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ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

KRÖNIKOR

arje år ger Riksidrottsförbundet 
undersökningsföretaget CMA 
i uppdrag att titta på kommu-
nernas ekonomiska bidrag till 
idrottsföreningarna i hela lan-

det. Nu har 2013 års siffor kommit. Och det är 
en läsning som borde väcka många till eftertanke.

 Politikerna har alltid vara noga med att på-
peka att alla ska ha möjlighet att idrotta. Sam-
hället vinner på att invånarna har en god hälsa, 
en positiv fritid, känner glädje och gemenskap i 
en ideell idrottsförening. För varje krona stat och 
kommun bidrar med ger svensk idrott mångdub-
belt tillbaka genom sina ideella insatser. Resulta-
tet borde få många kommunledningar att på all-
var fundera på om avsikten verkligen är att slå in 
på en ny ekonomisk idrottspolitisk väg. En politik 
som steg för steg, lite mer för varje år, innebär att 
allt fl er föräldrar inte har ekonomisk möjlighet till 
att låta sina barn idrotta. De märks inte alltid, för 
många av dem kommer överhuvudtaget aldrig 
till föreningarna. Eller så slutar de plötsligt och 
ofta uppger barnet något annat skäl, eftersom de 
skäms. Men barnen försvinner inte. De fi nns nå-
gonstans och gör något annat. Idrotten måste ta 
sitt ansvar att se till att hålla kostnaderna nere. 
Men fl er måste ta samma ansvar. 

 Statens stöd till idrotten har legat still i fl era 
år, vilket innebär att det fortsätter att urholkas. 
Med samhällets kostnadsökningar betyder det i 
praktiken att svensk idrott tappat cirka 160 mil-
joner sedan 2009. Konsekvenserna har bland 
annat blivit att Riksidrottsförbundets elitstöd 
till specialidrottsförbunden minskat till hälften. 
Med framgångarna i Sotji i färskt minne vet vi 
hur mycket glädje och stolthet medaljer i mäs-
terskap ger – men då måste vi kunna satsa så 
vi får förutsättningar att vinna medaljer, även i 
framtiden. Riksidrottsförbundet har också gjort 
kraftfulla neddragningar på det centrala kansliet 

och minskat personalen, och på så sätt skyddat 
stödet till föreningarna.

 Men vi kan inte skydda föreningarna mot de 
senaste årens kommunala idrottspolitik. I årets 
undersökning bad vi CMA räkna lite noggran-
nare på hur kommunernas föreningsstöd till 
idrotten utvecklats de senaste åren, också i för-
hållande till kostnads- och befolkningsutveckling. 
Det fi nns fortfarande många kommuner med en 
stark idrottspolitik, som ser idrottens betydelse 
för hela kommunen. Men även om vi ser stora 
skillnader mellan olika kommuner, är trenden ty-
värr tydlig och mycket oroväckande. Sedan 2008 
har stödet stadigt minskat med sammantaget cir-
ka 120 miljoner.  

 Snart är det både riksdagsval och kommu-
nalval. Riksidrottsförbundet kommer att disku-
tera de här frågorna under lång tid med riksdags-
partierna och kommer fortsätta samtalen, bland 
annat i Almedalen. Och våra 21 distriktsidrotts-
förbund gör det samma i sina kommuner. Men 
det räcker inte. Hela idrottsrörelsen måste säga 
ifrån, att ta tillfället i akt att berätta för politiker 
och allmänhet vad det minskade stödet betyder 
för den dagliga verksamheten och allas möjlighet 
att vara med. Fråga politikerna som vill bli valda i 
höst, vilket stöd de vill ge idrottsföreningarna un-
der den kommande man-
datperioden? Menar de 
verkligen allvar med sina 
ord om idrottens bety-
delse i samhället och att 
alla som vill ska ha möj-
lighet att vara med i för-
eningsdriven idrottsverk-
samhet? 
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Den 12 juni var det avspark i årets 
största idrottsevenemang alla 
kategorier – VM i fotboll. Trettiotvå 
länder är representerade i Brasilien 
och matcherna spelas i tolv städer. 
Förutsättningarna skiftar alltifrån 
tropisk hetta i Manaus i Amazonas 
hjärta till kylslagna Porto Alegre i sö-
der. Brasilien är ett väldigt land med 
nitton gånger större yta än Sverige 
och en direktfl ight mellan dessa två 
städer tar sju timmar! 

När detta nummer utkommer har ungefär 
hälften av matcherna spelats, förhoppnings-
vis under ideala förhållanden. Men kritiker-
na har varit många och alla var tidigt med-
vetna om att klimatet och avstånden kunde 
ställa till problem. Planeringen och organi-
sationen likaså. Ekonomin sviktar och det 
är inte förvånande eftersom Brasilien också 
är värd för nästa sommar-OS med allt vad 
det innebär av stora investeringar.

 Det som ändå talar för att det kan bli 
succé till slut är brasilianarnas förmåga att 
improvisera. Samt det faktum att i det här 
landet är fotboll religion och något som alla 
kan samlas kring. Gästfriheten är stor och 
den halvmiljon utländska besökare som 
väntas till Brasilien för att se matcherna 
kommer säkert att trivas.

 Även sponsorerna har stora förhoppning-
ar. Toppkategorin består av sex FIFA Part-
ners som öst in astronomiska belopp i fot-

bollen. Det är Adidas, Coca-Cola, Emirates, 
Hyundai/Kia, Sony och Visa. På nivån un-
der återfi nns Budweiser, Castrol, Continen-
tal, Johnson & Johnson, McDonald's, Moy-
park och Yinglisolar, som alla är World Cup 
Sponsors. Ytterligare ett steg längre ner fi nns 
ett antal National Supporters, således brasi-
lianska företag som tar chansen att sola sig 
i glansen.

 FIFA kalkylerar med att håva in totalt 
fyra miljarder amerikanska dollar i sponsor- 
och TV-intäkter! En anledning till den stora 
dragningskraften är att VM spelas i en för 
USA attraktiv tidszon med förväntade höga 
tittarsiffror som följd. Coca-Cola investerar 
lika tungt som företaget gjorde på de senas-
te olympiska sommarspelen. McDonald's 
inbjuder för första gången tjugofem barn 
att se VM på plats. Adidas räknar med att 
sponsorskapet ska leda till en trettioprocen-
tig försäljningsökning av företagets fotbolls-
relaterade produkter.

Everyone happy? Det återstår att se. Ett 
delsvar får vi tidigast den 13 juli då fi na-
len spelas. Men sedan tar det fl era månader 
innan utvärderingarna är klara. Det faktum 
att fl ertalet av de stora sponsorerna satsar 
långsiktigt och fi nns med varhelst VM av-
görs tyder dock på att 
de även i fortsättning-
en vill associera sig 
med världens största 
idrott på toppnivå.
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Dags att öppna ögonen – 
samhällsstödet till idrotten minskar

Sponsringen har under de senaste fem-
ton åren uppvisat en kraftfull tillväxt. 
Sponsringen ökade med hela 6,5 % 
2013 till att omsätta 6,5 miljarder i 
Sverige. En siffra som IRM (Institutet 
för Reklam- och Mediestatistik ) får 
genom att tillfråga  200 rättighetsin-
nehavare. I och med det är sponsringen 
för första gången förbi dagpress som 
tappade hela 13,4 % under 2013 och 
nu ligger på 9,1 % (sponsring 9,9 %) av 
IRM:s reklamkaka för 2013. Störst idag 
är internet inklusive mobilt med 14,1 %. 
Glädjande forsätter sponsringen år efter 
år omsätta mer än tv-reklamen (9,1 %)!

Idrotten dominerar sponsringen, men den 
sociala ökar mest

Idrotten är i särklass störst och omsät-
ter 4,7 miljarder och tar därmed 72,8 % av 
sponsringsinvesteringarna, en ökning med 
6,4 %. Men starkast tillväxt hade den sociala 
sponsringen som ökade med 11,1 % och står 
i dag för 929 miljoner kronor. Det är 14,3 % 
av de totala sponsringsinvesteringarna. Även 
kultursponsringen ökade 2013 med 2,4 % 
och omsätter 840 miljoner vilket är 12,9 % 
av reklamkakan.

Eventmarknadsföringen, där IRM får 
sina siffror från 70 eventbyråer, minska-
de med 1 % 2013 och omsätter 3,9 mil-
jarder. Till stor glädje ökade marknadsfö-
ringen B2C och det visar en allt tydligare 
trend att företagen vänder sig mer mot sina 
konsumenter. Lägger vi till de företagsin-
terna eventen som dock också minskade på 

grund av ett tufft eventår 2013 på 2,5 mil-
jarder, så omsätter event i dag 6,4 miljar-
der. Vi ska dock i detta sammanhang kom-
ma ihåg att många företag gör event utan 
att involvera en eventbyrå och kanske just 
under tuffare tider, vilket gör att beloppen 
med stor sannolikhet är betydligt högre.

Så även på eventsidan lägger företagen 
mer pengar på event för kunder och medar-
betare än de investerade i tv-reklam respek-
tive dagspress! Räknar vi om dessa belopp 
till procent lägger företagen 60,5 % på event 
i marknadsföringssyfte och 39,5 % på före-
tagsinterna event.

Tillsammans är sponsring och event 
större än till och med internet inklusive 
mobilt, en kanal som fullkomligt explode-
rat de senaste åren, men som också bidrar 
till vår bransch! Det är lysande att sociala 
medier behöver ett content och vår bransch 
större spridning... En perfekt match med 
andra ord.

Siffrorna för 2013 fortsätter visa en tyd-
lig trend att företagen lägger en allt stör-
re del av den traditionella reklamkakan på 
sponsring och event. Med en omsättning 
på nära 13 miljarder, inklusive företagsin-
terna event, är jag övertygad om att spons-
ring och event kommer fortsätta stärka sin 
position. Företagen har sett att relations-
främjande och upplevelsebaserad kom-
munikation blir allt vik-
tigare och är framtidens 
melodi!

Sponsring 
fortsätter växa!
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en berättigade frågan ”Hur 
kunde Qatar få VM-slutspelet i 
fotboll 2022?” tycks äntligen ha 
fått sitt naturliga svar: ”Genom 
mutor!” Utredaren Michael 
Garcia har funnit att Qatar ge-

nom Mohammed bin Hammam försäkrade sig 
om röster genom att dela ut mer än 30 miljo-
ner kronor till lämpliga FIFA-delegater.

Men, det här är bara den senaste i raden av 
korruptionshärvor inom och kring FIFA. Rötan 
fi ck fäste vid presidentskiftet för 40 år sedan, när 
brasilianaren João Havelange efterträdde eng-
elsmannen Stanley Rous. Den sistnämnde hör-
de till den engelska amatörfotbollens ursprung-
liga stam. Han hade börjat som fotbollsdomare, 
blivit FA:s sekreterare (1934–1962) och sedan 
FIFA-president (1961–74).

 1970-talet såg ett systemskifte vad gäller 
ledningen av både FIFA och IOK. Gentle-
mannen Rous trädde tillbaka två år efter att 
den närmast fanatiske amatörförespråkaren 
Avery Brundage lämnat IOK:s presidentpost 
efter 20 år. Havelange var en ren karriärist 
inom idrottsbyråkratin. Hans idrottsmeriter 
fanns i simning och vattenpolo. Via Brasiliens 
olympiska kommitté närmade han sig de inter-
nationella köttgrytorna.

 Skiftena innebar att FIFA och IOK väck-
tes kommersiellt. TV-mediet befann sig i stark 

utveckling, med direktsändningar i färg från 
internationella evenemang som en relativ ny-
het. Man insåg att det fanns pengar att hämta 
från försäljning av dessa tv-rättigheter. Men 
det öppnade också för bestickning, och de se-
naste 40 åren har det setts som naturligt att 
höga vederbörande skall smörjas, om det alls 
skall bli några affärer.

 Utredningen av marknadsföringspartnern 
ISL:s konkurs 2001 (för säkerhets skull slut-
förd mer än tio år senare) blottade en del av 
rötan och ledde till att Havelange tvingades 
avgå som FIFA:s hederspresident. Men han 
kunde offras. Värre är att de förslag för att mot-
verka korruption som förra året lades fram av 
IGC (Independent Governance Committee) 
helt och hållet ignorerades. Enda effekten var 
att förslagsställaren, kanadensiskan Alexan-
dra Wrage, lämnade sitt uppdrag. Märk väl att 
hennes förslag endast omfattade sådant som 
anses som normalt inom företagsvärlden. Som 
en åldersgräns på 72 år för att kunna (om-)väl-
jas till organisationens president.

 Därmed är vi inne på Sepp Blatter, schwei-
zaren som lärdes upp av Havelange och som 
snodde FIFA:s presidentpost framför ögonen 
på Lennart Johansson. Hade allt sett bättre ut 
om Johansson vunnit? Kanske. Men det mes-
ta talar för att han bara betraktats som en par-
typajare.
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