveckling. svenska modellDen somsom ovan
förbättrashär. den börkan grunden Menanvänts, utgöra även genom

hårdare kravforskning och utbildning och påbl.a. utveckling samt upp-
Verksamhetsmål.följning statsbidragen till aktuellaav

Riksidrottsgyrrmasiema9.4. 1

försök och blevinfördes på år 1972Riksidrottsgymnasiema permanent
reforme-gymnasieskolanverksamhet i gymnasieskolan år 1982. När

utvärdering verksamheten årrades omfattande 1994.gjordes aven
intagningstalen minska-elitnivå skärptes,Resultatet blev kraven påatt
könsfördelning. fickmed bestämddes till platser i varje årskurs RF500

för fördelning statsbidra-myndighetsfunktion därigenomoch ansvar av
riksidrottsgymnasier. Regionala och lokalatill kommuner medget

inget statsstöd till den särskildaidrottsgymnasier finns, harmen
Önskemål från de fot-finns lagidrottemaidrottsundervisningen. stora

idrottsgymnasier klassaderegionalaboll och ishockey få "sina"att som
ersättning kommunerna emel-medförariksgymnasier, vilket skulle att

lan automatiskt skulle utgå.
riksidrottsgymnasiema skallIdrottsverksamheten vid ettses som

idrottsföreningama. har särskilt i detill i Dekomplement verksamheten
elitidrottsutvecklingenförmycketindividuella idrottema betytt av

de talangfulla i sinmånga skäl. Eleverna utgör mestavgruppen
varandra i träning och kunskaps-stimuleraåldersklass i landet och kan

anställa duktigahar anledninginhämtning. Förbund och kommun att
träningsmöjlighetema blirsålärare. Schemattränare attanpassassom
anledning på brahargoda möjligt och kommunernaså att satsasom

fårkommunernaträningsanläggningar. har i sin medförtDetta atttur en
träningslägerklubbar förlägger sinatillbaka förbund ochdel attgenom

gymnasieortema.på
tredje år ochriksidrottsgymnasiemaUtvärderingar görs vartav

föränd-fram i den Eneventuella förändringar bör komma processen.
skall möjligt fåredan idag detring dock aktuell är attatt varasom syns

talangfulla och intensivtfyra år för debedriva utbildningen under sat-
idrottssatsning behöver tidgrund sinsande ungdomar, vilka på merav

deras kapacitet.resultatför klara studiegången med motsvararatt som
för möjliggörastudiestödsreglemaanpassningar erfordras iDe attsom

kostnader förmedföra ökadedetta behöver inte staten.



alangsatsning164 T SOUsvensk idrott 1998:76inom

Elitidrottarens villkor9.4.2

får relativtGenom riksidrottsgymnasieverksarnheten antalett stort unga
idrottstalanger deras talang och ork räcker förmöjlighet prövaatt om

dem villvidare internationell elit. vidareFöratt satsa satsamot som
krävande tid. nyligen genomfördspännande och mycket Iväntar en en

studie villkorenvisar från landslagsutövare inte för-170 attsvaren
tidigare, då mindreändrats mycket jämfört med sjutton år studieen

gjordesm. gäller det få tiden räckadet idrottsliga tillFörutom att attrent
studien från framräknadeoch klara sin försörjning. i år 1980Denatt

elitidrottsforrneln ganska väl också idag.48 6""3 5,5 stämmerx x x
undersökning gjordockså dansk år 1995.Den med Förstämmer atten

och tävla timmarlandslagsutövare behöver träna trevara man om
veckandagen i genomsnitt fem halv dag i under 48 veckoroch en per

landslagsutövaren ha underår. Denna träningsdos behöver år. Omsex
materielvård och återhämtninglägger till tid för blir tidenman resor,

veckan. genomsnittsåldemden dubbla omkring timmar i Med35 24——
för kvinnorår för landslagsutövaren lägre kan konstateranågot man

skaffar sigdenna satsning medan jämnåriga yrkesutbildningskeratt
och etablerar sig arbetsmarknaden.på

gjorts med niointervjuundersökning svenskor, blivitI som somen
de i flera fall avbrutit sininternationella mästarinnor visar idrotts-att

studierl.satsning för akademiska Kombinationenklara sinaatt av var
tillför arbetsam för klara. de nått den absoluta hadeJust toppenatt som

haft återuppta sin idrottssatsningsedan ambition ork ochoch att -
idrottssatsningenlyckats. skälHur många avbryter ochav sammasom

aldrig kommer tillbaka får vi inte veta.
tid erfordrasfå möjlighet den således mycketAtt använda äratt som

träningsförhållanden och braviktigt, vid sidan goda Dentränare.av
elitsatsning studier vid högskolafortsätter sin medkombineraattsom

bör därför lättåtkomlig träningsmiljö. Därför börfå i bra ochvara en
högskolestudier blidet tidigare prövade "ortsfcireträdet" vid åter möj-

ligt. behöver också fåhårt satsande idrottstalangenDen rätt att ta ut
studiemedel i vilken hon eller han hinner studera.motsvarande den takt

ofta deltidsarbeta forelitsatsar studera behöverDen attutan attsom
få hjälp med studierådgivningklara sin försörjning. Möjligheterna att

i utvecklat talangstöd.och karriärplanering viktiga ingredienserär ett

"5 Eriksson 1997.
"6 Wallin 1980.
"7 Olofsson, 1996
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Mästarinnoma i den refererade undersökningen betonar justovan
vikten medvetna val i olika viktiga situationer.av

I undersökningen landslagsutövama bristandeav anges resurser som
det viktigaste skälet till inte kan hårdare, och föräld-att satsa attman

i likhet med sjutton tidigareår elitidrottarnasärrarna mesta
sponsorer.

9.4.3 Prestationsutveckling

bam-I och ungdomsåren föreningsledarna ochär särskilt detränarna
påverkar utvecklingen hos idrottstalangen.mest Efterhandsom som

talangen utvecklas och utmärker sig blir han eller hon "upptäckt" på
förbundsnivå. Föreningstränama har dock hela det stora ansvaret att
lotsa den talangen fram till uttagning till utvecklingsgruppunga en en

förbundsnivå och i förekommande fall uttagningen till riksidrotts-
gymnasiema sker i femtonårsåldem. Särskilt viktigt det tillärsom att se

talangen får allsidig träning,att i flera idrotter förgärna på så sätten att
motverka Önskvärtnegativa effekter alltför tidig specialisering.av en

alla elever i högstadiet kunde få idrottatt på schematid delsvore mer
för sina idrottsliga talanger, dels föratt testa utveckla livslångtatt ett
intresse för fysisk aktivitet. vissa kommunerI finns särskildanu
idrottsklasser i högstadiet, vilket möjlighet till träning på studietid. Iger
de flesta individuella idrotter det så idrottstalangenär underatt gymna-
sietiden fortsätter tävla och i sin hemmaklubb.träna Det viktigtatt är att
klubbtränarna får kompletterande utbildning, så hon eller han kanatt
öka sin kompetens och i och med detta också förmedla kunskapny
vidare till sina kollegor i klubben.

I de lagbollsportema erbjuds de främsta talangernastora ofta att
komma till elitklubb medverkar till ordna individuelltatten som en
anpassad studiegång på i förstället talangen går på riksidrotts-orten att
gymnasium.

finnsDet goda möjligheter för samverkan mellan riksidrottsgymna-
sierna och de regionala utvecklingscentran finns på nio i lan-ortersom
det. Dessa kan träffpunkt och inspirationskällautgöra för idrotts-en en
gymnasielärama och alla i regionen. Dessatränare utvecklingscentran

del i denär satsning RF och SOK utvecklat,en gemensamma som
under Centrum för prestationsutveckling CPUnamnet med årstart
1992 och bedrivs i SOK:s regi enligt uppdrag från RF underettsom nu

Olympisk årligenRFnamnet statsanslagetsupport. satsar procenten av

s a.a.
"9 Eriksson, 1997.
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år 1998, 4,8 miljoner kronor verksamheten,i medan SOK 1/3satsar
det RF miljonerår 1998, kronor1,6 sina licens-avsätter ochav av

sponsorsintäkter.
Verksamheten inriktas såväl stöd tillpå landslagsgrupper och deras

utvecklingsarbete, bedrivettränare, enskilda tillsam-tränaresom av
med den de har för. Oftast bedrivs verk-utövaremans grupp ansvar

samheten särskilt projekt med forskarstöd. kapitelI 10 diskute-ettsom
möjligheten sektorsansvaret förRF den beställarstyrdaattras ge

idrottsforskningen. Direkt beställd forskning inom området prestations-
utveckling skulle härigenom möjliggöras. Detta bör leda till fors-att
karna och de utvecklingsansvariga får samarbete, vilket inäraett stor
utsträckning bedöms kunna bidra till verksamheten blir bättre.att

Goda erfarenheter samordning insatserna vid regionala ut-av av
vecklingscentran med universitet och högskolor finns. Inte minst
intressant bör samarbete mellan Idrottshögskolan inärmare Stock-ett
holm och idrottsinstitutRF:s har nyligenBosön RF bekostat in-vara.
rättandet professur vid Idrottshögskolan vilken sedan år, lik-ettav en

andra små och medelstora högskolor, tilldelas fasta forsknings-som
Bosön s.k. Olympiskt och harär underett supportcenterresurser.

år för miljoner kronor.70 Upprustningen gäller bl.a.upprustatssenare
lokaler och behövs för och medicinsk uppföljning.apparatur testersom
Idrottsutredningen RF och SOK kan initiativ till sådantatt ta ettmenar
samarbete och detta få till stånd motsvarighet till det norskagenom en
Toppidrottscentret i Oslo.

För kunna sprida harkunskap samarbete påbörjats mellanatt ettny
Olympisk och förutomSISU landets elvasupport att ettsom, vara av
studieförbund, också har uppdrag idrottensRF:s utbildnings-att vara
organisation. Genom detta samarbete kan forskningsresultaten spridas

SISU:s förlag ändamålsenligoch utbildning konti-attgenom genom
nuerligt erbjuds de för prestationsutvecklingsar-personer som ansvarar
betet på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Inte minst viktigt det,är som
motiverats de föreningsledare har för talange-att attovan, som ansvar

på lämpligt demedan fårtränar god utbildning.sätt ärettrna unga en
Nya möjligheter står till buds IT-utvecklingen, bl.a. med utbild-genom
ning distanspå för vilka medel kan sökas hos Kunskap- och Kompe-
tensstiftelsen KK-stiftelsen.

Det pågående samarbetet mellan SOK, ochRF, SISU SF har goda
möjligheter utvecklas så olika utnyttjas optimalt.att att resurser

Svenska idrottsutövare utvecklasskall under etiskt försvarbara for-
det slås fast i Idrotten vill. ingår antidopingarbetetHär liksommer,

arbetet med förebygga idrottsskador och i förekommande fall reha-att
bilitera dem skadat sig. Erforderligt utvecklingsarbete inomävensom
detta område bör kunna förbättras sektorsansvaret för denom
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idrottsbeställda forskningen till RF. Också det gäller dennärges
teknologiska utvecklingen det vikt idrottsorganisationemaär attav
följer med i utvecklingen. I många idrotter blir materiel- och
materialfrågoma allt viktigare för resultatutvecklingen.

Genom forskning, utvecklingsarbeteatt och utbildning samordnas
inom alla dessa områden inspiration till arbetet med prestations-ges ny
utveckling på alla nivåer.

9.4.4 Ekonomiska förutsättningar

Den ekonomiska situationen mycket olika blandär SF:en beroende
bl.a. förbundets möjligheter få stöd via och samarbets-att sponsorer

jfr kap. 5. Stor del tillgängligapartners medel används i de flestaav
förbund för landslagsverksamhet och förberedelser för denna. Det finns
dock idag ingen redovisning hur del sitt statsanslag flir-storav av som
bunden använder för detta ändamål.

Idrottsutredningen emellertid den uppskattningengör SF använ-att
der minst 80 miljoner kronor statsanslaget för ändamålet, vilket vidaav
överstiger medlen från SOK och Olympisk Densupport. närmare upp-
följningen statsmedlens användning utredningen föreslår seav som
vidare kap. 14 blir särskilt aktuell inom detta område. Omfattningen av
landslagsverksamheten och förberedelserna för denna bör kunna redo-
visas.

Det utvecklingsarbete Olympisk erbjuder SF delta isupport attsom
och det stöd SOK årligen till de olympiska förbunden för förbere-ger
delser för liksomOS, det förslag Idrottsutredningen lämnar försom att
skapa bättre förutsättningar elitidrottssatsandeför ungdomar, se vidare
kap. 13.8 kvalitetsstyrt och förenatär kravmed SF:s övriga elit-
satsning. Det medför därför börverksamheten följas mycketatt upp
noga.

Erfarenheterna från framgångsrikavårt grannland Norge denär att
stödfunktionen för elitutveckling, Olympiatoppen, hargemensamma en

mycket god insyn i hur förbunden använder sitt statsanslag.

9.5 Analys och slutsatser

De medel SF:s statsanslag denanvänds för internationellaur täv-som
lingsverksamheten bör samordnas med de insatser i Olympiskgörssom

och SOK så bästa möjliga effektsupport kan uppnås.attav
I kapitel diskuterar10 Idrottsutredningen ordning för idrotts-en ny

forskningen. Genom sektorsansvarRF för den beställarstyrdaatt ge
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forskningen ökas till direkt samverkan mellan forskare,möjligheterna
utvecklare och utbildare olika nivåer. bör kunna bliDetta till gagn
för utvecklingen inte bara föridrottsverksamheten, den prestations-av
inriktade förtävlingsidrotten också bam- och ungdomsidrott ochutan
hälsoinriktad möjligheter finns vidare förmotionsidrott. Goda RF att
samarbeta med Idrottshögskolan i Stockholm på likartat hög-sätt som
skolor samarbetar imed idrottsprofil redan verksamheten vid regionala
utvecklingscentran.

redan med anpassningar i studiegångarDen prövade modellen och
förstärkas föråtgärder generell bör underlätta för id-typ attav mera

rottstalangema tid och energi sin elitsatsning.rikta Enatt motmer
intensifierad idrott förutsättertalangsatsning inom svensk special-att
förbunden kan få utvecklingsstöd frånsamlat RF och SOK. detNärett
gäller aktualiserasde utbildningsinsatser satsningen börsom genom
samarbete ske med SISU.

Verksamheterna Handikappidrottsförbundeti och de idrotts-Dövas
förbund fåbör del stödet med beaktande de speciella förhållan-avav
dena i respektive organisation.

analys här redovisats leder fram till följande slutsatser.Den som

Möjligheterna kombinera elitidrottssatsning och studier enligt den s.k.att
svenska modellen bör kunna förstärkas att:genom

Riksidrottsgymnasiemas samarbete med regionala utvecklings-
utvecklas vidare det idrottsliga utvecklingsarbetetsåcentran att

stärks. viss medel utgår till arrangörskommunendel deEn av som
för skall användasspecialidrottsutbildningen kunna för möjlig-att

fjärde studerande på grund sinläsår för de särskiltgöra ett som av
intensiva idrottssatsning för tillfredsställandebehöver detta påatt ett

genomgå hela utbildningen.sätt

Kombinationen elitidrottssatsning och studier vid högskolor under--
möjlighetlättas elitidrottare landslagsnivå bytapå attatt gesgenom

studieort. landslagsgrupp f°arStuderande tillhör därmedensom
möjlighet specialidrotts-studera vid den utövarensatt ort som
förbund där gjorts särskilda anordningarrekommenderat då det för

underlätta eller det där finns elitserielagelitidrottsträning föratt att
lagsporter.

idrottsrörelsens inrättas stimulerar tillEtt stipendiesystem stu-som-
för idrottsungdomardier vid sidan idrottsutövandet tillhörsomav

talangutvecklingsgrupper idrotter.i olika
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Stödet skall försärskilt talangutvecklingsstöd införas. användasEtt bör
åldersintervallettalangutveckling 18-24 år ochelitidrottare iav unga

idrottsligakan användas deras utvecklingsåväl för förbättraatt
träningsläger, uppföljning, idrottsligtävlings- tillfällen, medicinsk ut-

stipendier,bildning till socioekonomiskt stöd studie- ochmm som
yrkesrådgivning, karriärplanering.

idrottsforskningen tillSektorsansvaret för den beställarstyrda RF iges
vidare kap. Härigenom blir detenlighet med FoU-policy 10.RF:s se

bl.a. möjligt för forskare utvecklare arbeta tillsammans för denoch att
idrottsutvecklingen. innebär ocksåprestationsinriktade Detta SF:ensatt

utvecklingsarbete kan få förbättrat vetenskapligt stöd.ett

förstärkt utbildningssatsning bör alla nivåer inom idrotts-En göras
bland för sprida kunskap kommer framrörelsen, annat att ny som

FoU-arbetet. metoder bördet intensifierade Nya prövas,genom exem-
med stöd. Idrottsrörelsenpelvis utbildning på distans, IT bör kunna

utbildningsprojekt,försöka hos KK-stiftelsen i vilketettpengar man
instruktörermed metoder kan nå och aktiva helatränare, övernya

landet.
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forskningIdrottsrelaterad10 -

inriktningochomfattning

idrottsrelateradKartläggning10.1 av

Sverigeiforskning
verk-"belysasitt direktiv,bakgrund attIdrottsutredningen har mot av
kart-forskning"° genomföralåtitidrottsrelateradinomsamheten en

Kartläggningen,i Sverige.forskningidrottsrelateradläggning somav
tillihar resulteratm.fl.,Patriksson rapportprofessor G.utförts enav

rapportserie SOUutredningensipubliceradochutredningen är
1998:33.

följer denhögskoloruniversitet ochsvenskavidIdrottsforskningen
tidigare del:under 1980-taletsformmodellforskningspolitiska togsom

universitetbedrivas vid landetsskallforskningstatsunderstöddDvs. att
ochuniversitetenstillförs dels viaForskningsmedelhögskolor.och
ochforskning fakultetsanslagenförbasresurserfastahögskolorsvissa

myndigheter universitet,andra änsektorsorganochforskningsrådvia
Forskning finan-bolag.statligt ägdaoch forskningsrådhögskolor samt

fri i bety-betraktadesforskningsrådochvia fakultetsanslagsierad som
finansieradForskninggrundforskning.styrdinomvetenskapligtdelsen
forskning.tillämpadavnämarstyrdbetraktadessektorsmedelmed som
såvälstyrningmotiverad överpolitisktspeciell,förekomDärutöver en

s.k.medelsektorsorganensoch rådsanslagenfakultets- genomsom
forskningsmedel.öronmärkning vissaav

dessvisarforskningenidrottsrelaterade attdenKartläggningen av
skissats.korthärforskningspolitiskaföljt det mönsterutveckling som

och hög-universitetlandetsvidförekommerforskningIdrottsrelaterad
Undermångaochakademiska orter.många ämnenskolor, inom

medicin,iprofessorstjänster:niosammanlagtinrättades1980-talet sex
företrädesvis ifinnstjänsterhistoria. Dessaoch ipedagogikitvå en

° Dir. 1996:84.
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universitet och Lärar-Stockholmsinstitutet,KarolinskaStockholm vid
professors-finnsLinköpingtjänster. Ihögskolan sammanlagt 6 en

idrott iolikatjänster har pådessaSamtliga sätti Umeå två.tjänst samt
kanochriksdageninrättadesTjänsternasin benämning. ettses somav

för grundvetenskapligöronmärkaför dess viljauttryck att resurser
idrottsforskning.

regerings-inrättadesCIFidrottsforskningför ettCentrum genom
iföregångare Idrottensoch vishadebeslut år 1988. Centret sätt en

idrottsrelate-Behovet1970.årinrättades RFforskningsråd avavsom
idrottsutredningenm ochföregåendedenhade tagitsrad FoU avupp

forskningsnämnd""idrottensinrättandetlämnade förslagden av enom
under periodfarmsorganisationernatvåför detta ändamål. De en

forskningsrådet las ned.då1992fram tillmed varandraparallellt
inomstödja forskningsamordna ochinitiera,uppgiftCIF har till att

samarbeteförutsättningar förskapaocksåskallidrottsområdet. CIF
högskolor andraochuniversitetforskare vid olikamellan samt engage-

sedan dess till-harUtbildningsdepartementetområdet.rade inom start
ordförandestyrelseledsskjutit medel. CIF utses av rege-varsenav

Idrottshögskolan och Lärar-landetiuniversitetenringen. De samtsex
återstående leda-ledamot DeStockholmhögskolan i treutser var.en

förslag frånefterdeminstitutet, tvåKarolinskamöterna utses avav
vidsärskild arbetsenhetplaceradRiksidrottsstyrelsen. CIF är som en

Karolinska institutet.
öronmärkning rörligastatsmaktensföruttrycksåledesCIF är ett av

årligenlysergrundforskning. CIFidrottsvetenskaplig utmedel för
påiansökningarna sättbedömerforskningsanslag och stor sett samma

kriterier.vetenskapliga Förstriktenligtdvs.grundforskningsråden,som
Sökandetrycketår.kronor ärmiljonernärvarande delas 8 stortut perca

vilket bl.a.årenunder demiljonertrettiolegat påoch har senasteöver
blygsamma,relativtprojektbeloppenbeviljade ärresulterar i deatt per

spridningmedochkronor000och 100genomsnitt mellan 90 000i en
räknat påprojekt har,Medicinskakronor.000mellan och 25050 000

medlen medanfördeladedetioårsperiod, erhållit 69 procent aven
erhållitprojekt tillsammansbeteendevetenskapligaochhumaniora
det sigforskningsprojektbeviljade rörantaletUttryckt i30 procent.

beteende-och inomårprojektgenomsnitt 50imedicineninom perom
kategorin medi-år.genomsnitt 20 Inomivetenskap/humaniora perom

markårunderidrottssfysiologi, tappatcinska projekt finns senaresom
framförbeteendevetenskaptraumatologi/ortopedi, inomtill förmån för

ochoch bam-socialisations-påinriktningpedagogik medallt ung-

m 1969:29.SOU
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ochfysisk aktivitetstudierlongitudinelladomsidrottsforskning samt av
idrottshistoria.humaniora dominerarinom

forskningsråd iövrigavidarekartläggningen framgår stortAv att
Under den gångnaforskning.idrottsrelateradtillinte givit anslagsett

forskningsrådetHumanistisk-samhällvetenskapligatioårsperioden har
forskningsrådetMedicinskakronor,beviljat totalt 1,444 miljoner

miljoner kronor.jubileumsfond 3,39och Riksbankenskronor120 000
idrottspolitiska beslut1970-årsRiksidrottsförbundet blev genom

denkunskapsutvecklingen inomförsektorsorganstatsmaktensäven
viforskningsråd,IdrottensBildandetorganiserade idrotten. somav

tillerhåller bidragbakgrunden. RFdenförståstidigare kannämnt, mot
bidrar tilloch dessa RFstatsanslagetoch utvecklingforskning över av

kronor år. RF:smiljonernärvarande 5med förverksamhetCIF:s perca
dåanvänds till ringa CIFmedelvad dessa ärinflytande över som

kriterier.strikt vetenskapligaenligtforskningsmedlenfördelarnämnts
Riksidrottsstyrelsenforskningpolicy,har dockRF antagen aven egen

denbör sörja fördetden är1995-02-02. I statensäger att somman
idrottens utveckling ochkunskapsuppbyggnaden förgrundläggande att

bredaktiv FoU-verksamhet medbedrivasjälv skallidrotten egenen
Sedan ligger prio-idrottsrörelsen. 1995 RF:sförankring ispridning och

ochungdomsverksamhet, motionochinom bam-riteringar FoUav
prestationsutveckling.jämställdhet ochfolkhälsa,

samarbetar med Sverigesprestationsutveckling RFdet gällerNär
verksamhetskapaförkommitté SOKOlympiska permanentatt en

prestationsutveckling elitidrot-svenskaoptimalinriktningmed mot av
Olympisk årligSupport, har idagkallatSamarbetsprojektet,tare. en

bidrar med miljoner kronor,RF 4.8kronor.miljonerbudget på 7 caca
miljoner frånoch 2 kronor ABkronormiljonermed 1.6SOK caca

till3-5spelm. budgetenSvenska den totalaAv avsätts procent upp-
utvecklingsarbeten.tematiskakunskapsöversikter ochdragsforskning,

harprestationsutvecklingSupport/tidigare förOlympisk Centrum
förhållande tillforskning inyttiguppfattning i frågan för demsin om

EmellertidSverige. utgörelitidrotten isin verksamhetsidé optimeraatt
verk-inom denprioriterasverksamhetforskningen inte egnasomen

elitfo-organisationenförföreträdare gärnasamheten. attDäremot ser
CIF‘.inomfårtillämpad idrottsforskningkuserad, större utrymme

kronormiljoner6.6under år 1997Vidare kan RF avsattnoteras att
medelantidopingverksamhet. Dessatillsina statsmedel för FoUur

sjukhus. TillHuddingeviddopingproverbekostar bl.a. analyser av
utveckling kan läggasochforskningolika satsningar på attRF:s

m m.fl. 126.Patriksson 1998, s.
m 127.a.a., s.
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enskilda specialidrottsförbund under tioårsperioden drygt 2 mil-avsatt
joner kronor till grenspecifrk uppdragsforskning.

En sammanställning samlade beloppetdet rörliga medel tillav av
idrottsforskningen vid universitet och högskolor under tioårsperioden
från år 1987 enligt Patrikssons m.fl. kartläggning, totalsummager, en

drygtpå miljoner52,5 kronor. dessaAv 87,5 rådsmedelär procentca
och de övriga sektorsforskningsmedel. I sektorsmedel finnsgruppen
Olympisk Support bidragit med 5,9 den totalaprocentsom av summan.

hälftenCa beloppet har tillämpade, grenspecifika forsknings-avsettav
projekt. inomvetenskapligtDen motiverade forskningen dominerar
således.

Mot bakgrund 72 totalbeloppet för den idrotts-att procentav ca av
relaterade forskningen vid universitet och högskolor härrör från CIF
och endast från forskningsråd15,5 övriga kan vi idrotts-procent attana
forskningen via sin positiva särbehandling statsmakterna,av genom
inrättandet CIF, kan ha fått negativa effekter på köpet. Eftersom CIFav
finns kan de övriga forskningsråden välja lämna åt sidanantas att
ansökningar, kan hänföras till idrottsrelaterad forskning. Patriks-som

m.fl. beskriver detta tillståndsakemas med "inställningen tillattsons
idrottsforskning i allmänhet frånkan delar forskarvärldenstora av
tolkas ignorant. få projekt med idrottsanknytningDet be-ärsom som
viljas anslag från forskningsrâdm.övriga detHur förhåller sig,ännu
har konsekvensen blivit starkt söktryck på CIF med relativt blyg-ett

belopp vad gäller storleken beviljadepå medel följd.samma som

10.2 Omfattning inriktningoch statensav

insatser

När det gäller vårt uppdrag "bedömning omfattningengöraatt en av
och inriktningen för deninsatser idrottsrelaterade forsk-statensav
ningen"5 kompliceras den huvuddelen för denattav av resurserna
forskning, identifierats i det ovanstående, härrör från Utbildnings-som
departementets olika anslag for högre utbildning och forskning, inte
från idrottsanslaget. Utgiftsomrâdet utbildninghögre och forskning står
i sin infor förändringar då regeringen relativt nyligen tillsatttur en
forskningspolitisk utredning med uppdrag bl.a. lämna förslag tillatt
övergripande och långsiktig inriktning de statliga forskningsinsat-av

inför den planeringsperiod inleds med 2000°.årserna som

24 137.a.a., s.
25 Dir. 1996:84.
26 Dir. 1997:67.
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Idrottsforskningens relevans för samhället och dess nyttiggörande ä:
överväganden i sambandgörs idrottspolitiskamed beslut. Att densom
tidigare offentliga satsningen idrottsrelateradpå forskning motiverats

sådana överväganden framgår vad anförts inrättan-av av som ovan om
det höga idrottsforskningstjänster och öronmärkta forskningsmedel.av
Det emellertidär möjligt denna politiska relevansbedömningatt inte
fått full och avsedd genomslagskraft, då inrättandet CIF visar sigav
eventuellt ha medfört idrottsforskningen har haft dålig framgångatt hos
de övriga forskningsråden i konkurrensen forskningsmedel.om

Genom beslut anslagetstatens Stöd till idrottenöveratt rikta medel
för forskning och utveckling har iRF princip tilldelats rollen statensav
sektorsforskningsorgan på idrottsområdet. Det givit RFstatenansvar
för idrottslig sektorsforskning Ärhar emellertid inte varit helt klart. det
gnmdforskning, tillämpad forskning eller utvecklingsarbetet RFsom
skall för Vilket inflytande skallta haRF forskningenansvar över t.ex.

finansieras via CIF RF har själv policydokumentsom frånettgenom
år 1995 tagit initiativ till ansvarsfördelning mellan och RF. Avstatenen
policydokumentet framgår den långsiktiga kunskapsutvecklingen/-att
uppbyggnaden inom det högre utbildnings- och forskningsväsendet för
idrottens utveckling bör och denstatens tillämpadeattvara ansvar
forskningen med tonvikt utvecklingpå den organiserade idrottensav

kunskapsbehov ansvarRF:säregna

10.3 Analys och slutsatser

det följandeI urskiljs olika drivkrafter bakomtvå idrottsvetenskaplig
forskning och utveckling. En inomvetenskapligtär rent motiverad, en

sektors-,är eller brukarmotiverad. Båda bedömaskan förannan sigvar
utifrån sin samhällsrelevans och bli föremål för politiska bedömningar.

diskussionenI kring uppdraget analysera statliga forskningsinsat-deatt
med utgångspunkt från samhällets och forskningensbehovserna möj-

ligheter kan skilja mellan "forskarstyrd" och "beställarstyrd"man
forskning. En motsvarande uppdelning har också Utred-använts av
ningen för översyn plan-, bygg- och bostadsväsendet i modellen av en
för beskrivning det svenska FoU-systemet.av

‘Z7Riksidrottsförbundets forsknings- och utvecklingspolicy, 1995.
m SOU 1997: 182, 47.
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forskningForskarstyrd10.3.1

idrottsrelaterade forsk-kartläggning visar denIdrottsutredningens att
universitets- och högskolesyste-ningen finns företrädd i det svenska

i olika Ingentingolika tyngdpunkter frånpå och med ämnen.met, orter
lämna synpunkter på dennagjorda kartläggningen motiverarden att

understatsmakten gjorde 1980-taletstruktur. markeringDen som
idrottsprofessurer kan för övrigt inteinrätta antalatt ett uppre-genom

forskartjänstema normalt inrättas ochidag, då de högreäven nupas
själva.avvecklas efter universiteten/högskolomabeslut av

koncentration till CIF antyderrörliga forskningsmedlensDe att en,
särbehandling forskningsområde kanvid tidpunkt, positiv ettaven

till kartläggningen drar sådanutvecklas till sin Författarnamotsats. en
bör fördubblas, delsföreslår anslag CIFslutsats de dels CIF:snär attatt

Forskningsrådsnämnden FRN alternativt Humanis-bör inlemmas i
forskningsrådettisk-samhällvetenskapliga HSFR.

uppfattning behovetIdrottsutredningen delar författarnas om av mer
idrottsforskningen. Idrottsforsk-rörliga till forskarstyrdadenresurser
och högskolesystemet. Områdetningen idag etablerad i universitets-är

under uppbyggnad vilket intekan längre betraktas ochnyttsom -
plats i kan framföras.hindrar olika önskemål större systemetatt om en

grundforskningenuppdrag visavi inomCIF har viktigt nationelltett
kompetens finnsmångvetenskaplig samladidrottsområdet och somen

kartläggningen detta uppdraginom organisationen. Samtidigt visar att
den trånga kostym CIF harsvårt leva till fullt givetär att ut somupp

hittills beretts plats inom dessgivits. mindre antal harEndast ämnenett
tvärvetenskapliga gemenskap.

forskarstyrda idrottsrelateradeTiden förefaller för denvara mogen
forskningsrådsgemenskapen och fåforskningen plats i den störretaatt

för forskning. Forsknings-tillgång till de där samlade rörliga resurserna
för idrottsforskningen bak-rådsnämnden skulle platsenkunna motvara

alla ämnesområdengrund verksamhetFRN:s överspänner samtattav
initiera forskning inom samhälls-strategirådets övergripande är attatt

Idrottsutredningen tillrelevanta områden. Skulle ske, förutsätterså att
idrott,för forskning dvs. iuppgifter tydligt fogasFRN:s ansvaret om

samband med tillkomst.givit i dessprincip det uppdrag CIFstatensom
skall Idrottsut-redovisade analysIdrottsutredningens här ses som

forskarstyrda idrottsforskningensredningens denpositiva värdering av
Idrottsutred-ytterligarebåde samhällsrelevans och behov resurser.av

denbedömning skall komma pågå-ningen förutsätter denna ävenatt
till del.ende forskningspolitiska utredningen

forsknings-ställningstaganden från denavvaktan kommandeI på
bedömning medel iIdrottsutredningenspolitiska utredningen detär att
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minst omfattning idag utgår från idrottsanslagstatenssamma som
respektive från utgiftsområdet forskning,högre utbildning och anslaget
Karolinska institutet forskning och forskarutbildning, skall utgå till CIF
för fördelning till forskarstyrd, mångvetenskaplig idrottsrelaterad
forskning.

10.3.2 Beställarstyrd forskning

börRF tydligt för idrottsrelaterad forskning och utveck-ettges ansvar
ling med tonvikt utvecklingen den organiserade idrottensav egna
behov. Idrotten betydelsefull samhällssektor och RF har därär en en
framträdande roll. viaRF har redan sin forsknings- och utveck-egen
lingspolicy redovisat sitt intresse och för sådan roll.ansvar en

Tidigare, i kapitlet medborgarnas motionsvanor, har bl. påpe-om a.
kats behovet systematisk kunskap idrottsrörelsens bam- ochav om
ungdomsverksamhet. slutsats dettaVår i linje med deär är RFatt av
prioriterade områdena för FoU ovan. Vår slutsats vidare RFär att
med tydligt uppdrag från regeringen har goda möjligheterett att
genomföra sin FoU-policy.

Staten bör bedrivauppdra åt forsknings-RF och utvecklings-att
verksamhet med i denutgångspunkt organiserade idrottens behov.
Statsmedel skall till FoU-verksamhetutgå sådan RF själv överstyrsom
och fir till regeringen. En förutsättning regeringen vidär attansvarar
fördelningen dessa villkormedel RF använder dem försätter attav som

ändamål FoU-verksamhetden därmed fåravsett samt att stats-som
bidrag föremål kvalitetssäkringblir för lämplig och resultatenatt av
dessa redovisas till regeringen.
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11 iRF myndighets ställe

11.1 Nuvarande ordning

Statens bidrag till idrotten fördelas huvudsakligen Riksidrottsför-av
bundet. Den formella grunden för Riksidrottsförbundets ställning som
fördelande instans riksdagens beslut medutgörs anledning utred-av av
ningen Idrott allaåt och 1970 års proposition angående stöd till
idrotten°.

Inför 1970 års beslut skulle anförtros uppgiften för-attom vem som
dela statsbidraget till idrotten diskuterades bl.a. olika myndighetslös-
ningar, enligt vilka bidraget skulle fördelas antingen befintligav en
myndighet eller förspeciellt ändamålet inrättad myndighet.av en ny

lösningDen slutligen valdes dock låta Riksidrottsförbundetattsom var
fördela bidraget. Till för beslutetgrund anfördes bl.a. lösningatt en
borde eftersträvas så möjligt anknyter tillnära idrottsrörelsen.som som

delegeraAtt uppgiften myndighettill befarade skulle kunnaen man
leda till idrottsrörelsens position blev tillbakaträngd.att I proposi-egen
tionen betonades vikten idrottsrörelsen hade stark och effektivattav en
organisation.

I samband med Riksidrottsförbundet erhöll uppgiften fördelaatt att
statsbidraget ansågs det nödvändigt förstärka det statliga inflytandetatt
i förbundets styrelse, riksidrottsstyrelsen, varför antalet ombud för
regeringen utökades från till skedde bl.a.två. Detta med tanke på deett
organisationer berördes riksidrottsstyrelsens förvaltningsfunk-som av
tion inte hade någon anknytningorganisatorisk till riksidrotts-men som
förbundet. Den statliga representationen sågs förgarant attsom en
verksamheten med fördela bidraget bedrivasskulle på korrektatt ett
och objektivt Detta betonades såväl föredragandesätt. statsrådav som
utskottet vid riksdagsbehandlingen. 3‘

m SOU 1969:29.
° Prop. 1970:79.
3 l970:SU 122.
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"Utskottet får understryka riksidrottsstyrelsensärskilt vidatt ut-
övande de myndighetsuppgifter anförtros styrelsen givetvisav som
måste uppfatta myndighetsig och därefter. Utskottetsom en agera
utgår således från styrelsen i sin egenskap myndighet inteatt av
kommer föruppträda speciell företrädare riksidrottsförbun-att som
det efter fullgöra sina uppgifter helt objektivt."strävautan att

Ordningen med regeringsrepresentanter i styrelsen upphörde att
gälla den juli efter beslut riksdagen. Till förl 1993 grund beslutetav
anfördes bl.a. frihet"idrottsrörelsens och oberoende utgöratt en
väsentlig del dess funktion ideell och demokratisk folkrö-av som en
relse. Mot denna bakgrund bör regeringen inte iutse representanter
riksidrottsstyrelsenm. förNågot deannat system att garantera att
myndighetsuppgifter givits tillhade Riksidrottsförbundet utfördessom
på korrekt och objektivt infördes inte.sättett

11.2 Myndighetsutövning och kravet på
lagstöd

Enligt regeringsformen tredje stycket kan förvaltningsupp-11 kap. 6 §
gift överlämnas till bolag, förening, samfållighet, stiftelse eller enskild
individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning krävs stöd i lag. Detta
motiveras typisktmyndighetsutövning sådan verksam-att settav avser
het rättssäkerhetsskäl bör omgärdas särskilda regler för attsom av av
skydda de enskilda i förhållande till dem bedriver verksamheten.som

Med myndighetsutövning enligt motiven till 1971 års förvalt-avses
ningslag "utövning befogenhet för enskild bestämma förmån,attav om
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller jämför-annat
bart förhållande". Utmärkande för all myndighetsutövning detär röratt
sig beslut eller andra åtgärder uttryck förärett ytterst ettom som sam-
hällets maktbefogenheter förhållande till medborgarna.i I motiven
användes inte begreppet myndighetsutövning definitionenmen var

Ävenavsedd täcka detta begrepp. gynnande beslut såsom statsbi-att
omfattasdrag

Riksidrottsförbundets verksamhet fördelamed statsbidraget tillatt
idrotten innefattar myndighetsutövning.således Denna bedömning kom
till uttryck redan och ii propositionen 1970:79 det citeradeovan
utskottsuttalandet. fördelas blandbidraget de medlemsorgani-Att egna

m 1992/93:l00,Prop. bil.
I Strömberg 1997, 19 ffs.
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sationema torde inte förändra förhållande, idetta synnerhet inte om
fördelningen skall ske utifrån uppställda kriterier. Riksidrotts-statenav
förbundets uppgift fördela saknarstatsbidraget alltså erforderligtatt
lagstöd. Att så fallet har tidigare konstaterats i utredningen Organi-är
sationernas bidrag, där frågan diskuterades ingående.

11.3 Riksidrottsförbundet stöd i lag attges
fördela statsbidraget till idrotten

Idrottsutredningen uppgiften fördela statsbidraget tillatt attanser
idrotten bör ligga kvar Riksidrottsförbundet.på I enlighet med de mål

i föreslås såledesavsnitt Riksidrottsförbundet13.3presenterassom
fördela bidraget till idrotten med undantag för de anslagsmedelm.m.,

riktas till friluftslivstöd för aktivt avsn 13.4.4.ettsom
härvidDet viktigt ordningskapa inte onödigt inkräktarär att en som

på idrottsrörelsens fri ochställning oberoende demokratisksom en
folkrörelse. lösning föreslåsDen lag delegera tillär att genomsom
Riksidrottsförbundet statsbidraget.fördela Ett sådant finnsatt system

bl.a. utbildningsområdet detpå vad gäller statsbidrag fördelassom av
Folkbildningsrådetm.

fördelaRiksidrottsförbundets uppgift statsbidraget till de s.k.att
lagreglerad.riksidrottsgymnasiema redanär

Lagtekniskt hadet lämpligt lag regleraratt en gemensamsynes som
med fördelaall Riksidrottsförbundets verksamhet statsbidrag, alltsåatt

bidraget riksidrottsgymnasiema. Setill avsnittäven 13.4.1.

l .3. Offentlighetsprincipen1 1

Riksidrottsförbundets verksamhet såvitt fördelning statsbidra-avavser
bör omfattas offentlighetsprincipen. skerDettaget att ettav genom

tillägg i bilaga till kap.sekretesslagen 1980:100 1 8 Offent-görs
lighetsprincipen i dag tillämplig del Riksidrottsför-redan denär av
bundets verksamhet fördelning statsbidraget till riksid-som avser av
rottsgymnasiema. viktigt offentlighetsprincipenbetonaDet är attatt
endast bör tillämplig fördelningområdet för statsbidragetpågöras av
och inte på någon Riksidrottsförbundetsdel verksamhet.annan av

13"SOU 1993:71.
35 SFS 1991:1125.
36 SFS 1995:361
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Genom låta verksamheten omfattas principenatt allmännaav om
handlingars offentlighet blir kapitlets2 regler i tryckfrihetsförordningen
tillämpliga. Därav följer skyldighet för förbundet tillhandahållaatten
allmärma handlingar hänför sig till verksamheten med fördelaattsom
statsbidraget. För detta skall fungera i praktiken det viktigtatt är att
handlingar registreras, förvaras och på sätt detett görsparas som
möjligt hålla dem tillgängliga. skerDetta redanatt vad gäller hand-
lingar bidragsfördelningen till riksidrottsgymnasiema.som avser
Vidare blir arkivlagen tillämplig de handlingar offentliga.ärsom

Fråganl 1.3.2 klagorättom

När det gäller frågan till domstolsprövningrätten bundenär statenom
bestämmelserna i Europakonventionen. Av artikel 6 i konventionenav

framgår bl.a. skall, det gäller hansatt när civila rättig-prövaattenvar
heter och skyldigheter, berättigad till opartisk och offentlig rätte-vara
gång inom skälig tid och inför oavhängig och opartisk domstolen som

enligt lag.upprättats Det saknar alltså betydelse vad i den natio-som
nella pårätten visst område i frågasägs till domstolspröv-ett rättenom

Ärning. det fråga civil rättighet eller skyldighet föreligger rättom en
till sådan prövning. Staten torde inte heller kunna kringgå denna
bestämmelse lägga beslutanderätten i viss fråga påatt pri-genom etten
vaträttsligt subjekt. Det avgörande i stället beslutetär civilrörom en
rättighet.

Begreppet civil rättighet har upprepade gånger varit föremål för
Europadomstolens dynamiska tolkning och begreppet har under årens
lopp fått tämligen vid betydelse.en

Bl.a. har olika sociala förmåner varit föremål förtyper domsto-av
lens bedömning. tidigare.praxisI har Europadomstolen grundat sina
avgöranden på bedömning förmånema utgjorde ensidigen av om en
prestation från det allmännas sida eller de ingick i försäkrings-ettom
liknande där förmånema svarade gång inbetaladesystem mot en pre-
mier. Europadomstolens hållning har utvecklats så artikel 6attsenare

kan generellt tillämplig pånästan sociala förmåner, undernumera anses
förutsättning det enligt den nationella lagen finnsatt till sådanarätten
förmåner och det således inte fråga endast diskretionärtär ettom
beviljande ekonomiska bidrag. Fallet Salesi Italien belysermotav
denna utveckling rättspraxis. dettaI mål ansåg Europadomstolenav

till socialhjälprätten varje anknytning till försäkringssystemutan ett
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civil rättighet, eftersom det fråga individuell lagreg-vara en var om en
lerad rättighet ekonomisk karaktärav

Huruvida beslut statsbidrag civil rättighet i Europakon-utgörom en
ventionens mening har behandlats i slutbetänkandet Fri- och rättig-av
hetskommitténm. Kommittén drar slutsatsen beslut statsbi-att ett om
drag inte behöver kunna överklagas till domstol eftersom "rätt till stöd
och bidrag vilka utgår ensidig prestation från det allmärma intesom en
kan omfattas begreppet civil rättighet."anses av

Regeringsrätten har frågan till bidrag enligt förord-prövat rättom
ningen 1990:941 inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd tillom
jordbrukare och förordningen 1989:896 vissa bidrag tillm.m. om
jordbruksföretag civil rättighet enligt Europakonventionen.utgör en
Regeringsrätten uttalar här det inte föreligger något klart avgörandeatt
från Europadomstolen kan föranleda slutsatsen till deträttenattsom
aktuella bidraget hänföra till civila rättigheterär enligt konventio-att

Högsta domstolen° fann dock i fråga den europeiskaattnen. samma
praxis utvecklats förtalar starkt till den aktuellarättenatt typensom av
ekonomiska bidrag bör civil rättighet, och hänvisarröra därvidenanses
bl.a. till Europadomstolens praxis avseende sociala förmåner.

Regeringsrätten har liknande fråga arealersättning.prövat en om
Regeringsrätten farm beslut arealersättning skall kunnaatt ett prö-om

domstol. Regeringsrätten slår dock inte fast arealersättningatt ärvas av
civil rättighet helhetsbedömning vissagör EG-rättsligautanen en av

regler och Europakonventionens bestämmelser.
Rättsläget det bedömningengällernär till vissa eko-rättenav om

nomiska bidrag civil rättighet i Europakonventionensutgör meningen
och krav domstolsprövning därförpå föreliggerett således någotärom
osäkert. Statsbidraget skiljertill idrotten sig dock flerapå väsentliga
punkter från den bidrag vilketbehandlats dettypen görsom ovan,
tveksamt fördet närvarande bedöma civil rättighetär attom som en
enligt Europakonventionen.

1 1.4 Kontroll och revision

Enligt 2 § 3 lagen 1986:765 med instruktion för Riksdagens om-
budsmän står under ombudsmännens tillsyn bl.a. den innehar tjänstsom

"7 Danelius, 1997, ff.125s.
m SOU 1994:117.
39 Rå 1995, Ref. 58.
14°NJA 1994, 657.s.
m Rå 1997. Ref. 65.



184 RF myndighetsi ställe SOU 1998:76

eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt dennaavser
hans verksamhet. Detta stadgande omfattar alltså enskildaäven rätts-
subjekt sigägnar åt myndighetsutövningsom och således bör Riks-
idrottsförbundet redan i dag stå under JO:s tillsyn, eftersomanses
Riksidrottsförbundets fördelning statsbidrag innefattar myndighets-av
utövning.

frågaI hur revision lämpligen bör ske den delom Riksidrotts-av av
förbundets verksamhet innefattar myndighetsutövningsom detär
lämpligt låta Riksrevisionsverketatt eller flerautse revisoreren att
utföra sådan granskning. Så har löst frågan granskning bl.a.man om av
Folkbildningsrådets verksamhet med fördela statsbidrag.att
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12 En nordisk utblick

Ofta hänvisas i den idrottspolitiska diskursen till den nordiska modellen
med starka folkrörelser och stödjande vad såväl ideolo-staten avser
giskt samförstånd ekonomiska bidrag. Mot den bakgrunden harsom
kommitténs ledamöter på och ställe studieresor hämtatort hemgenom
erfarenheter statlig idrottspolitik och idrottsrörelsen i Norge, Finlandav
och Danmark. Den följande framställningen redovisar dessa erfaren-
heter och struktureradär så såväl likheter olikheter inomatt dennasom
modell blir tydliga.

12.1 Idrotten folkrörelseen-

Idrott och motion organiseras inom för folkrörelser i samtligaramen
nordiska länder. Idag drygt 30är 22procent norrmännen,av procent av
den finska befolkningen, 30 den danska och 34procent procentav av
den svenska medlemmar i idrottsförening. Siffrorna hänför sig tillen
andelar den befolkningen. folkligaDen organiseringen harav vuxna
sina i delenrötter 1800-talet och är ävensenare gemensamtav att rege-
ringarna i de olika länderna tidigt visaderelativt sitt intresse för verk-
samheten ekonomiska bidrag. skiftandeDe motiven förgenom statens
intresse i Norge kan avläsas i idrottsstödets vandring från Försvars-
departementet Socialdepartementetöver och Kyrko- och undervis-
ningsdepartementet till Kulturdepartementet.över I Danmark stöttade
regeringen redan inledningsvis den framväxande skytte- och gymnas-
tikrörelsen via krigsministem, medan den idrottsrörelsenunga
Sportrörelsen länge egentligen ända tillfram 1948 då lagen om-
tippning fick påtogs motsvarande statligtvänta engagemang.-
Sportrörelsen fick visserligen statligt stöd från år 1903, först eftermen
tio års resultatlöst äskande och därefter under många år i betydligt
mindre omfattning gymnastikrörelsen. huvudsakligaän Det motivet för
den finska stöd till idrottsrörelsen landetsstatens efter självständighet
år 1917 idrotten sågs viktig faktor iatt byggandet denvar som en av

nationen. När sedan idrottsrörelsen föll isär tillkomstennya genom av
Arbetarnas idrottsförbund år kontrade1919, inrättastaten attgenom
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Efter intern kamp mellan krigsministerietStatens idrottsnämnd år 1920.
för idrottsfrå-detundervisningsministeriet fickoch ansvaretsenare

diskussioner såväl i regering och riks-fördesUnder 1930-taletgoma.
centrala idrottsorganisationemadendag och förmed representanter om

ambition kontrollera ochidrottsrörelse. Statensvärdet enad attenav
1930-talet relativtfram till slutetutveckla idrottskulturen dock avvar

blygsam.
andra världskriget finner vi medanfram efterGår vi till perioden att

Idrettsfor-central riksorganisation, Norgesnorsk idrott samlats i en
samlad i centralorganisatio-fortfarandebund, den finska idrottenär tre

IdrottsförbundIdrottsförbundet, ArbetarnasCentrala svenskaDetner,
fyra,danska idrotten iRiksidrottsförbund och denoch Finlands näm-

Danska Skytte-, Gymnastik- ochligen i idrottsförbundet, DeDanska
Gymnastikföreningarna och DanskaDanskaIdrottsföreningama, De

kan bl.a. hänfö-organiseringsmönstrenFirmaidrottsförbundet. olikaDe
Sverige lyckatsliksom itill medan idrottsrörelsen i Norgeattras - —

mellanmotsättningarna olikaförrnåtts överbryggaoch statenav
fick såväl språkliga klassmäs-idrottskulturer och sociala somgrupper,
finska organisationsstrukturen ochi densiga motsättningar genomslag

folklig, bred idrott och specialiserad,de idrottskulturella motsatsparen
danska.tävlingsinriktad återfinns i den

tipsöverskottetStatsbidrag12.2 genom

ökade och stabiliserades det statligavärldskrigetFrån tiden efter andra
införandetländer resultatstödet till idrotten i samtliga ettsom av av

idrottsstödet tipsla-Finland säkrades iochtippning. Danmark,I Norge
andelöronmärka idrottensi lagenDanmark lyckadesI att avgen. man

första lagförslag stipule-idrottsförbund.till respektive Iöverskottet ett
skulle fördelas Dettaöverskottetrades idrottens del staten.att avav

Idrottsförbundet.Danska I Norgeefter frånändrades starka protester
ochi statsråd" dettipsmedlenfördelas idrottens andel "Kongenavav

förberedaidrettskontor,Statensankom på regeringens attorgan,
ungdomsfrågor ochmedutökades år 1950besluten. Idrettskontoret

År blevoch idrettskontor. 1984ungdoms-ändrades till Statensnamnet
vetenskapsdepartementet,och Ung-avdelning Kultur-kontoret ien

och slätt Idrettsav-från åroch idrettsavdelningen och 1991doms- rätt
Kulturdepartementetm. Finland fördelades tipsmedleninom Idelningen

Z Juppi, 1995.
3 Ibsen, 1997.
4" Goksoeyr m.fl. 1996.
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Årregeringen. 1966 inrättadesav Ungdoms- och idrottsbyrån vid
undervisningsministeriet, år 1967 Statens idrottsråd och Statens
idrottsnämnd avvecklades Statens idrottsvetenskapligasamt kommis-
sion.

I Danmark hade statsmakten inte någon synpunkt idrottsrörelsens
mångfald riksorganisationer, i Finland hadeav misslyckats i sinastaten
försök till enande. I Norge liksom i Sverige statsmaktenvar mer- -—framgångsrik i samla idrottenatt och minska motsättningar mellan
olika idrottskulturer och sociala grupperingar mellan stad ochsamt
landsbygd.

Till skillnad från Sverige, där överskottet från spel och lotte-statens
riverksamhet går i statskassan och blir del samladestatensen av

i statsbudgeten, idrottsorganisationemaresurser är i de nordiska
grarmländema garanterade sitt statsbidrag i lag. Detta naturligtvisär en
förvaltningspolitiskt olikhet, dess betydelsestor skall inte överdri-men

Idrottens andel det samlade överskottetvas. visarär, erfarenheternaav
från Norge, inte allom given. Den s.k. förd-elningsnyckeln mellan
idrottens andel och de andelar, enligt lagen tillfaller forskning ochsom
kultur, har under perioden varit föremål för båede diskussion och för-
ändring. Enligt den nyckel gäller idag erhåller idrotten 1/3som av
överskottet och medlen fördelas "Kongen i statsråd" efter förslagav
från Kulturdepartementefl. Statens styrning idrottsbidragetsöver
användning handhades, Statensnämnts, idrettskontor ochsom mel-av
lan idrettskontoret och idrottsrörelsen uppstod relativt snart motsätt-
ningar vilket bl.a. ledde till regeringen underatt period, 1957-1988,en
inrättade Statens idrettsråd. rådetett I fick Norges Idrettsforbund ett
reellt inflytande medelsfördelningenöver och relationen mellan staten
och idrottsrörelsen blev relativt konfliktfri. Med tiden, in på 1970-
talet, enligt vissa bedömare rådetsavtog betydelse till förmån för mer
direkta kanaler mellan Norges Idrettsforbund departementetm.ochl

Även idrottsrörelsen i Danmark långom under period levdeen
ganska fritt med statligt stöd via tipslagen oclh egentlig statligutan
inblandning innebar den reviderade lagen ochtips lotto från år 1988om
i Danmark viss skärpning i attityd: Dels minskadesen statens idrottens
andel det samlade spelöverskottet, dels framgårav det kommenta-av

till lagen den förväntadeatt ökningenrerna statsbidraget,av genom
tillskottet från lottospelet, skulle användas idrottsorganisationemaav
för utveckla breddidrotten.att Den finska försök samla denstatens att
finska idrottsrörelsen fortsatte under 1950- och 60-talen, även utannu

5 Lov pengespill 28.om 103. 1992..augustmv. av nr.
6 Goksoeyr m.fl., 1996.
7 Hans B. Skaset, expeditionschef, Kulturdepartementet, 1998-01-23.
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reformera ochregeringenkontraderesultat. gångDenna attgenom
jfr Idrotts ochadministrationidrottspolitiskastärka sin ovan omegen

idrottsvetenskapliga kom-idrottsråd, Statensungdomsbyrån, Statens
breddidrotten.började prioriteraaktivtsamtidigtmission mansom

minskat till förmån förFinland haritipsöverskottetandelIdrottens av
ungdomsaktiviteter,forskning ochkultur,andraöverskottets mottagare,

drygt 20till dagens1940-taletsfrån 100 procent.procent
såledesinnehåller lik-grannländemai nordiskaIdrottspolitiken de

Sverige.relation till förhållandet iiocholikheter sinsemellanheter och
med situa-framträder främst likheterfrån den svenska horisontenSett

där här den samladeföreträderriksorganisationi Entionen Norge. som
fortsattbåda länder harmed Iidrottsrörelsen i relationen statenstaten.

samförstånd medsamarbete ochidrottspolitik iaktivdrivit relativten
Riksidrottsförbundetvaldeidrottsrörelsen. SverigeI att upp-geman

fördel-stannadeNorgetill idrotten. Ifördela stöddraget att statens
båda fallenidrettskontoret. Ihosningsuppdraget inom staten, var

förutsätt-och idrottsrörelsenmellanemellertid samförståndet staten en
dialogersäkrades detSverigelyckad politik. tätaning för I genomen

Riksidrottsförbundet. Man"idrottsmyndighet",och dessmellan staten
idrottsrörelsen"."klev isvenska Iuttrycka det denkan utstatenattsom

Idrettsråd,inrättandet StatenssamtörståndetsäkradesNorge avgenom
"kliva in ifick staten".Idrettsforbund såvilket Norges sägaattgenom

Även iIdrettsforbundRiksidrottsförbundet Norgessåväl stortsomom
perioden detaktuella liggerunder denvad de önskadeficksett en

budgetbehandlingvid varjeRiksidrottsförbundetskillnad i attstor var
Idrettsforbund fick sinamedan Norgesbeslut,beroende riksdagensav

utanför riksdagen.medel
idrottspolitikennorskafolkrörelse i denmellan ochSamarbetet stat

efterkrigsperioden haftunderfleratill uttryck ikom även att personer
Idretts-istatsförvaltningen Norgespositioner såväl inomledande som

intresseorganisa-diskussionenStatsvetenskapligaforbund. denI om
korporativa strukturoftatill talarrelationtioners statensstaten omman

förharsamarbetsrelation. Begreppet använtsbeskrivaför attnäraatt en
Riksidrottsförbundet såochsvenskamellanbeskriva relationen staten

tillkomsten1930-taletunderetablerades redanden avgenomsom
uppgiftvilken hade tillidrottsplatskommittéRiksidrottsförbundets att

idrottsanléiggningarm.tillanslagochansökningar lånbehandla om
Riksidrottsför-tillämpligt påfortsattkorporativ strukturBegreppet är

idrottsstödfördelaställe"myndighetsuppgift idagbundets statensatt

s Ibsen, 1997.
9 m.fl.,Goksoeyr 1996.
° Norberg, 1998.
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till sina medlemsorganisationer. När det gäller relationen mellan
idrettskontoret och Norges Idrettsforbund har norsk forskare beskri-en
vit den familjelik korporativ. Tillsammansänsom snarare utgör, menar
denne, idrettskontoret och Norges Idrettsforbund från den politiskaett

i övrigt avskilt med intäkterprocessen segment i laggaranterassom
och inte behöver i denprövas statliga budgetprocessen.som Motsätt-
ningar mellan aktörerna i detta skyddade lika familjebrâk.ärsegment
På familjebråksätt reds inom familjensamma reds idrottsmot-som ut
sättningarna inom idrottssegmentet-ut jämför inrättandetovan om av
Statens idrettsrådm.

Efterkrigstidens nordiska idrottspolitik har i samtliga länder helt
eller delvis riktat sig till idrottens centrala frivilligorganisationer. I
Finland utvecklades relativt stark statlig idrottsbyråkrati delvisen som

motvikt till inte lyckades i sinaatt försökstatenen samla idrottsrö-att
relsen. I Danmark lämnades idrottsrörelsen relativt ifred från statlig
inblandning och styrning vad gäller verksamhet och inriktning, medan
relationerna mellan och idrottsrörelsenstaten varit i Norge-tätare och
i Sverige. I Danmark har lägre ambitionsnivåstatens och i Finland dess
misslyckande i detta avseende gjort det möjligt för idrottsrörelsen att
bevara sin pluralistiska organisationsstruktur. I Norge och i Sverige har

högre ambitionsnivåstatens både förutsatt och bidragit till en samman-
hållen idrottsrörelse. När det gäller situationen i Norge respektive
Sverige det möjligtär fånga olikhetema iatt relationerna mellan staten
och idrottsrörelsen analysen dem familjära respektivegenom av som
korporativa. Mot denna bakgrund skall vi deti följande söka förstå och
tolka de förändringar for handen i de nordiskasom synes vara grann-
länderna både vad gäller idrottspolitiskastatens ambitioner och synen
på samarbetet mellan den offentliga sektorn och frivilligsektom.

12.3 Nya tider

Finland

År 1991 reducerade idrottens andelstaten tipsöverskottet med 20av ca
i reala frånprocent, 500 miljonertermer fmk till drygt 400 miljoner

fmk. Samtidigt ändrades regeringens attityd till idrottsrörelsen från en
tidigare stödjande och expansiva attityd vad gäller idrottsrörelsensmer
verksamhet till stödjande restriktiv attityd idrottsrö-en gentemotmen

5 Selle, 1995.
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handfastrelsen. styrning med hjälpattityden innebärDen avnya
resultatstymingm. ledSom i denna"ökad och förfmad mål- och ett

riksidrottsförbunden år 1994 samladeblev fyra självständigadeprocess
Bakom den ändrade finskariksförbund SLU. atti-i Finsk Idrottsett,

nedgången i den finska ekonomin undertyden låg bl.a. den ekonomiska
effektivitet idärmed krav på använd-1990-talets inledning och större

den ekonomiska kris förut-ocksåningen statens somav resurser men
Riksidrottsförbund själv försatt sigvarande Finlands

finska idrottspolitikenskärpningen denupprustningen ellerI av
från år bl.a. f°arrevidering idrottslagen 1980ingår även som enaven

syfte "Syftetavseende och prioriteringar:tydlig målformuleringny,
idrott tävlings-främja motion och ochmed denna lag är samtatt annan

dessa,medborgarverksamhet i anslutning till främjaelitidrott och att
med idrottens hjälpbefolkningens välbefinnande och hälsa attsamt

med lagoch utveckling. Syftet dennastöda barns och äruppväxtungas
och idrott främja jämlikhet och tole-dessutom med hjälp motionatt av

och hållbar utvecklingstöda kulturell mångfald natu-samt en avrans
ren."

del överskottet frånidrottsanslaget idrottensFördelningen avav -
regeringsbeslut. Till sin hjälpspelverksamhet iskerstatens genom-

fördelning statsanslaget till idrottsverk-beredningen beslutet avav om
sakkunnigorgan, idrottsråd, under-samheten har regeringen Statensett

uppgiftRådets föreslås skrivas in iställt Undervisningsministeriet.
utveckling, framställ-följa idrottenslagen, bl.a. det skall "... göraatt

framställ-utvecklandet idrotten,ningar och initiativ till görata avom
användningen idrottsanslagen förningar och utlåtanden avavge om

effekten statsförvaltningensverksamhetsområdet utvärderaattsamt av
omr2°1de."‘åtgärder på idrottens

idrottsor-bl.a. vilkaTill kopplad förordninglagen är angersomen
statsbidrag: i Idrottsla-berättigade till "Såsom 7§ganisationer ärsom

vilken för sin verksamhet kan erhållaavsedd idrottsorganisation,gen
riksomfattande eller regional registreradstatsbidrag, kan godkännas

föranstaltahuvudsakliga syfteförening, vilkens stadgeenliga är att
främjar idrotten. särskilda skälidrott eller verksamhet Avsomannan

riksomfattande organisationomrâde god-kan på idrottensäven annan
statsbidragkännas berättigad tillsom

52 Juppi, 1995.
53 Undervisningsministeriet, 1997-03-25.Harri Syväsalrni, överdirektör i
54 propositionFörslag idrottslag, Regeringens 1997.till ny
55 a.a.
56 Idrottslagsarbetsgruppen, 1997PM 28.5
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Den del idrottsanslaget, 118 miljoner fmk årav 1997, går tillca som
idrottsorganisationema fördelas regeringen efter resultatbaseratettav

En arbetsgrupp,system. tillsatt kulturministern Claes Andersson iav
maj 1996, har enhälligt föreslagit bl.a. idrottens samhälleliga bety-att
delse avseende antidopingarbete, jämställdhet, förhindrande våldav

miljöfrågor skallsamt betonas vid beredningen beslut statsbi-av om
drag. Vidare specialidrottsförbundensatt olikheter skall beaktas, deatt
små förbundens bastrygghet skall fastslås professionell idrottsamt att
inte skall ingå i den verksamhet understöds statsmedelsom utanav att
frågan utreds med hjälp undersökning.av en

Så tilldelningen skett hittills bygger den påsom vad föreningarna
åstadkommer. Resultatområdena fastställdaär i idrottslagen jfr ovan
och kriterierna för hur resultaten skall bedömas grupperade iär kvanti-
tativa, kvalitativa respektive samhälleligt betydelsefulla och utarbetas i
nära samarbete med idrottsorganisationema. Påpekas bör kriterietatt
"samhälleligt betydelsefulla resultat" för tilldelning inomsvarar en
plus-minus 5 Huvudvikten vid tilldelningenprocent. läggs således vid
de idrottsliga värdenrent föreningarna kan redovisa.som

Övergången till det resultatbaserade fördelningssystemet har bl.a.
inneburit del förbundatt tidigare fick mycket fåren mindresom ochnu
vice Poängen med detversa. enligtsystemet är, ansvarignya rege-
ringstjänsteman, det stimulerar tillatt egenutveckling för de olika för-
bunden eftersom fördelningensamt att, sker möjlighetenöppet, till
demokratisk insyn och kontroll god.är

Danmark

I Danmark ändrades, nämnts, statens på statsbidragetsom tillsyn
idrottsrörelsen år 1988 i samband tillkomstenmed lottospel ochav
revideringen lagen tips och lotto innebördenmedav organisa-om att
tionerna förväntas använda de nytillkomna intäkterna för utveckling av
breddidrotten. Under 1990-talet har flera statliga undersökningar gjorts

organisationemas användningav statsbidraget och olika kulturmi-av
nistrar har ställt krav på idrottsrörelsen i högreatt grad bör på sigta
sociala uppgifter. Under delen 1990-talet regeringensenare togav ett
starkare idrottspolitikenöver delsgrepp inrätta statligattgenom en
fond till stöd för anläggning och renovering idrottsanläggningar ochav
kulturhus, dels uppgradera de idrottspolitiska målen och lägga in dem

del allmäntett större kulturpolitisktsom en område.av Dock har inga
önskemål, i Finland, framställts samlad riksorganisationsom förom en

7 Odaterad frånPM Undervisningsministeriet, Idrotts- och ungdomsavdelningen.
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emellertid själva genomförtharidrottsrörelsen. Organisationernahela
riksorganisationemaförutvarande tvåderiksnivå såförändringar på att

igickår 1992idrottföreningarochför gymnastik gemen-samman en
Idrottsföreningarna.Gymnastik- ochorganisation, Danskasam

År Idrotts-med DanskaOlympiakommitténDanskaförenades1993
periodslängreföregåttshadesammanslagningenförbundet. av en

fram till Folke-vilken leddeDanmarkivillkorkritik elitidrottens attav
sinvilken ielitidrottensärskild lagstiftadetinget år 1984 tur gavomen

organisation,särskild Team1985grund för inrättandet år av en
Danmarkelitidrott. Meddansk Teamför främjandetDanmark, somav

OlympiskaDanmarkselitidrottsutveckling blevför danskansvarig
samarbete medDanmark haröverflödig. Team tättkommitté realt ett

tidhus och påilokalerharIdrottsförbund deDanskt senaresamma --
samgåendediskussioninitieratdirektörDanmarkshar Team omen

Samtidigt skallIdrottsförbund. på-DansktDanmark ochmellan Team
relationeneftersommotsättningarsamarbetet intepekas är utanatt

har deDanmarkdetjämlik. Teamalltid T.ex. storaärär pengarnasom
Idrottsförbund ochvad Dansktiblandoch "dikterar"till elitidrotten

elitidrotten.förspecialidrittsiörbunden bör göra
idrottspolitiken i feb-Folketingetredogörelse tillregeringensI om

till idrottsorga-tipsmedeltilldelningenanalysruari 1997 görs avaven
används i förhål-och hur dei årdkrmiljoner600nisationema ca ——-

föra. Bl.a.villregeringenidrottspolitik sägslande till den attsom
stödjavill därvid denbreddidrotten ochpåvillregeringen änsatsa mer

utanför idrottsföre-utvecklaskanalternativtfinnsbreddidrott som
utsträckning tillgodosesialls inteoch idagningarna avsammasom

diskussion medvill inledavidaretipsmedel. Man säger att enman
förkan arbetatillsammanshuravtalför slutaidrottsrörelsen att manom

ochföreningslösabland de sägerbreddidrottenutveckla ute manatt
tipsöverskottetliten delendastsamtidigt eftersom stannaratt, aven

organisationerna idisposition,till ministernsregeringeninomkvar
sin del imedel för överens-utsträckning måste avsättastörre egna

verksamheter.komna
användningidrottsorganisationemasönskanRegeringens styraatt av

sträcker sigidrottspolitik,förverkligai syftetipsmedlen att somen
för denmedlemmar,derasochorganisationerna tematutanför var

Kul-Odense.november 1997 itill ikalladeidrottsriksdag regeringen
framhålla idrotts-tydlig imycketLundgaardEbbeturministem attvar

fördemokratisktfolkligt,betydelse förrörelsens stora engagemang,

I Ibsen 1997.
59 a.a.
‘°° l997.620-2.Kultunninisteriet, nr.
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utvecklingen kulturella symboler och gemenskap, internationelltav
utbyte och fördjupning livets etiska dimensioner Han menadeav m.m.
vidare föreningslivetäven innehålleratt många oomtvistliga värdenom
så innebär det inte varken eller kommun har idrottspolitiskatt stat en
roll spela, dvs. tillse alla medborgareatt har allsidigt idrottsut-att att ett
bud välja från. De målområden ministernatt önskade styra mot var
idrott för äldre, för flyktingar och invandrare, idrott i sociala utveck-
lingsprojekt, för arbetslösa, i storstad och idrott för psykiskt sjuka.

Mot den bakgrunden inbjöds idrottsrörelsen till samarbete och
arbetsdelning i syfte uppfylla regeringens idrottspolitik.att Förslaget

presenterades mindre del tipsmedlen skulleattsom avsättasvar en av
och förvaltas "Idrottens utvecklingsfond", regeringen villav en som
inrätta. Från fonden skall bidrag till olika initiativ idrottsområ-påges
det, till särskilda folkhälsoinsatser för särskilda till formergrupper, nya

aktiviteter, inforrnationsspridning, kampanjer... Fonden skall enligtav
kulturministern arbeta i enlighet med "några riktlinjer" i övrigtmen

fri fatta beslut politisk inblandning.att Idrottensutan huvud-vara egna
organisationer skall plats i dess styrelse.ges

debattenI kring ministerns förslag företrädarna för danskvar
idrottsrörelse, särskilt ordförandena i Danmarks Idrottsförbund och
Danska Gymnastik och Idrottsföreningama, mycket kritiska. Man höll
fast vid sin fria och oberoende organisationer.status Närvarandesom

företrädare föräven kommunernas idrottsverksamhet och frånvar
dessa hördes stöd för kulturministems linje.

Enligt avtal träffats mellannyligen och idrottensstaten organi-som
sationer tillförs Idrottens utvecklingsfond 20 miljoner dkr årligen,

i fall skulle tillfallit idrottsrörelsenshaannat huvudorgani-pengar som
sationer‘°‘.

Norge

Fördelningen statsbidraget till den norska idrotten sker, nämnts,av som
regeringens beslut "Kongen statsråd" efteri förslag frångenom av

Kulturdepartementet. Det förutvarande idrettskontorStatens respektive
Statens Ungdoms- och idrettsavdelning övergick tidigare nämntssom
från år 1991 till bli Idrettsavdelningen Kulturdepartementet.iatt Stats-
bidraget år 1997 via tipsöverskottet fördelas dels till idrottsrörelsen
ca 238 milj. nkr dels till idrottsanläggningar ca 330 milj. nkr. Som

redovisats har norsk idrottspolitik under lång period varitovan en en
fråga eller mindre exklusivt för regeringen och Norgesmer

16 Sören Riiskjaer, specialkonsulent, Kulturministeriet, 1998-02-13.
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Idrettsforbund. Då det ekonomiska bidraget legat utanför den ordinära
budgetprocessen har, bedömare, det allmännaenligt flera politiska
intresset för idrotten förändringvarit ringa. i detta förhållandeEn kan
eventuellt spåras till början 1990-talet då regeringen för förstaav
gången lägger fram "meldingidrottspolitisk idrettens vilkår ochen om
utfordringer" till Stortingetm. redovisasI regeringensrapporten
fortsatta prioritering breddidrotten och specifikaävenmenav av nya
insatsområden toppidrott, friluftsliv,såsom bamidrott, idrott och
kvinnor, idrott för äldre, för arbetslediga, för funktionshämmade, för
invandrare.

I från Kulturdepartementet till Stortingetrapport sta-en senare om
förhållande organisationertill frivilliga redovisas departementetstens

ambition utveckla sin styrförmåga idrottsanslaget: "Gjennomöveratt
utvikling soeknads- rapporteringsrutiner spesiñserteen av og og mer

tildelningsbrev gradvissöker departementet å få IdrettsforbundNorges
til å operasjonalisere både planlagte tiltak resultatmål innenfor prio-og
riterte omréden."‘

tydligt sinaDet regeringen till Stortingetär att rapportergenom
signalerar aktiv och starkare styrning användningen deen mer av av
medel överförs idrottsorganisationema.till tilldelningbrevetI tillsom

IdrettsforbundNorges från Kulturdepartementet i december hän-1996
visas till stortingets behandling först nämnda Innst.rapportav nr.
28, och1992-93 bl.a. "Departementet forutsettersäger att atman
Norges Idrettsforbund midlervid fördelningen til saerforbundenav og
idrettskretser, eventuellt andre enheter, innarbeidar disse hensyn som
grunnlag for tildelning framidler spillmidlene". När detstats- ogav
gäller bidrag till idrottsförbundets administration uttalasstatens attegen
det i enlighet med avseendeStortingets beslut statsbudgeten för år 1997

fastställt till 3 nkr. Totalbeloppet för740 000 ramanslagetär
"rammetillskuddet" till de olika idrottsorganisationema finns här
angivet liksom antal anslagsposter öronmärkts för prioriteradeett som
insatsområden. Och dessa insatsområdenbetonar skall tillgodo-attman

inte enbart med de öronmärkta med hjälpävenutanses pengarna av
ramanslaget. åläggsNorges Idrettsforbund tillse så sker.att att

Den norska idrottspolitiken inne i fasär, nämnts,som en som
utmärks frånoch starkare styrning statsmaktens sida. Uppen-av en ny
bart regeringen under år söker tydliggöra sina idrottspoli-är att senare
tiska avsikter involvering Stortinget, ökad användninggenom av av
öronmärkning delar statsbidraget i tilldelningsbrevet till Norgesav av

62 meld. forSt. 41 1991-92.nr.
163 meldSt. 27, 1996-97nr

58.a.a., s.
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Idrettsforbund olika "signaler" i övrigt. "Visamt har ochnäragenom en
bra relation med Norges Idrettsforbund, måste upphörastaten medmen

enbart förlita sig på relationenatt med centrala organisationer. Pengar-
måste ned på det lokala planet". Från Norges Idrettsforbund fram-na

hålls öronmärkningen vissaatt medel onödig eftersomär idrottsor-av
ganisationema redan och efter beslut verksamma i deäreget områden

regeringen lyfter fram. stället förI detaljstyming skulle inomsom man
förbundet välkomna granskning statsmedlens användning.en av

För återknyta till den tidigare anfördaatt analysen norsk idrotts-av
politik skyddat från deett allmännaeget politiskasegment, priori-som
teringarna och med intima, "familjelika" relationer mellan ochstaten
idrottsrörelsen, Norges Idrettsforbund, kan vi kanske påstå att seg-
menttillvaron i kanten nämndanaggats till Stortingetrapporterav nyss
och regeringen med stödatt Stortinget fått i relationenövertagettav
med sin "anförvant". Lägger därtillvi kulturministern påatt statens
idrottskonferens år 1997 förebådade regeringen i högre gradatt önskar
föra politik på idrottsområdet det vid konferensen församt förstaatt
gången ställdes i fråga idrotten för all framtid skallatt samlad ivara en
organisation kan vi kanske familjen idrottsrörelsensäga ochatt staten
eventuellt i upplösningär och initiativet till detta har tagitsatt staten.av

12.4 Analys och slutsatser

Kapitlet inleddes med frågan "den nordiska modellen" och denom av
redovisning därefter följt kan vi dra slutsatsen den idrottspolitiksom att

vi stiftat bekantskap med i utsträckning präglatsstor densom av nor-
diska välfárdsmodellen. En modell kännetecknas storsom av en
offentlig sektor och därtill knutna förväntningar på statligt/offentligtett

i många delar samhällslivet, allmänna välfårdsanord-engagemang av
ningar sociala rättigheter oberoende inkomst eller statusav annan- -
och relativt omfattande ekonomisk omfördelning bland befolkningen
med hjälp skatter och avgifter. förvaltningspolitiskaDen traditionenav
bygger på samförståndslösningar ofta mellan och centrala med-staten
borgarorganisationer. Att den nordiska idrottspolitiken in i dettapassar

illustrerasmönster relativt så centralatt organisationsnart, snartav en
riksförbundett för den frivilliga skytte-, gymnastik- och idrottsrörel-
uppträdde i de olika länderna, blev organisationen förbundetsen

föremål för intresse ochstatens ekonomiskt stöd.engagemang genom

65 Hans Skaset,B. expeditionschef, Kulturdepartementet, 1997-04-03.
66 Egil Eiden, generalsekreterare i Norskt Idrettsforbund, 1997-04-03.
67 Ibsen, 1997.
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ochFrån tiden efter andra världskriget statsbidragen därmedväxer
till delambition idrottsrörelsens verksamhet väl-görastatens att en av

färdsstaten. i Sverige märks detta förstNorge ochI statensgenom--
favorisering paraplyorganisation; IdrettsforbundNorges respek-av en

vidtive Riksidrottsförbundet. Finland försökte upprepade till-I staten
fällen misslyckades. Danmark valdesamla idrottsrörelsen I statenmen

öronmärkadecentralistisk i tipslagenlösning medelatten mer genom
för inom idrottsrörelsen vidde huvudorganisationer farms de aktu-som

tillfállena. det idrottsrörelsens centralaella samtliga fall organisa-I är
tion, respektive organisationer, involverats i id-centrala statenssom

debatterat, kompromissat, kommitrottspolitik och samtalat,statensom
givit till.med och bidragöverens

i relationerna mellanpå 1990-talet märks förändringar ochIn staten
idrottspolitiskaidrottsrörelsen. blir styrande och dess för-Staten mer

valtningsresurser tidigare vid formulerabyggs När stannat attut. staten
formuleras mål för idrottsorgani-allmänna mål för sin idrottspolitik nu

delas öronmärks försationemas verksamhet: Statsbidraget och sär-upp
idrottsrörelsen inbjudsskilda insatser, resultatstyming införs och alter-

verksamheter utanförnativt förväntas medverka i denävenatt rena
idrotten.

förändrade förvaltningspolitiskamöjligt den håll-Det är att attse
allmän omvandling de nordiskaningen till idrotten i linje medär en av

välfärdsmodellema. följd de årens vikande ekono-Som senareaven
för offentligamiska tillväxt och finansiella problem den sektorn har

i den ideella sektorn uppmärksam-potentialen i det frivilliga arbetet
stället för"köpa frivilligorganisationer i produ-Att tjänster"mats. av

dykt den politiska dagord-tjänsterna i offentlig regi har påcera upp
Öronmärkningenningen‘. i och inrättandetidrottsanslaget Norgeav

idrotten i Danmark kanstatlig fond för utveckling av sesav en som
resultatstymingen idrottsanslagetexempel. nyligen införda iDen av

direkt till idrottsrörelsensFinland kopplasgår längre: Statsanslaget
delar den medlemsstyrda idrotts-verksamhet och införlivar därmed av

förändradesektorn. den offentligaverksamheten i den offentliga Att
okontroversiell visar den kritikhållning till idrottsrörelsen heltinte är

centralorganisationema iframförts företrädare för Norge ochsom av
Danmark.

1 Se Amnâ red. 1995.
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13 Förslag till mål för stöd tillstatens

idrotten och friluftslivet

Sedan målen för stöd till idrotten fastställdes år 1970 har,statens som
framhålls i direktivet, för anslagstilldelning och styrningstatens system

verksamheter betydande förändringar.genomgått Bl.a. den bak-motav
grunden sig de mål ursprungligen formuleradester nu som som vaga
och allmänna°°. Konkret uttryckt har utvecklingen resultatstymingav

den statligt finansierade verksamheten inte fått sin tillämpningännuav
det gäller statsbidragen till föreningar ochnär andra ideella organisa-

årsbudgetpropositiontioner. I 1995 regeringen den avsågattangav
inleda arbete för öka resultatstymingen bidragen till före-ett att av
ningslivet°. förslagDe nedan Idrottsutredningenspresenteras ärsom
bidrag vad stöd till idrottens och friluftslivets organisa-statensavser
tioner.

Mål-13.1 och resultatstyming av

föreningsbidrag

förändringDen för styrning istatens systemav m.m. som avses
direktivet samtidigt statsmakterna harär minskat detaljregle-att som
ringen myndigheternas underverksamhet år ihar de resultat-av senare
stymingen tydliga mål- och handlarDetresultatkrav. delsangett om
krav på resultat i form effekterprestationer, dels vilka prestationernaav
bidrar till.

den följandeI framställningen för stödmål till idrottstatensom
vi syftet med stöd till idrotten och till friluftslivetstatensm.m. anger

föreslår övergripande bidragsmål Verksamhetsmåloch församt stöden.
Vidare förslag till fördelning administrationoch idrottsstödet. Iges av

kapitel redovisas Idrottsutredningens förslagnästa vad gäller uppfölj-
ning och utvärdering stöd till idrotten.statensav

69 Dir. 1996:84, s.
17°Prop. 1994/95:l0O, bil. 14.
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Syftet13.2 med stöd till idrottenstatens

l970-års idrottspolitiska hjälpbeslut med idrottsrörelsen erbjudaatt av
medborgarna tillgång till tävling och motion har, visar vår utredning,

framgångsrikt.varit förFolk motionerar trettio år sedan ochänmer
andelen befolkningen tävlings- och motionsaktiva inomärav som
idrottsrörelsen har ökat. Idrottsrörelsens tidigare manliga dominans har
brutits. idrottsrörelsen återstår dockInom hel del det gällernär atten
förverkliga idrottsrörelsens jämställdhetsmål. Idrottsrörelsenegna om-
fattar idag i befolkningentvärsnitt med viss överviktstort sett ett av en
bland barn och ungdomar medlemsandelama höga.där är

ÄvenMotion har betydelse för befolkningens hälsa. motionsök-om
ningen allmänt inte bidragit till förbättrat folkhälsotillstånd,harsett ett

i kroppsmassaindex, finner vi relativtBMI tydliga sambandmätt
mellan grad motionsansträngning och vikt BMI fysisktsamtav
respektive i viss mån psykiskt välbefinnande.

friEn och obunden, medlemsbaserad idrottsrörelse har fortsatt en
viktig roll spela. Idrottsrörelsens måldokument, verksamhets-att egna
idé och stadgar, vilka desskan läsa för god etikur man engagemang en
inom idrottsrörelsen, barns ungdomarsoch speciella behov och möjlig-
heter, det ideella insatserna både ledare och aktiva öppenhetensamtav
för uppkomsten idrotter, dokument vilka Idrottsutredningenärav nya

invändningar kan ställa sig bakom. Ur det allmärmas synpunkt kanutan
betydelsen barn ungdomar tidigt stimulerasoch till livslångtattav en
intresse för fysisk aktivitet inte betonas liksom andelenattnog vuxna

regelbundet motionerar ökar.som
Statens stöd till idrotten har, vi utvecklats till blisett, att ettsom

statligt bidrag till idrottsrörelsen, dess forbundsorganisationer och före-
ningarnas barn- och ungdomsverksamhet till vissa organisationersamt

främjar aktivt friluftsliv. statsbidragDärutöver till svensktettsom ges
deltagande i olympiska spel, paralympiska spel, idrottsrelaterad forsk-
ning och utveckling, antidopingarbete till Specialidrott inomsamt gym-
nasieskolan, m.m.

främjandeorganisationemaDe s.k. får också statsbidrag dettaöver
anslag. Deras verksamhet skiljer sig i olika avseenden från den organi-
serade idrott samlas inom Tävlingsinslaget helt frånvarandeRF: ärsom
eller starkt nedtonat, värnandet miljön respektive främjandetom av
säkerheten till sjöss och i trafiken värden lyfts fram. harDeär som
vidare valt stå utanför och framfört önskemål till Idrottsutred-RFatt
ningen få sitt stöd fördelat direkt till dem och inte via idrotts-attom
anslaget. Vi delar den bedömningen och kommer i den fortsatta fram-
ställningen behandla till idrottenstöd och stöd tillatt statens statens
främjandet aktivt friluftsliv för sig.ettav var



SOU 1998:76 mål förFörslag till stöd 199statens

l3.2.l Direkt och indirekt statligt stöd

Statens stöd till idrotten och friluftslivet delsbestår statsbidrag, delsav
skattelättnader och möjligheter till inkomster från spel och lotterier.av

Huvuddelen förslagen i detta kapitel berör det direkta ochav som ges
indirekta stödet till idrotten. Avslutningsvis i 13.7 förslagavsn. ges
avseende stöd till friluftslivet.statens

Mål13.3 för stöd till idrottenstatens

Det Idrottsutredningens uppfattning deär mål i det följandeatt som
såväl övergripande mål Verksamhetsmål, målpresenteras, ärsom som

riksdagen bör ställa sig bakom.

Övergripande13.3.1 mål för stöd till idrottenstatens

Idrottsutredningen föreslår övergripandedet målet föratt statens
stöd till idrotten det skall sådanstärka allmärmyttigär ideelltatt
organiserad, demokratisk och medlemsstyrd bam- och ungdoms-

motions- och tävlingsverksamhet omfattar betydandesamt som en
andel befolkningen kön,oberoende social och etnisk tillhörig-av av
het, eller fysiska förutsättningar.och psykiska

Verksamhetsmål13.3.2

Utöver det övergripande målet verksamhetsmål.tydliga Verksam-ges
hetsmålen liksom detär övergripande till anslaget,målet knutna men
formulerade så det den medlemsbaserade verksamheten i idrotts-äratt
rörelsen står i fokus. Verksamhetsmålen vad statsbidragensom anger
får användas till för hur.den skull i detalj Det resulta-utan att styra är

den bidragsstödda verksamheten står i fokusten inte hur denav som
genomförs.
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för anslagetVerksamhetsmålföljandeIdrottsutredningen föreslår
stöd till idrotten:Statens

och benägenhet förintresseoch ungdomarsutveckla barnsatt
ochinflytandeidrott deras möjligheter överutöva taattsamt ansvar

för sitt idrottande
ungdoms,-idrottsrörelsens bam- ochutveckla kvalitén iatt

främjar god etik, ökatdentävlingsverksamhet såmotions- och att en
jämställdhet och integrationdeltagande, ideellt engagemang,

tävlingsverksamhetinternationell ochimöjliggöra deltagandeatt
för dettabehövliga förberedelser

utbild-forskning, utveckling ochförmöjligheterskapa bättreatt
behovorganiserade idrottensdenning med utgångspunkt i

elitsatsande ungdomar kombi-förmöjligheterskapa bättre attatt
dem god grundutbildningmedsin idrottssatsning som ger ennera

periodenidrottsintensivaför livet efter den

administrationochFördelning13.4 statensav

idrottenstöd till

kräver stöd i lagMyndighetsutövning13.4.l

ändring i lagentill lagförslagIdrottsutredningen lämnar om
Sverigesförvalmingsuppgiñer tillöverlämnande1995:361 avom

Riksidrottsförbund.

vidareidrottsorganisationema setillföreslås fördela statsbidragetRF
myndighetsuppgifi och kräver stödnedan. Fördelningsuppdraget är en

i lag.

statsbidrag tillFörordning13.4.2 om
idrottsverksamhet

bidragsadministrationenstöd förtillföreslårIdrottsutredningen att
förordning.skall finnas en
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Statsbidraget riktar sig till den organiserade idrottsrörelsen. Villkoren
för statsbidrag till idrottsverksamhet föreslås brli fastlagda i förord-en
ning. De grundläggande förutsättningarna för erhålla statsbidrag blirattt
därmed enhetliga och tydliga varvid förutsättningarna för bidrags-att
givningen kan uppfattas rättvis de inblandade blir goda.som av

statsbidrag bör lämnas till förstöd sådan idrrottslig verksamhet som
angivits i målen för bidraget. Utanför förorrdningens tillämpnings-
område faller verksamhetsmålet avseende forskning, utveckling och
utbildning för den organiserade idrottens behov-

statsbidrag kan beviljas de idrottsföreningar och specialidrottsför-
bund anslutna till respektiveär medlemmar i Riksidrottsförbundet,som
Sveriges olympiska kommitté och kommunen med riksrekryterande
idrottsgymnasier.

Till stöd för fördelningen statsbidrag for idrottsföreningarnasav
bam- och ungdomsverksamhet bör gälla med bam och ungdomatt

mellan och år. Om idrottswerksaxnheten7 20 riktar sigavses personer
till med funktionshinder gäller inget åldersintervall. När detpersoner
gäller det åldersintervallet innebärövre det sänkning med fem årem
jämfört med idag.

Vidare bör framgå till underlaget förutgör bidrags-att gruppen som
beräkningen får ellerräknas ledareäven tränare ålder underoavsett
förutsättning denne specialiidrottsförbundetgenomgåttatt rekom-av
menderad utbildning.

Det bör vidare möjligt ellerstyra till förnyelseatt uppmuntravara
och utveckling vissamottagargmppen att: sätta gränserav genom av-
seende organisationemas räckvidd och ekomomiska situation för
bidragsberättigandet. gränssättande principerTvå bör formuleras: Dels

specialidrottsförbund ha minst 000måste 3att ett föreningsmedlemmar
för komma ifråga bidragsmottagare,att dells storleken på bevil-attsom
jat bidragsbelopp till specialidrottsförbunden får högst 70utgöra pro-

organisationens totala intäktercent högstoch 10mottsvaraav procent
det totala statsbidraget till dessa organisationer.av
Riksidrottsförbundet fördelar statsbidraget till idrottsverksarnheten

förbundetsoch beslut bör inte kunna Vidareöverklajgas. bör övriga
villkor för bidragsmottagande skyldighetsåsom lämnaattanges
sanningsenliga uppgifter erforderliga redowisningshandlingar.samt

Genom i förordning vad lämnasatt statsbidrag till markeraren ange
statsmakten sitt långsiktiga och tydliga i den medlems-engagçemang
burna idrottsverksarnheten.
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13.4.3 Anslaget stöd till idrottenstatens

Idrottsutredningen föreslår idrottsanslaget räknasatt medupp en
genomsnitt bidraget till kostnademamotsvarar ett försumma som av

deltagandet i de olympiska och paralympiska spelen utslaget år.per

Bidrag till deltagande i de olympiska spelen paralympics har hit-samt
tills beräknats i särskild ordning, i princip utanför det ordinarie idrotts-
stödet och budgetdialogen mellan RF och regeringen och i direkt
anslutning till de svenska olympiatruppemas/paralympiatmppemas
medverkan i de aktuella spelen.

Vi finner det omotiverat just denna del svensk idrottsatt täv-av
lingsverksamhet på elitnivå särbehandlas i budgetprocessen. Vi vill
erinra regeringen i tilläggsdirektivet tillatt utredningen lyfter framom
betydelsen sammanhållen idrottsrörelse i sig kan samla såvälav en som
bredd- elitverksamhet. Enligt vår uppfattning har det svenska del-som
tagandet i de olympiska och paralympiska tävlingarna sin självklara
plats i de internationella tävlingsåtaganden den samlade idrotts-som
rörelsen omfattar och därmed naturliga koppling till verksamhetsmålet
för statsbidraget möjliggöra deltagande i internationellatt tävlingsverk-
samhet och behövliga förutsättningar för detta.

13.4.4 RF uppgifter:s

Idrottsutredningen föreslår fördelarRF idrottsstödet i enlighetatt
med de riktlinjer i föreslagen förordning statsbidragsom anges om
till idrottsverksamhet.

RF i sin myndighetsuppgift föreslagenstyrs förordning.av

Idrottsutredningen föreslår fårRF till uppgiftatt att statensvara
sektorsforskningsorgan på idrottsområdet.

Uppdraget kopplat tillär verksamhetsmålet för statsanslaget, skapaatt
bättre möjligheter för forskning, utvecklingsarbete och utbildning med
utgångspunkt i den organiserade idrottens behov.

I uppdraget ingår medel till Centrum för idrottsforskningavsättaatt
i minst omfattning idag.samma som
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Idrottsutredningen föreslår RF det övergripandeatt förges ansvaret
den samlade idrottsrörelsens arbete med skapa bättre förutsätt-att
ningar för elitidrottsatsande ungdomar.

I RF:s myndighetsuppgift ligger redan idag fördela bidraget tillatt spe-
cialidrott inom gymnasieskolan. Det utvidgade vi föreslåransvar nu
inkluderar denna uppgift och sträcker sig längreöver period deen av
elitidrottssatsande ungdomarnas liv.

Idrottsutredningen föreslår RF det specifikaatt förges ansvaret
genomförandet internationella åtagandenstatens avseendeav en
dopingfri svensk idrott. dettaI ligger tillse lämplig utbildning,att att
information sprids inom idrottsrörelsen och kontroll ochm.m. att
provtagning i anslutning tillgörs tävlingsverksamheten m.m.

Regeringen har givit RF i uppdrag verka genomförandeatt instanssom
inom för Sveriges avtal internationellt samarbete dopingramen om mot
på idrottsområdet. förutsättningEn för detta uppdrag den kontrollär
och provtagningsverksamhet byggts inom idrottsrörelsen ochsom upp
för vilken RF varit drivande. bakgrundMot Sverige har förbunditattav
sig internationellt för dopingfri svensk idrott det angelägetären att

klart vilka förväntningargöra har på RF i detta arbete.staten
Förutsättningarna för analyserna dopingprovenatt kan ske på förav

ändamålet lämpliga laboratorier faller utanför RF Utanför:s ansvar.
RF:s faller således kostnaderna för laboratoriets vetenskapligaansvar
kunskapsuppbyggnad inkl. nödvändig apparatur.

RF:s ersättning och resultatansvar för de uppgifter här före-som
slagits fastställs i de årliga regleringsbreven. Den ersättning utgårsom
bör belasta anslaget för stöd till idrotten.statens
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utgiftsområdenAndra13.5

utbildningUtgiftsområdet högre13.5.1

högskoleförordningen medtillägg iIdrottsutredningen föreslår ett
fördet möjligt stude-studieortbestämmelser för byte görsomav

högskoleut-och tagits in pålandslagsgrupprande tillhör ensom en
utbildningmotsvarande påbildning få delta i ortatt annan om spe-

anordnar särskilteller självrekommenderarcialidrottsfdrbundet
närhet. Vidare böreller i dessträningsmöjligheter pågoda orten

möjliggöraföråtgärder avseende studiestödssystemet övervägas att
studerande.flexibel studietakt för dessaen mer

ungdomars möjligheterelitidrottssatsandeVerksamhetsmålet avseende
förutsättermed utbildningidrottsutövningkombinera sin attatt anpass-

deoch i studiemedelssystemet såhögskoleförordningenning i attgörs
energi sin idrottrikta tid och åtkanelitidrottssatsande ungdomarna mer

högskoleutbildning.samtidigt de genomgårsom en

sjukvårdenhälso- ochUtgiñsområdet13.5.2

finns fullgottför detIdrottsutredningen föreslår ettansvaret attatt
sjukvår-utgiñsomrâdet för hälso- ochdopinglaboratorium bör åvila

den.

skall fri tillgånglaboratorieresurserinnebär inte dessaDetta att vara en
uppkommer för analyserna måsteför kostnaderidrottsrörelsen. De som

blir laboratorietförslagvårtidrottsrörelsen själv bära. Genom en resurs
avgiftermedföra lägrevilket bör kunnaför det vidare folkhälsoarbetet

jämfört med idag.idrottensför analyserna proverav

till idrottenIndirekt stöd13.6

organisationer begränsadideellaandraIdrottsrörelsen åtnjuter som
spel- ochtjäna påmöjligheterskattskyldighet vissa attsamt pengar

skattesituationidrottsrörelsensgenomgånglotterimarknaden. Vår av
skattebefrielsens gränsland. Våriuppmärksammat gråzonemahar
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genomgång föranleder dock inte lämna några förslag vad gällerattoss
lagen statlig inkomstskatt.om

Idrottsutredningen föreslår Lotterilagen ändras så tillståndatt att att
anordna spel på värdeautomater också får spelet anordnas iges om
samband med bingospel och så vinstutdelningen får ske i kon-att

till det maximala vinstbeloppet kronor.tanter l 000upp

Vår genomgång idrottsrörelsens finansiering uppmärksammarav
föreningarnas behov inkomster från spelmarknaden. syftestora I attav
säkra idrottsrörelsens möjligheter få intäkter från spelmarknadenatt
föreslår vi det statligt ägda spelbolaget AB Svenskaatt Spel inne-som
har tillstånd bedriva värdeautomatspelatt också fårrestauranger,
bedriva detta spel bingohallar,på i samband med bingospel. Före-
ningarna har tillstånd till bingospelet får då provision på speletsom
från Svenska Spel i likhet med den provision får, enligtrestaurangerna

gällande regler.nu

Idrottsutredningen föreslår vidare antalet värdeautomater fåratt som
placeras ökas med 500 till sammanlagt 7 500ut automater.

Spelautomatema skall endast få placeras i och bingo-restauranger
hallar för tillförsäkra åldersgräns påatt 18 år kan hållas ochatt en att
spelet kan bedrivas i övrigt ordnade former.under Riksdagens tidigare
fattade beslut det vinstdelningssystemetsavseende s.k. överskott inklu-
sive spelautomatemas iplacering påverkas interestaurangerna av
utredningens förslag.

Vinstdelningssystemet kan genomföras först dåfullt godut en pro-
kan hurgöras överskott värdeautomatspelen kommerstoragnos attav

genereral". Det året har utplaceringen värdeautomatspelensenaste av
ökat och bör kunna öka ytterligare Idrottsutredningendet, somom
föreslår, blir möjligt betala vinster i kontanter placeraatt ut samt att ut
spelen i Bingohallama. Idrottsutredningen vill i det sammanhanget
uttala sitt missnöje det riksdagen beslutade vinstdelnings-över att av

utbyggnad så kraftigt försenats.systemets Förseningen har inneburit att
idrotten liksom övriga berörda folkrörelser fått på de intäkter frånvänta
spelmarknaden riksdagsbeslutet möjliggjort.som

m Prop. 1995/96:169, 1995/96: FiUl4, rskr. 1995/96:248.
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13.7 Statens stöd till främjandet aktivtettav

friluftsliv

IdrottsutredningensDet uppfattning de mål i det följandeär att som
såväl övergripande mål Verksamhetsmål, målpresenteras, ärsom som

riksdagen bör ställa sig bakom.

Övergripande13.7.1 mål för stöd tillstatens

friluftslivet

Idrottsutredningen föreslår det övergripande förmåletatt statens
stöd till friluftslivet det skall stärka sådan allmännyttig ideelltär att
organiserad, demokratisk och medlemsstyrd verksamhet har tillsom
syfte främja friluftsliv.aktivtatt ett

Statsbidrag utgår med den målfonnulering vi givit till stöd för ideella
allmännyttiga organisationers friluftsfrämjande verksamhet. främ-De
jandeorganisationer idag erhåller bidrag idrottsanslaget haröversom
tillsammans 360 000 medlemmar.ca

13.7.2 Verksamhetsmål

Idrottsutredningen föreslår följande Verksamhetsmål för anslaget
Statens stöd till främjandet aktivt friluftsliv:ettav

stödja och utveckla aktivt friluftsliv för förstai hand bamatt ett
och ungdomar

utveckla kvalitén i fréimjandeorganisationernas friluftsverksam-att
heter så den främjar god etik, ökat deltagande, ideelltatt en engage-

jämställdhet och integration.mang,

Flera främjandeorganisationema har starkt iett attav engagemang er-
bjuda barn och ungdomar spännande och lärorika upplevelser i naturen.
Många goda värden följer verksamhetsådan alltifrån friluftslivetattav

god hälsa till dyrbaradet inte kräver utrustningar. Barn ochattger
i med sakkunniga ideella ledare har godaär ute naturenvuxna som-

möjligheter utveckla intresse för hälsosamt friluftsliv, varsamhetatt ett
och kunskaper de kan vistas i skog och mark,görnaturen attom som

vid sjö och hav i trafiken sig för onödiga risker.utsättasamt utan att
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13.7.3 Fördelning och administration stödstatensav
till friluftslivet

Idrottsutredningen lämnar inga förslag vad fördelning och admi-avser
nistration stöd till friluftslivet. Konkretstatens innebär det vi inteav att
har något alternativt förslag till bidraget fördelas regeringen.att Viav

dock förutsättningarna goda för konstruktivatt är dialogmenar en
mellan regeringen och främjandeorganisationema för finnaatt en annan
lösning relativt Organisationerna har i dialogen medsnart. Idrottsutred-
ningen bl.a. meddelat de inom sig för diskussionatt bildaatten om en

paraplyorganisation lik idrottsrörelsens RF för på detgemensam att- -
underlätta försättet lösning fördelningsproblematiken.en snar

Idrottsutredningen utgår därför från regeringen i dialog med dessaatt
organisationer särskilt uppmärksammar denna fråga. Det Idrottsut-är
redningens uppfattning den lösning kommer fram tillatt inte fårman
innebära uppkomsten organisationeratt motverkas ellerav nya ute-

frånstängs eventuellt statligt stöd.

13.8 Finansieringen förslagenav

13.8.1 Inom nuvarande ramar

Förslagen till mål för till idrottstöd och målstatens för främ-nya nya
jandet aktivt friluftsliv förslagenett vad gällersamt RF:s uppgifterav
bedöms inte medföra kostnader statsbudgetenextra och kan därför
finansieras inom för det nuvarande "Stöd till idrotten".anslagetramen
Främjandeorganisationemas bidrag föreslås skiljas från idrottsanslaget.
Bidraget bör läggas under anslag och ha omfattningeget samma som
idag.

Kvalitén i idrottsföreningamas barn- ungdomsverksamhetoch för-
stärks Idrottsutredningens förslag sänka det åldersinter-övregenom att
vallet för bidragsberättigande verksamhet. De därmed fri-resurser som

kan användasgörs till kvalitetssäkring idrottsföreninarnas barn- ochav
ungdomsverksamhet exempelvis breddad ledarutbildning.genom en

RF:s sektorsforskningsuppgift förstärks det medicinskaattgenom
och ekonomiska för dopinglaboratoriet vid Huddinge sjukhusansvaret
föreslås åvila hälso- och sjukvårdssektom. Statsmedel till idrottens FoU
kan därmed frigöras till den beställarstyrda forskningen vilket bl.a. bör

till för forskning och utveckling i samband med satsningenvara gagn
på elitidrottsutveckling.
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skapa förutsättningarIdrottsutredningens förslag bättre förattom
ytterligare miljoner kronor före-elitidrottssatsande ungdomar med 10

ordinarieslås finansieras inom för stöd vilket möjliggörsramen genom
frånregeringens förslag utdelning Svenska Spel.ökad ABom

Utökat reformutrymmel3.8.2

Idrottsutredningensdet utökade ekonomiska förslagAv utrymme som
värdeautomatspel bör idrottsrörelsen kunna helaskapar avsättaom

ungdomsidrott.för breddinriktad bam- ochutrymmet
Riksdagen beslutade 1996 s.k. vinstdelnings-i maj ett nyttom

föreningslivet tillföras andeldetta skall detIsystem. system en av
överskott spelforrner, bl.a. värdeautomatspel,desom genereras somav

Överskottetbedrivs skall användas för före-Svenska Spel.ABav
ungdomsverksamhet.ningarnas bam- och Enligt den senaste prognosen

från Svenska värdeautomatspelen cirkaAB Spel 200väntas generera
miljoner kronor fullt utbyggt- förutsatti överskott ärnär systemet att
inga förändringar inträffar spelmarknaden. överskottetMerparten av
kommer tillfalla idrottsrörelsen.att

förslagGenom Idrottsutredningens tillåta värdeautomatspel iatt
tillbingohallar och kontantvinster 1 000 kronor utökasamt attupp

antalet tillstånd från tillstånd ytterligaretill 5007 000 7 över-ettges
skott. Enligt Spel beräknas värdeautomatspelAB Svenska 400 ettge
överskott på cirka miljoner kronor.100

utökade förslag skapar såle-Det ekonomiska vårtutrymme som ger
i förhållande beslutet, ytterligare till bam-des, till det tidigare resurser

och ungdomsverksamheten. Vi vill här understryka tillatt resurserna
breddinriktad ungdomsidrott huvudsakligen skall komma debam- och

stärka verksamhetens kvalité i enlighetlokala föreningarna till del och
med de verksamhetsmål föreslagits.som



SOU 1998:76 209

14 Modell för uppföljning och
utvärdering stöd tillstatensav

idrotten

14.1 Vad utmärker tillfredsställandeen

modell

Regeringens önskemål direktivetenligt Idrottsutredningens för-är att
slag skall innefatta uppföljningmodell för verksamheten för-ien av
hållande till de uppställda målen för stöd till id-staten statensav
rottenm. Vidare framgår direktivet formerna för återrapporte-attav
ringen från RF behövlig information bidragets användningav om
idag inte fullt behoven riksdagens revisorerut mot samt,svarar som
påpekat, det unika verksamheti erhåller bidrag idrotts-att somen av
stödets statlig revision.storlek inte föremål förär

mätbaraTydliga mål och14.1 resultat

Mål behöver tydliga för mål förkunna Deföljasatt statensvara upp.
idrottsstöd och stödet till främjandet aktivt friluftsliv, vilket här-ettav
efter lämnas utanför framställningen har föreslagit kap. 13som
har formulerats med den detambitionen: övergripandeUtöver målet
har tydliga Verksamhetsmål för formulerats.anslaget det internaInom
arbetet i regeringskansliet i syfte utveckla resultatstymingenatt
rekommenderas vissa övriga komponenter, målen, det gällernärutöver
resultatstymingen verksamhetsbidrag. Dessa ärettav

ekonomisk redovisning-
bidragets andel den totala omslutningenav-

m Dir. 1996:84, s.
73 Riksdagens revisorers skrivelse dnr vilken har1995:38 överlämnats till
utredningen regeringen.av
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eller flera kvantifierbara resultatmått något väsentligtett sägersom-
verksamhetenom

eller flera kvalitativa anknytermått till aktuella kvantitativaett som-
mått
förenklad verksamhetsberättelse enbart diskuterar målupp-som-
fyllelse Verksamhetsmål.av
Rekommendationema riktar sig till tjänstemännen de skall for-när

mulera förslag till regleringsbrevenm.

14.1.2 Tydlig ansvarsfördelning

fungerandeEtt uppföljningssystem måste vila på tydlig ansvarsför-en
delning. våra förslagI finns sådan inbyggd. Regeringens övergri-en
pande riksdagen för målen för stöd till idrottengentemot statensansvar

i förslagvårt fårstöttas RF väl kodifierad myndig-attupp genom en
hetsroll i genomförandet dessa mål vårt förslag lag ochav genom om
förordning.

Offentlighet och kontroll användningen statsmedel regleras iav av
relationen mellan regeringen och dess myndigheter, i fallvårt iRF de
delar förbundet i myndighets ställe. Metoderna för offentlighet,agerar
kontroll och resultatuppföljning kortpå sikt de årliga regleringsbre-är

och Förordningen 1996:882 myndigheters årsredovisningven om
Förbundets verksamhet i dessa delar blir föremål för statlig revi-m.m.

51011.

14.1.3 långKort sikt och sikt

verksamhetsbidragetsVad redovisats avseende olika rekom-som ovan
menderade resultatstymingskomponenter tillfredsställer den årliga
resultatuppföljningen statsbidraget, eller med andra ord uppföljningav
på kort sikt. Utgångspunkten för Idrottsutredningens uppdrag emel-är
lertid förslag långsiktigahar effekter för medborgarna: fleratt ge som
idrottstillfällen för fler medborgare för ungdomen vitalsamt en ung-
domsidrott bedriven på demokratisk grund för såväl de elitsatsande

de övriga ungdomama75. Därtill vår utgångspunkt för-är prövaattsom
utsättningarna för idrottspolitik bygger på idrottsrörelse,en som en

Regleringsbrev för år handledning1998. En till Regeringskansliet.
75 Dir. 1996:84, s.
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organiserad demokratisk folkrörelse och i sig kan samlasom en som
såväl bredd- elitverksamhet i sammanhållen organisation.som en

VerksamhetsmålDe vi föreslagit bygger således antagandetsom
de aktuella verksamheterna bidrar till förändringaratt kommer attsom

bestående tid. intervjuundersökning"Denöver Idrottsutred-vara som
ningen låtit exempel hur idrottspolitiskagöra påär effekter kanett av-
läsas längre tidsperspektiv.över Intervjuundersökningenett anknöt i
delar till tidigare studier och undersökningar och kunde därmed redo-
visa olika aspekter medborgarnas motionsvanor, föreningslivetsav ut-
veckling och förhållandet mellan tävling/motion och fysiskt och psy-
kiskt välbefinnande. Andra och kompletterande metoder för långsiktig
uppföljning målen för stöd till idrotten kanstatens utgörasav av
insamling löpande statistik avseende både verksamhet och ekonomiav
för idrottsområdet.

14.2 Uppföljning Verksamhetsmålav

Som framhållits i kapitlet tillförslag mål för stöd till idrottenstatensom
ambitionenär inte idrottsrörelsens verksamhetatt styra utan

anslagsmedlens användning. Verksamhetsmålen pekar olika verk-ut
samheter och därmed vad bidraget kan användas till. RF:s ställ-anger
ning myndighet mellan och idrottsrörelsenstatensom garanterar att
bidragsfördelningen blir korrekt och för offentligöppen insyn och
kontroll. detNär gäller uppföljningen bidragets resultat vill vi i detav
följande skilja mellan periodiseradlöpande och resultatredovisning.
Inom kategorin löpande ambitionen tillseär statsbidragetatt att
används i enlighet verksamhetsmålen,med de givna inom kategorin
periodiserad ambitionenär söka följa idrottsstödets långsiktigaatt mer
välfärdspolitiska effekter, dvs. idrottsstödets betydelse för folkhälsa

för jämställdheten integrationen.och kategorisamt Denna kommer i det
följande kallas utvärdering idrottsstödets effekter.att av

14.2.1 Löpande resultatredovisning

fördelarRF stöd till idrotten i med deenlighet riktlinjerstatens som
förordningfinns i den statsbidrag till idrottsverksamhetom som

Idrottsutredningen föreslår. redovisarRF till regeringen hur och på vil-
ket statsbidragensätt påverkat de utpekade verksamheterna och med

"6 Dir. 1997: 146.
"7 Motion och idrott SOU l997:188.
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vilka resultat. Regeringen har vidare möjligheten redovi-att, som ovan
RF:s resultatrapportering via regleringsbreven ochsats, styra genom

dem tillämpa de regeringskansliet rekommenderade komponenterna.av
resultatDe årligen löpanderedovisas och direkt informationsom ger
statsbidragets användning samtidigt de kan statistisktutgöraom som

underlag för avläsa trender längre tidsperiod.överatt en

Idrottsutredningen bakgrundenvill den särskilt lyfta fram föl-mot
jande kvalitativa krav resultatredovisningen:på

ochBam- ungdomsverksarnheten med uppdelning på olika idrotter-
och pojkar och flickor.

Utvecklingen ledarutbildning för bam- och ungdomsverksam-av-
het med uppdelning på olika idrotter.

Idrottsrörelsens medlemsutveckling och styrelsesammansättning-
med hänsyn till kön, ålder och olika idrotter.tagen

Utvecklingen talangsatsningen, pojkar och flickor, idrottsgym-av-
nasiestudier och utbildningsvägar.andra

Deltagande i internationella tävlingar, med uppdelning på olika-
idrotter och och kvinnor.män

blirRF i förslagvårt sektorsforskningsorgan på den organi-statens
serade idrottens motivområde. Vårt forskning och utvecklingär att
med utgångspunkt i den organiserade idrottens behov bidrar till en
väsentlig kvalitetsförstärkning verksamheten. I uppdraget ingår att taav

för FoU-verksamhetens kvalité. resultatredovisningenI böransvar
således ingå uppgifter de kvalitetssäkringsprocesser görs.om som

Idrottsutredningen föreslår den bakgrunden RF i sin årligamot att
resultatredovisning till regeringen klart efter vilka kriterieranger

valt de FoU-uppdrag beställt och följaatt attman man man avser
resultaten.upp

detNär gäller arbete antidopingområdetRF:s på fick det officiellt
i och med regeringsbeslutet i februari 1998 enligt vilket uppdragstatus

lämnas åt RF verka genomförande instans inom föratt som ramen
Sveriges undertecknande internationelltavtal samarbete motomav
doping på idrottsområdet. Innebörden detta framgåruppdragav av av-
talstexten vilken således bör vägledande för resultatrappor-RF:svara
tering. Då förutsätteruppdraget i tolkning fortsattvår RF aktivtäratt
pådrivande för antidopingarbetet inom idrottsrörelsen det vår meningär

resultatet det arbetet redovisas till regeringen.ävenatt av
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Idrottsutredningen förslår redovisar inriktningRF och resultatetatt
provtagnings- kontrollverksamhetenoch uppdelat efter olikaav

idrotter och kön.

Medborgarnas idrottsvanor har vi ekonomiska aspek-även settsom
Statens stöd till idrotten motiveras idrott skall kunna erbjudaster. attav
rimligatill kostnader. Hushållens utgifter för idrott och motion kan

indikator på hur rimliga dessa kostnader dagslägetutgöra Ien pass
samlar Statistiska via sinCentralbyrån SCB Utgiftsbarometer löpande

uppgifter hushållens samlade utgifter.om

Idrottsutredningen föreslår SCB:s utgiftsbarometer förutnyttjasatt
löpande insamling uppgifter hushållens utgifter för idrott ochav om
motion

Idrottssektom i växande utanför den ideella idrottsrörelsen.är även
Betydande förändringar sker också inom den, vi hänsyn tilltarom
verksamhetens tilltagande professionalisering inslag avlönadav perso-
nal, internationalisering eventuell kommandeoch bolagisering. Enligt
Idrottsutredningens intervjuundersökning drygt 30 procentuppgav av

tillfrågadede den motionsanläggning de besökt drevs i privatatt senast
regi. följaAtt utvecklingen ochidrott motion näringsverksam-av som
het betydelse för utformningen stöd till idrotten.är statensav av

Idrottsutredningen föreslår därför uppgifter idrott och motionatt om
näringsverksamhet hämtas från SCB:s löpande tjänstenärings-som

och sysselsättningsstatistik.

effekter14.2.2 Utvärdering av

Utgångspunkten för idrottsstödets långsiktiga effekter välfárdspoli-är
tiskt. Idrott åt alla utgår från idrott välfårdsvärde alla,äratt ett som som
så önskar, skall ha till oberoendetillgång ålder, kön, social ochav
etnisk tillhörighet eller fysiska och psykiska förutsättningar. Idrotts-
rörelsen har i det förslag fått ivi givit uppdrag att statensvara genom-
förande instans för denna politik. Idrottsrörelsen, skallRF, visom ovan
föreslagit till regeringen redovisa resultaten sin medverkan.av
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Utvärdering idrott välfärdsvärde innefattar emellertidettav som
hela det statliga idrottsstödet, indirektadet och det direkta. Idrott åt alla
omfattar idrottsrörelsens verksamhet. Idrottän åt alla fokuserarmer
medborgarna, deras benägenhet fysiskt aktiva inklusive derasatt vara
lika villkor kunna motionera/idrotta inbegriperochatt mångfaldett
värdeskapande aktörer inom offentlig sektor, särskilt skolorna och
kommunerna och inom privat sektor, bl.a. arbetsgivare, ochgym
motionsanläggningar. Ansvaret för detta välfárdspolitiska mål kan inte
axlas RF inom för de uppgifter förbundet har givits i vårt för-av ramen
slag. läggaAtt för utvärderingen målet idrott alla på RFansvaret av

därmed omotiverat.synes

Idrottsutredningen föreslår stöd till idrotten med jämnaatt statens
mellanrum, år, utvärderas4:e så dess effekter för folkhälsan,vart att
jämställdheten och integrationen kan bedömas.

Utvärdering idrottsstödets långsiktiga effekter bör utifrångörasav
de övergripande välfärdsperspektiv regeringentre angivit i direkti-som

dels syftet med stödetnär till idrottensägervet, uppnåatt är attman en
god folkhälsa, dels förslagkommitténs skall hänsyn tillatt ta att en

del medborgarna idag har kulturell ochstor etnisk bak-av en annan
grund den traditionellt svenska dels slutligenän kommittén skallatt

hänsyn till förslagens konsekvenser för jämställdhetenta mellan män
och kvinnor°.

Regeringen kan med stöd den löpande resultatredovisning viav
föreslagit få uppfattning utvecklingen inom den organiseradeen om
idrottsrörelsen idrottssektoms i övrigt utveckling. Därutöver krävssamt

fristående, kvalificerad utvärdering idrotten och folkhälsan,mer av
idrotten och jämställdheten idrotten och integrationen. Flera aktö-samt

kan lämpliga för sådana uppdrag inom högre utbildningt.ex.rer vara
och forskning eller folkhälsosfären.

14.3 Kostnader

Kostnaderna för uppföljning och utvärdering stöd till idrottenstatensav
vad den löpande resultatredovisningen bör inom anslagetavser rymmas

stöd till idrotten. Kostnaderna för friståendestatens utvärderingar av

m Dir. 1996:84, ls.
"9 a.a. s.
"w 14.a.a. s.
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idrottsstödets välfärdspolitiska effekter bör vår meningenligt delas med
andra utgiftsområden inom statsbudgeten hälso-såsom och sjuk-t.ex.
vårdssektoms.
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15 Reservation och särskilda yttranden

Reservation till Idrottsutredningen

13. Mål för stöd till idrotten.statens

Enligt vår uppfattning måste utgångspunkten idrottsrörelsenattvara
tillförsäluas långsiktigt hållbart ekonomisktett stöd. Fyrpartirege-
ringens förslag överföra dåvarande Tipstjänst tillatt bl.a. idrotts-om
rörelsen skulle ha inneburit föreningslivets ekonomiska förutsätt-att
ningar på spelmarknaden förbättrats avsevärt.

13.8.1 Inom nuvarande ramar

Finansieringen talangsatsningen bör enligt vår uppfattning inte base-av
på regeringen förslag ökad utdelning från AB Svenska Spel.ras om

Inte heller bör satsningen belasta oförändrat ordinarie idrottsstöd.ett
Den aviserade utökningen bidraget från AB Svenska Spel ärav

betraktanärmast förskott på det försenadeatt vintsdelnings-ettsom
medel skall försystemet, användas det lokala föreningslivets barn-som

och ungdomsverksamhet.
Regeringen har således anvisat finansiering talangsatsningenen av

enligt vår uppfattning inte istår överensstämmelse med tidigaresom
beslut. Utredningens finansiering i sin baseradär på regeringens.tur

Det bör ankomma på regeringen redovisa förslagatt ett nytt som
inte, i likhet med det föreliggande, i praktiken belastar breddinriktad
barn- och ungdomsidrott.

Marianne Andersson Acko Ankarberg Johansson

Christer Eirefelt Elizabeth Nyström
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Särskilda yttranden

Idrottsutredningens förslag till övergripande mål för stöd tillstatens
idrotten 13.3.1 enligt min meningär alltför detaljerat för tjäna sittatt
syfte, övergripande.att vara

Idrottsutredningens förslag till övergripande mål för stöd tillstatens
friluftslivet 13.7.1 däremot föredömligtär i sin formulering. Den in-
konsekvens Idrottsutredningens förslag blottar de tvåsom när över-
gripande målen läggs bredvid varandra iögonenfallandeär och
störande.

förslagenI till Verksamhetsmål för stöd till idrottenstatens respek-
tive till friluftslivet pekas olika verksamheter Idrottsutredningenut som
vill lyfta fram och särskilt stödja. Dessa målfonnuleringar ligger rätt
och jag ställer mig bakom dem.

Min uppfattning i avsnittetär 13.3.1 iatt texten stället bör lyda:
Idrottsutredningen föreslår det övergripande måletatt för stödstatens
till idrotten det skallär stärka sådan allmännyttigatt ideellt organiserad
och medlemsstyrd motions- och tävlingsverksamhet med hänsynsom

till märmiskors olika fysiskatagen och psykiska förutsättningar om-
fattar betydande och representativ del befolkningen.en av

Elizabeth Nyström
ledamot

direktivetI dir. 1996:84 till Idrottsutredningen vårt arbetesägs att
skall utgå från stöd till idrotten huvudsakligenatt statens bör utformas
så det bland medborgarna bidraratt till skapa bestående intresseatt ett
för fysisk 4aktivitet i syfte uppnå god folkhälsa. Då jagatt delar denen l
uppfattning uttrycks i direktiven jag Idrottsutredningen isom attanser
sitt förslag till övergripande mål för stöd till idrottenstatens 13.3.1
inte fullt lyckas kommunicera/förmedlaut det budskapet. Jag detser

stöd till idrott skaatt medverkastatens till alla ska kunnasom deltaatt
och med denmötet folkrörelseorganiseradeatt idrotten, närhelst det
sker i den enskilda individens liv, ska för livslångtöppna intresse förett

fysiskt aktivt liv. Stödetsett Verksamhetsmål främst riktatär till barn
och ungdom vilket bra, detär övergripande målet bör uttryckamen att
den verksamhet stöds medverkar till aktivitet för alla åldrar.som
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Det övergripande för idrottenmål stöd till jag vill för-statens som
orda lyder: "Idrottsutredningen föreslår det övergripande förmåletatt

stöd till idrotten ska sådandet stärka allmärmyttig ideelltstatens är att
organiserad, demokratisk och medlemsstyrd motions- och tävlingsverk-
samhet medverkar till betydande andel befolkningen obe-attsom en av
roende ålder, kön, etnisksocial och tillhörighet, eller fysiska ochav
psykiska förutsättningar tillägnar sig förintresse motionerandeett eget
och i övrigt fysiskt aktivt liv."ett

Gunvor G. Ericson
ledamot

Angående medel för idrottsforskning

Idrottsutredningen till upgiftföreslår fårRF sektors-att att statensvara
forskningsorgan uppdragetpå idrottsområdet. I till ingårRF avsättaatt
medel till Centrum för idrottsforskning i minst omfattningsamma som
tidigare.

utredning har möjligheten tillI diskuterats Forskningsrådsnämn-att
den medelFRN överförda uppgiften fördela till den forskarstyrdaatt
idrottsrelaterade forskningen förhoppningenmed därigenom skallatt
skapas för sådan forskning.större utrymme

idrottsforskningutökatEtt för mycket viktig åtgärdutrymme en
för skapa bättre förutsättningar för Sverige.idrotten iatt

Jag har med tillfredsställelse kunnat konstatera de fasta kostna-att
derna för dopinglaboratoriet Huddinge avlyffts frånpå statsanslaget till
RF. Därigenom har för den beställarstyrdaskapatsstörreett utrymme
idrottsforskningen. dock dettaJag finner det tillsam-tveksamt om -

med utredningens förslag forskarstyrda idrotts-avseende demmans
forskningen vid Centrum för idrottsforskning, mted idag årlig tilldel-en
ning på drygt tio miljoner kronor, det ekonomiska utrymmeger som
erfordras för forskninggsbehov.täcka idrottens totala Samma tvek-att
samhetkan hysa beträffande möjligheterna få tillräckliga medelattman
för idrottsforskning fördelningen skall skötas FRN.om av

högstDet angeläget den sittande forrskningspolitiska utred-är att
ningen till idrottens totala behov forskning och skapar bästaser av
möjliga organisatoriska förutsättningar för denna.
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tillstatsanslaget SFfördelningenAngående av

endast får ske tillstatsanslagetfördelningföreslårUtredningen att av
medlemmar.000minst 3specialidrottsfdrbund harsom

sådant kravRör medlemskapprövningvidsina stadgarhar i ettRF
befintligt med-hända SFdockmedlemsantal. kanDet tapparatt ett

understigs.medlemsantal Ettdettadelas såeller SFlemmar attettatt
tillhöra interna-förbund och/ellerolympisktkansådant ettSF ettvara

förbund.motsvarandetionellt
medlemsförbund skallsådanttillfirmas flera skälkanDet att ett

skall detmin uppfattning RFEnligtfå del statsanslaget.kunna varaav
förbundsådant skallmotiveratbedömningen det ettär attgör omsom

statsanslaget.få del av

OlinderKristina
sakkunnig
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Bilaga 1

Hearingar anordnade Idrottsutredningenav

Under hösten 1997 anordnade Idrottsutredningen seminarier förtre ut-
redningens ledamöter, sakkunniga och särskilt inbjudna. Utredningens

också möjlighetexperter delta. Syftet med seminariernaattgavs attvar
överblick det aktuella kunskapsläget inom förge idrottenen vik-av tre

tiga frågor.

Idrott och demokrati

F öredragshållare: Ämne:

Docent Erik Amnå, Högskolan i Idrottens demokrativärden m.m
Örebro

Generaldirektör Leif Linde och Resultatstyming ungdoms-av
utvecklingschef Eva Karlssson, organisationer
Ungdomsstyrelsen

Fil.dr Lena Lindgren, Göteborgs Vem skall idrottsrörelsenstyra
universitet

Rektor Mikael Santoft, Svenska Idrottsrörelsens demokratiska
idrottsrörelsens studieförbund kompetens och SISU

Revisionsdirektör Rolf Sandahl, Barns och inflytande överungas
Riksrevisionsverket idrottsverksamheten
Länsidrottschef Inge Blomberg,
Örebro läns idrottsförbund

Fil.lic. Karin Busch Zetterberg, Idrott och värderingar
Value Scope AB
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Idrottens samhällsekonomiska betydelse

Ämne:F öredragshållare:

Företagsekonom Bjöm-Anders Idrottens samhällsekonomiska
Larsson, Lunds universitet bidrag i internationell jäm-en

förelse

Doktorand Vivian Vimarlund, samhällsekonomiska kostnader
Universitetet i Linköping för idrottsskador

Professor Tommy D. Andersson, Tjänar samhället på större
Mitthögskolan idrottsevenemang OS ocht.ex

VM

Generalsekreterare Lars-Christer Idrottsföreningens bidrag till
Olsson, Svenska Fotbollför- samhället
bundet

Professor Lars De samhällsekonomiskaHultcrantz, analysemas
Högskolan Dalarna betydelse för det politiska besluts-

fattandet
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Idrott och integration

öredragshållare:F Ämne:

Fariborz Besarati, förtränare Invandrares erfarenheter idrotts-av
damlandslaget i brottning rörelsen i Sverige
Shadrak Odiambo, ungdomstränare i
boxning

Fil.dr Rolf Carlson, Två forskares på idrott ochsyn
Idrottshögskolan integration
Doktorand Jesper Fundberg,
Stockholms universitet

Kultur- och fritidschef Tore Vad idrottsrörelsengör
Hallbeck, Stockholms kommun
DF-samordnare Rune Lidholm,
Riksidrottsförbundet

Pressekreterare Refik Sener, Regeringens integrationspolitik
Inrikesdepartementet
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Kommittédirektiv Dir. 1996:84
Stöd till idrotten

Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 1996

Sammanfattning uppdragetav

En parlamentariskt kommitté skall utvärderasammansatt det statliga
stödet till idrotten. Utgångspunkten för utvärderingen skall devara av

uppställda målen forstaten bidraget de samhällsförändringarsamt som
skett sedan målen fastställdes. Med utvärderingen grund skallsom
kommittén föreslå tydligare mål för stöd till idrotten.statens För-nya,
slaget skall också innefatta modell för uppföljning och utvärderingen

verksamheten i relation till målen. Kommittén skall vidareav analysera
det krävs rutiner för säkerställa insynom i ochatt kontrollnya av

bidragsfördelningen till idrotten.
Arbetet skall utgå från stöd huvudsakligenatt statens bör utformas

så det bland medborgarnaatt bidrar till skapa beståendeatt intresseett
för fysisk aktivitet i syfte uppnå god folkhälsa.att Av särskild vikten är

stimulera vitalatt ungdomsidrott bedriven på demokratisken grund.

Idrottsrörelsens nuvarande omfattning

Många olika verksamheter

Med sina miljoner medlemmar inära tre över 20 föreningar000 och
17 000 korpklubbar idrottsrörelsen landetsär folkrörelse.största
Genom Riksidrottsförbundet ditoch de anslutna specialidrottsforbun-
den samordnar idrottsrörelsen sin verksamhet. Sveriges Olympiska
Kommitté för det svenska deltagandet i olympiska spel.ansvarar

Folkrörelseidrotten bådeutövas prestationsinriktad tävlings-som
idrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott där tävlingsin-som
slaget ofta bärandeär del. Bredd- och motionsverksamheten denen är
till omfattningen delen folkrörelseidrotten.största dennaI innefattasav
såväl betydande tävlingsverksamhet distriktsnivå och inomen kor-

den icke tävlingsinriktade verksamheten. Forskningpen som visar att
regelbunden fysisk träning påverkar såväl det fysiska psykiskasom
välbefmnandet. För många människor arbetenmed intesom ger en
allsidig fysisk aktivitet erbjuder idrottsrörelsen, till rimlig kostnad,en
möjligheter till nödvändig Idrottsrörelsensmotion på fritiden. roll som
opinionsbildare i folkhälsofrågor också betydelse.är av

SOU8 1998:76
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gränsöverskridande.internationell och DetsinIdrotten tillär natur
för ungdomar.idrottstävlingar Demångavidviktigt inslagutgör ett

skapar viktigbreda tävlingartill dessasker i anslutningmöten ensom
förhållanden olikaoch ilevnadsvillkorförökad förståelsegrund för

i internationellahar konsekventidrottsrörelsenländer. svenskaDen
demokratiska princi-för deerkännandefåverkat försammanhang att

lokala bam- ochrättigheter.värde och Denlikamärmiskornasperna om
viktigare verksamheter.idrottsrörelsensungdomsidrotten är en av

skapande fost-och ochaktiviteterlustfylldaerbjuder bådeIdrotten en
verksamheten naturligtsamtidigtrande social gemenskap, ettsom

fysisk utveckling.positivtillmöjlighetmänniskorsätt enger unga
spänningsmoment.stimulerandeför mångaTävlingsinslagen utgör ett

idrott och motionviktig. Fördet motionen ärandraFör ärär vuxnasom
och utveckla godbevaragällerdetviktiga komponenter när att en

har svårtfördettaminst viktigthälsa. Inte attär annarsgrupper som
kan finna till-gemenskapi idrottenssamhälletfinna plats i men somen

självkänsla.sinhörighet och stärka
samarbetsförmågakrävertävlingsinslagKombinationen attsomav

sig välvälbefinnande kommeroch detoch laganda stärks av ensom
starka ställninggrunden för idrottensprestationgenomförd fysisk är

erbjuda alla möj-fritidssysselsättning. Genomochfolkrörelse attsom
prestationerför förbättrautförsaktivitet,till idrottsligligheter attsom

till bättre folk-idrottsrörelsenroligt, bidrarhälsan för haoch samt att
för enskildasamhällsekonomisåväleffekter förhälsa med positiva som

individer.
forskningsområdebrett överIdrottsforskning spännerutgör ett som

idrottsrelaterade forskningenmedicinskasamhället.flera sektorer i Den
värde förbehandlingsformerutveckla ärbidrar aktivt till att som av

Även universitet ochidrottsforskning vid vårasamhället.hela annan
idrottsforskning beviljarförvärde. Centrumhögskolor är stortav

vilket medgeri hela landet,idrottsforskningsprojekttillstipendier att
stöderdettaoch utvecklas. Utöverförstärkasforskningsområdet kan

iutvecklingscentrum,vid olikatillämpad forskning närastaten samar-
högskolor.ochuniversitetmellan idrottsrörelsen,bete

frivilliga arbetetDet

omfattande ideellamed dessfolkrörelseidrottenDet är engagemang
halv miljonutveckling. Merför idrottens änhar lagt grunden ensom

miljonerminsttillsammans 140årligenledareideellt arbetande ägnar
idrottsföreningarsvenskastudieEnligtidrotten.timmar åt somaven

anställda inom1994publicerade årRiksidrottsförbundet är gruppen
totala ledarkåren.del den Detmycket liten äridrottsrörelsen aven
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det ideella frivilliga ledarskapet grunden läggs förgenom idrotts-som
rörelsens omfattning och verksamhet.

Den breda folkrörelseidrotten deltagarevarje möjlighetger att,
sitt medlemskap i förening, verksamhetenpåverkagenom och låtaen

den utvecklas efter sina och önskningar och prioriteringar.gruppens
Den demokratiska mötesordningen också goda tillfällen för barn,ger
ungdomar och lära sig tillämpa de demokratiskaatt att spel-vuxna
reglerna.

Idrottsrörelsens finansiering

Idrottsrörelsen finansierar sin verksamhet på flertal olikaett sätt.
Statens bidrag riktar sig i första hand till den centrala verksamhet som
bedrivs inom förbunden till den lokala verksamhetsamt bedrivssom
för barn och ungdomar. detI statliga stödet ingår bidragäven 55
miljoner kronor från TipstjänstAB och regeringsbeslut denettgenom

juni15 1995 tillfaller dessutom överskottet från AB Tipstjänsts vär-
deautomater föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Dessa
bidrag kommer med vinstdelningssystemersättasatt ett där idrotten får

del vinsten från det sammanslagna statliga spelbolaget.en Vinstdel-av
ningssystemet kommer träda i kraft tidigast under åratt 1997.

Landstingen lämnar utbildningsstöd till Riksidrottsförbundets dist-
riktsidrottsförbund. Kommunala bidrag utgår såväl till anläggningar

till verksamhet. offentligaDe penningströmmarna tillsom idrotten
uppgick år 1994 totalt till 5,2 miljarder kronor SOU 1996:3. Till följd

det ekonomiska läget har på år de offentliga utgifternaav påsenare
idrottsområdet minskat. Idrottsrörelsens egenfinansiering sker i första
hand medlemsavgifter, deltagaravgifter, publikintäktergenom och

intäkter från spelmarknaden. De intäkter fårgenom som man genom
försäljning Bingolotto-lotter har under år fått betydelseav storsenare
för den lokala verksamheten. Intäkterna idrottensfrån egenfinansiering
uppgick år 1994 till 5,6 miljardernärmare kronor SOU 1996:3. Det
finns emellertid betydande svårigheter förutse den framtida utveck-att
lingen lotteriintäktema bl.a. bakgrund det hårda konkur-av mot av
renstryck för närvarande råder spel- lotterimarknaden.ochsom

Sponsring i form ekonomiska bidrag från olika företag förekom-av
riktas främst till verksamheter hair medialt intresse.mer men ettsom

Statens stöd till idrotten dagi

Stödet till idrotten riktar sig huvudsakligen till verksamhet av gemen-
inom idrottsrörelsen och tillnatur lokal ungdomsverksamhet.sam Där-

går anslagetutöver till bl.a. forskning och utveckling bidrag tillsamt
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stödRiksidrottsgymnasier. Från anslaget tillSpecialidrott vid ävenges
Riksidrottsförbundetimedlemmarorganisationer inte är samtsom

olympiska paralympiska handikapp-såvälbidrag för deltagande i som
OS spel.

stödet till idrottenför det statligaprincipernagrundläggandeDe
1970:79, bet.år prop.riksdagen redan 1970fastställdes av

förlåg till grund riks-Propositionenrskr. 1970:291.l970:SU122, som
betänkandet Idrott alla SOU 1969:29.dagens beslut byggde på

och dess organi-samlades stödet till idrottenGenom riksdagens beslut
sationer i anslag.ett

med fria och frånidrottens strukturinnebarRiksdagens beslut att
statliga stödet skulleskulle bestå. Detobundna organisationerstaten

dels främjaRiksidrottsförbundet. skulleDettasåledes fördelas sam-av
effektiv hanteringidrottsrörelsen, delsmanhållningen inom ge en av

anslaget.
stödet till idrottenframhöllregeringenSåväl riksdagen attsom

breddidrott inom allamotions- ochstimulerafrämst skulle attavse
Föredragande statsråd framhöll dettabefolkningsgrupper.åldrar och att

eftersomelitidrotten,förringandeskulleinte storaett av menses som
i elitidrottdeltar bordestimuleras ellerbefolkningen inte avgrupper av

Riksidrotts-bedrivs inommotionsidrotteni stället aktiviteter inom som
understödjas.kraftigtorganisationerförbundet och liknande

under regeringenriksidrottsstyrelsenRiksdagens beslut innebar att
organisa-hänförde sig tillförvaltningsuppgiñerskulle sköta de som

till regeringen redo-uppgifter ingicktionsstödet till idrotten. dessaI att
fördela anvisadekommande budgetår ochförvisa medelsbehovet att

infly-kunna tillgodoseförmedel. Vidare skulle regeringen, statensatt
suppleanter.riksidrottsstyrelsen jämte Enitande, två ombudutse av

uppgift också följasärskildskulle haregeringens företrädare attsom
friluftsbetonademotions- ochtillvarata denungdomsverksamheten och

frågor kundeockså de speciellaliksomverksamhetens intressen som
hänföra till handikappidrotten.sig

tiden delenredan vid densamladeRiksidrottsförbundet större av
flerastod dockUtanför organisationenden svenska idrottsrörelsen.

har dessa organisa-statligt stöd. daguppbar Iidrottsorganisationer som
SverigesFriluftsfrämjandet,stycken. Dessationer minskat till ärsex

Livräddningssällskapet-SvenskaFiskevårdsförbund,Sportñske- och
SvenskaPistolskytteförbundet, BåtunionenSimfrämjandet, Svenska

Även Olympiska Kommitté stårSverigesCykelfrämjandet. utan-samt
Riksidrottsförbundet.för

organisationer stodstatsrådet deframfördepropositionenI att som
anslagsfram-ha lämnaskulleutanför Riksidrottsförbundet rätt att egna

emellertidRiksidrottsförbundet skulleställningar regeringen.till yttra
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sig framställningama.över Statsbidraget till dessa organisationer skulle
fastställas regeringen.av

Statsutskottet underströk i sitt yttrande bet. 1970:SU122 över pro-
positionen riksdagen inte borde direktiv föratt den inrikt-närmarege
ningen det ekonomiska stödet till idrotten det bordeav utan att vara
Riksidrottsförbundets sak besluta fördelningen bidragetatt om av
mellan olika specialidrottsförbund.

Sedan år 1970 har för fler uppgifter då låg påansvaret andrasom
huvudmän överförts till Riksidrottsförbundet. Anläggningsstödet över-
fördes år 1982 från Naturvårdsverket. Från och med budgetåret
1990/91 prop. 1989/90:100 bil. 13, bet. 1989/90:KrUl5, rskr.
1989/90:161 fördelar Riksidrottsförbundet lokalt aktivitetsstödäven
till lokala idrottsföreningar. Tidigare fördelade Statens ungdomsråd det
statliga lokala aktivitetsstödet såväl till idrottsorganisationema tillsom
bam- och ungdomsorganisationema. Reglerna för fördelning lokaltav
aktivitetsstöd från detta anslag har godkänts regeringen prop.av
1992/93:100 bil. bet. 1992/93:KrU14, rskr. 1992/93:254. Bidraget
fördelas till idrottsföreningarna grundat antalet i åldrarna 7-grupper
25 år med minst deltagare. Bidrag utgår med individuelltre del samten

del för Från och med läsåret 1996/97 fördelar Riksidrotts-en gruppen.
förbundet bidrag till specialidrottsverksamhetenäven vid riksrekryte-
rande idrottsgymnasier 1994/951100prop. bil. 14, bet. 1994/95:KrU14,
rskr. 1994/952224.

Det har gått drygt 25 år sedan formerna för statligt stöd tillnu
idrotten föremål för genomgripandesenast prövning och analys.var en
Under denna tid har bl.a. för anslagstilldelningstatens system och styr-
ning verksamheter omfattandegenomgått förändringar. Med hänsynav
till vad framförts i föregående eftersomdet och de mål för idrotts-som
anslaget i huvudsak fastställdes riksdagen år 1970 sigsom terav nu

och allmänna finns det anledning kommitté i uppdragvaga att attenge
utvärdera det statliga stödet till idrotten föreslåoch tydligare målnya
för detta stöd. Kommittén bör parlamentariskt sammansatt.vara

Utgångspunkter för uppdraget

Under den tid gått sedan idrottenstöd till prövadesstatenssom senast
har flertal förändringar skettett i omvärlden påverkar idrotten ochsom
förutsättningarna för det statliga stödet till idrotten. Befolkningssam-
mansättningen har ändrats, del svenskarna har i dagstoren av en annan
kulturell och etnisk bakgrund den traditionellt svenska. Sverigeän har
blivit del Europeiska unionen. Idrottens regelverk har där-en av egna
med blivit föremål för prövningar i EG-domstolen.
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Kravet på hushållning med Detta kräverstatens är stort. attresurser
måluppfyllelsen hög bidragoch fördelasär effektivt. Detatt statliga
budgetarbetet har genomgått genomgripande förändringar på antalett

Översynenavgörande punkter. anslaget bör därför utgå från de för-av
ändringar skett i samhället sedan anslaget fick sin nuvarandesom ut-
fonnning.

Demokratisk tradition förnyelseoch

ideellaDet och demokratiskt uppbyggda föreningslivet viktig delär en
det svenska samhället. sittGenom för god samhälls-av engagemang en

etik motverkar den demokratiskt uppbyggda idrottsrörelsen negativa
yttringar och bidrar till integration människor uppleverav som annars

utanförskap i samhället.ett Det viktär de frågorstor att rörav som
demokratins tillämpning inom idrottsrörelsen levande ochär aktiven
del verksamheten. Demokratins arbetsformer får inte förvandlas tillav

abstraktion för årsmöten och formella tillfällen. Pâen som reserveras
det ideellasätt föreningslivetsär integritet, självständighet ochsamma

utvecklingsförmåga förutsättningviktig för den offentliga bidrags-en
givningen till föreningslivet.

Förändring relationen mellan och Riksidrottsförbundetstatenav

Riksidrottsförbundet har sedan riksdagens beslut år 1970 fått utökade
arbetsuppgifter. Samtidigt uppgifterna har ökat har också det all-som

insyn i förbundetmärmas minskat. Den 1 juli 1993 upphörde rege-
ringens ombuds uppdrag i Riksidrottsförbundets styrelse prop.
1992/93:100 bil. bet. 1992/93:KrU14, rskr. 1992/932254. Detta
motiverades med önskan öka idrottsrörelsens frihetatt och obero-en
ende. I samband med denna reform begränsades Riksidrottsförbundets
uppgifter för de organisationer inte medlemmar i förbundet.ärsom
Riksidrottsförbundet har betydelsefull roll i fördelningenen statensav
stöd till idrotten. förFonnema âterrapportering till regeringen av
behövlig information bidragets användning i dag inte fulltom utsvarar

behovet.mot
Riksdagens revisorer föreslog i skrivelse till riksdagen förslagen

1981/82:16, efter granskning stöd till idrotten, denstatens dåva-attav
rande ordningen med revisorer i Riksidrottsförbundetstatens skulle
avskaffas. Deras de vid sin granskning funnitargument att deattvar
kontrollfunktioner Riksidrottsförbundet och dess förbund byggtsom

inom sig väl tillgodoser de krav på kontrolläven frånupp statenssom
sida behövliga.är Riksdagen förslaget sittantog bet.egetsom
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l982l83zKrUl, rskr. 1982/83:25. Regeringen har alltsedan den julil
därför1983 inte revisorer i Riksidrottsförbundet.utsett

Riksdagens revisorer har i skrivelse till regeringen förslagen
1995:38 efter genomförd granskning idrottsanslaget pekat påen av
behovet den statliga styrningen anslagsanvändningenatt ärav av
effektiv och möjlig följa dnr In96/513/FO. Revisorernaatt upp
understryker målstymingen kräver grundligatt och kontinuerligen
uppföljning och kontroll. Vidare understryks revisorernasi skrivelse till
regeringen det unika i verksamhet får så betydande medelatt ien som
statsbidrag Riksidrottsförbundet inte föremål för statligär revision.som
Revisorerna därför regeringen bör revisoreratt inytt utseanser
Riksidrottsförbundet. Revisorerna i skrivelsen de i sinattanger
granskning saknar kvalitativ utvärdering idrottens verksamhet ien av
förhållande till de målen.uppsatta

Nya idrotter har etablerats

Sedan 1970 års idrottspolitiska beslut i riksdagen har antalet special-
idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet ökat från 49 till 66 förbund.
Ökningen beror på idrotter etableras och vinneratt Detutövare.nya

påtagliga exemplet idrotterpå innebandynmest är undernya som
år kommit bli de specialidrottsförbundenstörreatt isenare mätten av

antalet samtidigtDetta innebär dieutövare. ekonomiskaatt villkoren
förändras för de etablerade idrottema fler måste dela på deattgenom
tillgängliga bör dock inteDetta hinder förettresurserna. vara ut-en
veckling där idrotten förändrashela tiden och förnyas.

Ökad kommersialisering elitidrott Det kommersiellastora intres-av
under riktaskommitårset elitidrottenatt mot har kraftigtsom senare

förändrat de ekonomiska förutsättningarna för idrottsutövandet.
Resultatet har blivit idrotter med medialtutövare intresseatt stortav
har fått väsentligt bättre förutsättningar för såväl träning tävling änsom
vad gäller idrottsutövare i andra idrotter. Samtidigt egenfman-som som
sieringen viktig kanär alltför tilltro till de kommersiella kraf-storen

inom idrotten leda tillterna ensidig fokusering på elitnivån och deen
internationella resultaten.

Få kvinnor i beslutande organ

Enligt kartläggning Friitidsutredningen i betän-presenteratsen som av
kandet Fritid förändringi SOU 1996:3 kvinnor i genomsnittutgör
43 % de aktiva inom Riksidrottsfdrbundets specialidrottsfdrbund. Deav

idrottema med andeltre kvinnliga aktiva ridsportstörst 84är %,
gymnastik 79 % och konståkning 73 %. Idrotter med högst andel
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manliga aktiva ishockey och biljard 98är % bandy och brottningsamt
95 %. På representationsnivå når antalet kvinnor sällan 30 %.över

Inför riksidrottsmötet 1995 hade idrottsrörelsen högt ställdasatt upp
förmål förbättra den kvinnligaatt representationen inom idrottens

beslutande Trots omfattande arbete nåddes inteett målen. Riks-organ.
idrottsmötet beslöt därför ytterligare intensifiera arbetetatt med ökaatt
den kvinnliga representationen i beslutande inom idrottsrörelsen.organ

Fritidsutredningen konstaterade i sitt betänkande det fortfarandeatt
finns alltför få redovisningar för kunna tydligt på hur offent-att ge svar
liga bidrag fördelar sig verksamhet för kvinnor och förslagEttmän.
från utredningen det i redovisningarär hur offentligaatt medelav
används skall framgå hur har fördelats mellan kvinnor ochresurserna

deI analysermän. utredningen presenterade framgår kvinnorattsom
missgynnas i jämförelse med vid användandemän offentliga medelav
inom fritidsområdet.

Idrott för alla

Ett antal människor i Sverige har istort dag kulturell ochen annan
etnisk bakgrund den svenska. Idrottensän språk universellt. Idrottenär
och dess organisationer möjlighetutövama människormöta medattger
olika något berikar såväl den enskilde samhället iursprung, som som
stort.

Idrotten har betydelse för öka integrationen istor samhälletatt detta
bör tillvaratas och stödjas. Idrotten har betydelse för brytastor att seg-
regation och utanförskap. Det finns därför anledning särskiltatt upp-
märksamma tendenser till ökad uppdelning idrottsutövandetav som
kan härledas till social och etnisk bakgrund.

Ändrade fritidsvanor

Flera undersökningar fritidsvanor visar ungdomar under årattav senare
blivit alltmer stillasittande. många fallI har leken utomhus ersatts av
exempelvis TV- och dataspel. Detta i långsiktigtär perspektivett att se

allvarligt. Det under barn- och ungdomsperiodenär kroppensom som
byggs Brist på motion och rörelse under ungdomsåren leder tillupp.
försämrad hälsa med åtföljande sjukdomsrisker.

Lek och idrott bortglömd formen—-

Under år har det stundtals förts diskussion barn i allt-senare atten om
för tidig ålder leds i tävlingsidrott och på så vis för tidigt lämnar
leken bakom sig. Forskningen i dag inget entydigt på fråganger svar
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leken kan ellernär bör tävlingsidrott.ersättas Det i ställetärav sanno-
likt så detta beroendeatt är den enskilda individens mognad ochav
intressen. Det finns dock tecken alltför tidig specialiseringatt en
inom idrotten leder till de barn och ungdomar inteatt börjar idrottasom
tidigt riskerar ställas utanför denatt organiserade idrottsverksamheten.
Ofia det just dessaär barn och ungdomar har behov denett stortsom av
fostran och gemenskap idrotten erbjuder. Det angelägetärsom att
skapa bättre möjligheter för närvarande förän utveckla såväl inne-att
håll omfattning den organiserade ungdomsidrotten såsom verk-av att
samheten blir tillgänglig föräven de barn och ungdomar i dag stårsom
utanför.

Folkhälsans förändring

De årtiondena har alltsenaste uppmärksamhetstörre riktats vimot att
våra kost-, tobaks- och alkoholvanor motiongenom kansamt m.m.

påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. Folkhälsoarbetet inom kom-
har ökat i omfattning. Skillnaderna i hälsa mellanmunerna olika grup-

i samhället i dag förhållandevisär Det finns betydandeper stora. skill-
nader mellan olika socioekonomiska liksom mellan kvinnorgrupper
och och mellan inföddamän svenskar och invandrade. Det finns upp-
gifter tyder på skillnaderna i hälsa ökar.att Yngre lågutbildadesom
kvinnor hälsosituationär tycks försämras.en grupp vars

Idrottsrörelsen har viktig funktion detnär gäller skapa tillfäl-en att
len till motionsaktiviteter för människor från olika åldrar och sarnhälls-

Idrotten kan spela viktig roll i folkhälsoarbetetgrupper. deten när
gäller förbättra de ställdaatt sämst .hälsotillståndgruppemas

Kommitténs uppdrag

Utvärdering

Kommittén skall utvärdera det förnuvarande det samladesystemet
statliga stödet till idrotten. Kommittén därvidskall analysera de av

målenstaten för stödet,uppsatta särskilt med inriktning på "målupp-
fyllelse och relevans. Kommittén skall också bedöma effekterna av
andra direkta och indirekta former för statligt stöd till idrotten, exem-
pelvis bidrag till utbildningsverksamhet, Skatteregler En särskildm.m.
analys skall effektivitetengöras i det offentliga stödet till den lokalaav
verksamheten för barn och ungdom på idrottens område. Som del ien
utvärderingen skall stödets nuvarande administrativa hantering analyse-
ras.

SOU9 1998:76
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idrottsrelaterad forsk-verksamheten inomskall belysaKommittén
insatseroch inriktning påomfattningskallning. Dessutom statens

befintliga fakta i folk-analysredovisaskallbedömas. Kommittén en av
olika ålders-fysiska aktiviteten idenhälsofrågor med inriktning

g1PPeT-
finansiering iidrottsrörelsenshurKommittén skall analysera utser

till hur det börställninginriktningochdag, dess omfattning samt ta
för-får lämnaKommitténbidragsgivningen. gärnapåverka den statliga

egenfmansiering.idrottsrörelsenskan ökaslag som

Förslag till målnya

föreslå tydligarei utvärderingen,utgångspunktskall, medKommittén
anpassningDärvid skalltill idrotten.stödmål för samladestatens en

till andra relevantabudgetprocessentill den förnyade statligaske samt
för uppdra-beskrivits i utgångspunktemafrämstförändringar, de som

bidragets effektermodell för hurföreslåocksåKommittén skallget. en
hur bidraget skallutvärderas ochochföljasoch effektivitet skall upp

kommitténsitt förslag skall utgåIadministreras och återrapporteras.
till medborgerligmöjligheternaocheffektivitetfrån kravet på hög att

säkerställas. Kommit-bidragsfördelningen skalloch kontroll vidinsyn
lämpligheten för regering ochochmöjligheternaskall härvidtén pröva

inriktning.anslagetsriksdag närmareatt styra
och får likafrån kvinnorutgåskall mänKommitténs förslag att

motions-såväl bredd- ochgällerbedriva idrott. Dettamöjligheter att
skall i sina för-Kommitténtävlingsidrott.prestationsinriktadidrott som

liksom förför människorbetydelsefrån idrottensslag utgåäven unga
målen för stödetgrundläggande betydelsefolkhälsan i övrigt. ärAv att
delta i idrottsligmärmiskor kanflertillutformas så de bidrar attatt

förutsättningar.utifrånverksamhet sina egna
detta följermångfalden idrotter. AvviktDet värnaär att avomav

för stöd till idrottenmålenvid utformningenkommittén statensatt av
för olikavillkor gällerekonomiskaskildasärskilt skall beakta de som

bredd- och motions-såvälegenfmansieringmöjligheter tillidrotters av
samtidigtutformning f°arstödetsstatligaidrotten elitidrotten. Detsom

idrottsrörelsen.utvecklingförnyelse ochinte hindra aven
huvudsakligen börstödalltjämtviktig utgångspunktEn är att statens

blandbestående intresse med-skapasbidra till detinriktas på ettattatt
hälsaför uppnåfysisk aktivitetregelbundenalla åldrar förborgare i att

levande folkrörelseför denvälbefinnande. inomoch Detta somramen
idrottsrörelsendemokratiskaden utgör.

redo-kommittédirektivet,allmännadetKommittén skall attutöver
jämställdhetsperspektiv,förslagsina ävenvisa konsekvenserna urav
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redovisa konsekvenserna sina förslag såväl integrations-av ur som
folkhälsoperspektiv.

Kommittén skall kostnadskonselcvenseräven de förslagange av som
läggs fram. deI fall förslagen medför ökade utgifter eller minskade
inkomster för det offentliga måste samtidigt förslag till finansiering

prioriteringar lämnas. Ekonomiska konsekvensergenom om- av
förslagen skall redovisas såväl för kommunen och landsting försom
statsförvaltningen.

Utredningsarbetet

Kommitténs förslag bör utvecklas i dialog mecd berörda intressenter på
området. Arbetet bör därför präglas dialog och samråd med såvälav
idrottsrörelsen Svenska kommunförbundet.som

Kommittén skall samråda med Föreningsbidragsgruppen C1995:C.
För utredningsarbetet gäller regeringens dinrektiv till samtliga kom-

mittéer och särskilda utredare angående regiomalpolitiska konsekvenser
dir. 1992:50, prövning offentliga åtaganden dir. 1994:23,om av om
jämställdhet mellan kvinnor och dir. 1994:124män och redovis-om
ning konsekvenserna för brottslighet och brottsförebyggande arbeteav
dir. 1996:49.

Kommittén skall redovisa sitt uppdrag i december 1997.senast
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Kommittédirektiv 146Dir. 1997:

Tilläggsdirektiv stöd til idrotten Intill Kommittén 1996:03om

Beslut vid regeringssammanträde den november27 1997.

Sammanfattning uppdragetav

får förlängd tid tillKommittén stöd till idrotten den maj31senastom
Kommittén tidigare uppdrag också bedöma konsek-1998. skall utöver

idrottspolitiken idrottsföreningarför den statliga väljer attvenserna om
bedriva del verksamhet i associationsformsin denänannanen av

föreningens.ideella

Bakgrund

Regeringen beslutade oktober 1996 parlamentarisktden 24 att en sam-
kommitté utvärdera det statliga stödet till idrottenskallmansatt samt

föreslå tydligare för stöd till idrotten. Utgångspunktenmål statensnya,
för utvärderingen de uppställda målen för bidragetskall statenvara av

fastställdes.de samhällsförändringar skett sedan målensamt som
bygger den folkrörelsemo-svenska idrottspolitiken på s.k.Den

utsträckning har överlämnatdellen. Detta innebär i id-storatt staten
rottspolitiska frågor till idrottsrörelsen själv. förutsättning förEn detta

organiseradhar varit dels idrottsrörelsen demokratiskäratt som en
folkrörelse, dels samla såväl bredd- elitverksamhetden kan iatt som en

frågansammanhållen organisation. Under tid har aktualiseratssenare
idrottsföreningars överföra idrottsverksamhetmöjligheter påattom

Riksidrottsstyrelsen har särskildelitnivå till aktiebolag. arbets-gett en
uppdrag alternativ associationsformi utreda frågan tillatt engrupp om

bedrivandeden ideella föreningen för idrottsverksamhet omfat-av av
tande kommersiell/professionell karaktär.

Uppdraget

Kommittén får i uppdrag bedöma konsekvenserna för den statligaatt
väljer bedrivaidrottspolitiken idrottsföreningar del sinatt enom av

associationsform den ideella föreningens.verksamhet i änannan
förutsättningar hararbetet gäller i övrigt de i deFör angettssom

skallursprungliga direktiven dir. 1996:84. Kommittén redovisa sitt
uppdrag den maj31 1998.senast
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