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bama använde ”Yes, we can” i 
presidentvalskampanjen 2008. 
Kung Carl XVI Gustaf har 
haft ”För Sverige i tiden” som 
valspråk. Skulle jag välja ett 

motto nu i efterhand efter tio år som ord-
förande för Sveriges största folkrörelse blir 
det ”Idrotten gör Sverige starkare”.

I samhället råder på sina håll ett hårt 
samhällsklimat som innebär utanför-
skap och segregation. Mitt i allt detta står 
idrottsrörelsen ändå för stabilitet och gläd-
je. Idrottsföreningarna erbjuder en gemen-
skap över sociala, etniska och åldersmässiga 
gränser. Ta Nahom Gebrihwet, från Eritrea 
som kom till Sverige som ensamkommande 
fl yktingbarn och lärde sig svenska genom 
att spela basket. Eller föreningen Grytgöls 
IK i Finspång som tog över ansvaret för or-
tens bibliotek när det hotades av nedlägg-
ning. Eller Olivia Trygg som efter uppväx-
ten med en alkoholiserad pappa upptäckte 
stallet och därmed hittade en frizon.

Min tro på att idrotten gör Sverige star-
kare har varit grundmurad under mina 20 
år i Riksidrottsstyrelsen, varav tio år som 
ordförande. Den tron kommer inte att 
vara svagare efter att jag nu avgått, men 
själva arbetet är det dags för någon annan 
att leda. Det är svårt att sammanfatta åren 
som ordförande, men jag ska ändå göra ett 
försök och lyfta fram några saker som jag är 
stolt över ha åstadkommit:

 
• Att vi i dag har ett fast statligt idrotts-
stöd på en helt annan nivå än tidigare, med 
ett permanterat idrottslyft och utan större 
öronmärkningar från politikerna.

 • Att vi, tillsammans med Sveriges Olym-
piska Kommitté och Sveriges Paralympiska 
Kommitté, har skapat ett genomtänkt eliti-
drottsstöd med såväl ekonomiska resurser 
som kompetensstöd.
 
• Att vi har byggt upp ett system med bra 
former för dialog med medlemsförbunden, 
där vi kommit varandra närmare och regel-
bundet kan stämma av olika frågor.

 
• Arbetet med framtidens förening och det 
strategiarbete vi initierade 2013. Arbetet 
har tagit sin utgångspunkt i de utmaningar 
vi står inför när fl er idag är aktiva på egen 
hand eller i andra privata alternativ. Allt 
fl er vill vara fysiskt aktiva och idrottsrörel-
sen behöver vitaliseras för att fortsatt kunna 
välkomna alla som vill idrotta hela livet. 

 • Att föreningslivet till slut vann kampen 
om föreningsmomsen. Det innebar att ide-
ella organisationer även i fortsättningen 
slipper redovisa moms.
 
• Att vi har arbetat fram anvisningar för 
barn- och ungdomsidrott och hur den 
verksamheten ska bedrivas. 

 • Att succén SM-veckan har, på bara någ-
ra år, vuxit från en bra idé till en etablerad 
manifestation av svensk idrotts bredd och 
kvalitet.
 
Men kanske allra viktigast upplever jag att 
RF:s legitimitet och trovärdighet har ökat. 
Vi är en stark samhällsaktör som beslutsfat-
tare, media och andra aktörer vänder sig till 
för information och synpunkter.

 Avslutningsvis vill jag säga tack till SF, 
DF, Riksidrottsstyrelsen, medarbetare, 
samarbetspartners och alla människor 
jag som jag inte känner nära men har 
haft förmånen att få träffa. Jag kommer 
att sakna alla människor och möten. 
Till min efterträdare vill jag säga; du 
har världens roligaste uppdrag framför 
dig. Det kommer inte att bli lätt men 
detär å andra sidan lätt att vara stolt 
över Sveriges största folkrörelse. En 
folkrörelse som gör 
Sverige starkare. 

KARIN MATTSSON 
WEIJBER

 F.D. ORDFÖRANDE FÖR RF
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ramstående idrottsmän och 
idrottskvin nor har alltid varit 
idoler. Kanske mer i dag än nå-
gonsin tidigare till följd av den 
intensiva medieexponeringen. 

Barn och ungdomar ser upp till dem och 
hoppas att en gång bli lika berömda. Inget 
märkligt med det. 

Naturligtvis spelar också pengarna in. De 
som når toppen i de stora publiksporterna 
kan på kort tid samla ihop förmögenhe-
ter som i princip innebär att de inte behö-
ver bekymra sig för sin ekonomiska framtid 
den dag karriären når sitt slut.

Men hjältestatus innebär också förvänt-
ningar och krav. Stjärnorna blir förebilder 
för de unga. Många lyckas leva upp till det-
ta, men ingen regel utan undantag. Detta 
besannades i våras vid ett par tillfällen.

Alla minns förmodligen Zlatans avstäng-
ningar. Först i Champions League, sedan i 
franska ligan. Totalt fem matcher där Paris 
SG hade behövt hans medverkan. Störst 
uppmärksamhet väckte hans verbala ut-
brott då han utvisades i matchen mot Bor-
deaux och yttrade: ”Under 15 år har jag 
aldrig sett en sådan domare i det här skit-
landet. Jag är för helvete för bra för er alla”. 
En världsstjärna som hunnit bli 33 år och 
tjänar en bra bit över 100 miljoner kr om 
året borde bättre kunna hantera sin frustra-
tion, även när han får syna det röda kortet.

En annan svensk fi xstjärna som har svårt 
att tygla sitt temperament är Henrik Sten-
son. Han misslyckades i British Open förra 
året. Ett felaktigt klubbval resulterade i att 
han knäckte sin wedge över ena knäet och 
utbrast: ”Det har hänt förut och kommer 
att hända igen”. Uppenbarligen har han 
god självkännedom för när det gick ho-
nom emot i US Masters i våras var det dags 
för ytterligare en klubba att förvandlas till 
skrot.

En bagatell, visst! Men när sådana här 
incidenter sker inför TV-kameror och stor-
publik skickas fel signaler ut. Med respekt 
för att all idrott rymmer känslor och spon-
tanitet borde världsstjärnor som Zlatan och 
Henrik ändå fundera på vad deras utbrott 
kan få för följdverkningar. De är medieträ-
nade och omges av stora staber rådgivare 
som ska utgöra stöd i deras stressade karri-
ärer. För att vara en god förebild är det inte 
tillräckligt med bra tävlingsresultat. Nob-
lesse oblige!

UNO GRÖNKVIST, 

JOURNALIST 

OCH FÖRFATTARE

Vilket ansvar har idolerna?  
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ponsringen har under de se-
naste femton åren uppvisat en 
kraftfull tillväxt. Sponsring-
en ökade med 2,3 % 2014 till 
att omsätta hela 6,7 miljarder i 

Sverige. En siffra som IRM (Institutet för 
Reklam- och Mediestatistik) får genom att 
tillfråga ca 200 rättighetsinnehavare.

I och med det är sponsringen förbi dags-
press som fortsätter tappa kraftfullt 2014 
och nu ligger på 8,5 % av IRM:s reklam-
kaka för 2014. Sponsring tar hela 10 % 
och glädjande forsätter sponsringen också 
år efter år att omsätta mer än TV-reklamen 
(8,6 %). Störst idag är inte förvånande in-
ternet inklusive mobilt med 16 %, en ka-
nal som fullkomligt exploderat de senaste 
åren, men som också bidrar mycket posi-
tivt till vår bransch. Det är lysande att so-
ciala medier behöver ett content och vår 
bransch större spridning. En perfekt match 
med andra ord.

Idrottssponsringen är i särklass störst 
och ökade också mest under 2014. Om-
sättningen är 4,9 miljarder och tar där-
med 74 % av sponsringsinvesteringarna, 
en ökning med 3,9 %. Kultursponsringen 
ökade 2014 med 1,0 % och omsätter 848 
miljoner, vilket är 12,7 % av reklamkakan. 
Sociala sponsringen minskade märkligt 
nog och mot ”alla trender” med 4,5 % och 
står i dag för 887 miljoner kronor. Det är 
13,3 % av de totala sponsringsinvestering-
arna. Vi skall dock komma ihåg att en stor 
del av idrotten är social sponsring genom 

alla barn- och ungdomssatsningar som 
sker runt om i landet.

Nytt för i år är att IRM tittade på natio-
nell respektive regional sponsring och siff-
rorna visar tydligt att den regionala spons-
ringen tar mer (61,3 %) och jämfört per 
person går exempelvis 505 kr till norr, 475 
kr till öst, 426 kr till väst, 393 till syd och 
Mälardalen tar 364 kr. Nationellt är siff-
ran ”bara” 264 kr/person. Siffrorna visar 
att den lokala sponsringen är viktig och att 
näringslivet har en betydelsefull roll för att 
skapa ett aktivt idrotts- och kulturellt för-
eningsliv landet runt.

Eventmarknadsföringen, där IRM får 
sina siffror från 70 eventbyråer, minskade 
marginellt 2014 och omsätter 3,9 miljar-
der. Till mycket stor glädje ökade investe-
ringarna i företagsinterna event kraftfullt 
med 16,6 % och omsätter 2,9 miljarder. 
Intern stolthet och s.k. employer branding 
blir således alltmer viktigt för att behålla 
och rekrytera personal.

Det är glädjande att se att företagen in-
ser allt mer att relationsfrämjande och 
upplevelsebaserad 
kommunikation blir 
viktigare för att nå sin 
målgrupp och skapa 
affärer!

NIKLAS BIRGETZ
VD, SPONSRINGS & 

EVENT-

FÖRENINGEN
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Sponsring och event 
fortsätter att växa!

u får också Europa sina konti-
nentala spel, Europeiska Spe-
len (ES). 

”Asian Games” och 
”PanAm Games” har funnits 

länge och är megaevent med större täv-
lingsprogram än OS.  Men där saknas det 
Europa har, med egna EM för varje idrott. 
EM som i en del fall är riktigt tunga både 
idrottsligt och ekonomiskt. 

Skulle alla idrotter vilja vara med i ett 
ES? Eller se risken att ”försvaga” sina egna 
mästerskap? För andra ett nytt viktigt skylt-
fönster, men fanns det plats i en redan 
trång tävlingskalender? Och vad skulle det 
kosta? 

Vi har idag OS varje jämnt år, men sam-
ma år också ett Världsungdoms-OS. Dess-
utom har vi alla udda år två Europeiska 
Ungdoms-OS, sommar respektive vinter. 
Och nu också ett Europeiskt Spel. Samti-
digt som vårt statsbidrag inte ens räcker till 
Sveriges deltagande i OS.

Vi var ett av fl era länder som ville brom-
sa, få tid att smida en skarpare idé, säkra att 
alla idrotter är med och hitta ett hållbart 
fi nansiellt grepp. Men de fl esta ville annor-
lunda och Azerbajdzjan och Baku var be-
redda att ta värdskapet. 

Det är som för de fl esta stora mäster-
skap. Baku tar kostnaderna för genom-
förandet, betalar en rättighetskostnad till 
EOC (European Olympic Committees) 
och får i gengäld rätten att sälja sändnings-
rättigheter och sponsorskap. 

Det är stor skillnad mot hur IOK gör, 
som ger ett bidrag (!) på sex miljarder kro-
nor till arrangörerna av vinter-OS, helt en-
kelt för att fl er länder ska ha råd att söka OS. 

Europeiska Spelen måste hitta en ny form. 
Nu har Holland fått värdskapet för 2019, 
med ett koncept utan ”OS-by” och delat 
mellan fl era städer på befi ntliga arenor.

Men Azerbajdzjan tog uppdraget som 
det såg ut. Precis som med Eurovisions-
festivalen för något år sedan gör det landet 
känt och identifi erat i ett europeiskt sam-
manhang. Att det kan ligga en OS-ansökan 
om hörnet är nog ingen vild gissning.

Samtidigt är Azerbajdzjan kritiserat för 
korruption och brott mot mänskliga rät-
tigheter. Det strider mot våra värderingar, 
men hindrar inte att Spelen kan genom-
föras där. Vi tror på idrottens förmåga att 
bygga broar och EOC måste säkra att ge-
nomförandet följer idrottens regler och 
värderingar.

SOK har, som inför ett OS, informerat 
truppen om läget i det land de ska tävla i. 
Senast medverkade Sveriges ambassadör 
för Azerbajdzjan och Civil Right Defenders 
vid en ledarträff.

 Vi åker med truppen till Baku för att 
tävla, inte för att agera politiskt. Idrottens 
arena är en symbol för respekten för allas 
lika värde och ska precis som i OS hållas 
fri från manifestationer och åsiktsyttringar. 
Samtidigt är yttrandefriheten okränkbar 
och alla har rätt att ut-
trycka sin uppfattning, 
eller avstå från att yttra 
sig, i till exempel inter-
vjusituationer.

STEFAN LINDEBERG
ORDFÖRANDEN I 

SVERIGES OLYMPISKA 

KOMMITTÉ
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Dags för de första 
Europeiska Spelen


