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015 går snabbt mot sitt slut 
och jag vill lyfta kraften som 
finns inom idrotten och nyt-
tan som sponsring och event 

ger oss i vardagen! Sverige kan stoltsera 
med skid-VM i Falun, nytt svenskt VM- 
rekord med nio medaljer och ett positivt 
resultat på 47 miljoner samt massor av 
idrottshändelser runt om i landet som bi-
drar till samhällsnytta, jobbtillfällen och 
skatteintäkter. Idrotten minskar integra-
tion, utanförskap och ökar den turisteko-
nomiska omsättningen. Idrotten skapar 
stolthet och bygger vårt land.

Vid sidan om alla idrottsliga fram-
gångar och positiva effekter under året 
kan Sponsrings & Eventföreningen också 
glädjas åt att sponsring och event aldrig 
varit större i Sverige! Omsättningen av 
sponsring är större än både dagpress och 
TV-reklam, vilket jag tror få känner till, 
men känns samtidigt helt naturligt när vi 
ser att reklamtröttheten allt mer sträcker 
ut sig, ad-blockers skapas och vi konsu-
menter aktiverar mentala brandväggar och 
därigenom blir allt svårare att nå.

Vad kan då riva dessa mentala brand-
väggar? – Jo, det som berör oss närmast i 
hjärtat, våra passioner. Oavsett om hän-
delserna sker inom breddidrott eller eliti-
drott, på ett museum, en musikfestival 
eller genom ideellt arbete för en välgören-
hetsorganisation så ser vi tydligt en för-
ändring i dagens marknadskommunika-
tion där alltfler tror på mötets kraft och 
relations- och upplevelsebaserad kommu-
nikation. Jag ser fler och fler företag, by-
råer och organisationer som inser värdet 

av att ett varumärke idag måste förstärka, 
förhöja och förlänga människors upple-
velser och passioner. Här - som ni förstår 
- fyller sponsring och event oavsett idrott, 
kultur och socialt engagemang sin tyd-
liga plats.  Vi ser också att sociala medier 
fortsätter påverka utvecklingen kraftfullt. 
De sociala medierna behöver det vikti-
ga – innehållet - som sponsring och event 
kan erbjuda. Under exempelvis skid-VM i 
Falun kunde vi se hur Ericsson briljerade 
med sin senaste teknik och skapade både 
innehåll och spridning som förstärkte och 
förhöjde upplevelsen.

En lärorik upplevelse som ni absolut 
inte får missa 2016 är Gyllene Hjulet den 
7 april! Då kommer Sponsrings & Event-
föreningen fortsätta lyfta det bästa som 
sponsring och event erbjuder Sverige och 
fortsätta visa på den framgångsrika resa 
branschen genomgår.

Det har varit ett intensivt år för många, 
så ta nu chansen att luta er tillbaka och 
njuta av en god jul och ett gott nytt år, för 
2016 är redan fyllt av OS och Paralympics 
i Rio de Janeiro, Eurovision Song Contest 
i Stockholm och mycket mycket mer!

Niklas Birgetz 
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ftonbladet har den senaste 
tiden haft flera artiklar på 
temat att SOK ”straffar ut” 
kvinnliga aktiva som skaf-
far barn. Det är inte första 

gången och lika fel varje gång. Så här tän-
ker vi.

Det kan vara en lång resa till medaljerna. 
Därför är det viktigt att flera idrottare siktar 
på långa karriärer. Efter OS i Aten var det 
väldigt många olympier som la ner sin sats-
ning redan efter sitt första OS. Alldeles för 
tidigt och långt innan den egna potentialen 
var uttömd. Det blev en varningsklocka. Vi 
insåg att vi måste göra det lättare att satsa 
riktigt uthålligt och också kunna förena det 
med familj och barn. Konsekvensen blev 
att vi tillförde nya möjligheter i vårt stipen-
diesystem.

En graviditet är förstås inte detsamma 
som en skada som kan förstöra en idrotts-
karriär. Istället kan den bidra till fortsatt 
långsiktig utveckling. Men den begränsar 
oftast möjligheten till långa träningsläger 
eller internationella tävlingsturnéer i det 
korta tidsperspektivet.

Ett av SOK:s stöd är kostnadsersätt-
ningar för bl a resor och hotell för att du 
ska kunna göra extrainsatser för tävling och 
träning. Har du inga kostnader kan vi inte 
ge någon kostnadsersättning.

Ett annat stöd är våra resurspersoner 
som hjälper till med rådgivning. Du har 
alltid tillgång till dem och vår medicinska 
support när du är med i vårt stödprogram. 
Perioder med mindre resande och träning 
kan vara ett bra tillfälle till återhämtning, 
lärande och läkning av skador.

Det tredje stödet är ett stipendium för 
att bidra till dina levnadsomkostnader på 
vägen mot en internationell karriär och i 
bästa fall ett professionellt idrottsliv. När 
du väl är där, tjänar bra med pengar på din 
idrott och kanske har ett bolag för att han-

tera dina inkomster, får du inget stipen-
dium.

Aftonbladet har skrivit och berättat om 
ett antal kvinnor som påstås ha förlorat 
stöd från SOK i samband med graviditet.

Men av de som nämns har två aldrig 
haft stipendium för att de tjänade myck-
et pengar på sin idrott och drev sin idrott i 
bolagsform redan när de kom in i vår stöd-
grupp. Två andra förlorade av samma skäl 
sin möjlighet till stipendium för många år 
sedan, 2003 respektive 2008.

Vi måste utgå från att de själva och deras 
agenter hanterar skattefrågor och sociala 
avgifter som för andra företagare. SOK:s 
talangstöd kan inte plötsligt kliva in som 
socialförsäkring.

En av dem som nämns av Aftonbladet 
har aldrig varit inne i vår talanggrupp.

En annan, från en idrott med små eko-
nomiska förutsättningar, har fortsatt få sti-
pendium även under tiden för graviditet 
och barnafödande med sikte på att snabbt 
kunna komma tillbaka i full träning.

I SOK:s talangstöd värderas alla idrotter 
lika högt. Har du potential att nå världstop-
pen ska du få möjligheterna att satsa fullt 
ut med sikte på olympiska medaljer. Vem 
du är har ingen betydelse och dina föräld-
rar ska inte behöva ha en tjock plånbok el-
ler din idrott bra med sponsorer.

SOK ska skjuta till det som behövs. Det 
betyder att SOK behöver ge mer stöd till 
aktiva i idrotter som har dåligt med pengar. 
Dit hör damidrotten 
generellt sett.

Och detta gör SOK 
utan en krona i stats-
bidrag!
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drottsorganisationer som IAAF och 
FIFA har tappat kontrollen över de 
riktigt stora evenemangen. Tenden-
sen har varit märkbar under årti-
onden. Men det har aldrig varit så 

tydligt som idag. Slutsatsen kan bara bli 
en: De valda ombuden har svikit både sitt 
uppdrag och sina väljare

Det är de internationella förbundens 
toppar som är spetsen av den demokra-
tikedja som har sin upprinnelse i fören-
ingarna. De är ansiktena utåt och de för-
handlar med storföretag och politiker. Det 
är i detta gränssnitt mellan det som borde 
vara olika världsåskådningar som påver-
kan sker. Det är här man börjar byta gre-
jer med varandra.

Nivån på insatserna är aningen högre 
än ”leksaksbil mot en rostig skruv”. Före-
trädare för en nation eller en stad som vill 
ha ett evenemang tvekar inte att i utbyte 
mot otillbörligt inflytande belöna delega-
terna med ett knippe läckert paketerade 
armbandsur, kronometrar som i norma-
la fall hade kostat 175 000 kronor styck. 
Märk väl att mottagaren inte behöver ett 
armbandsur för 175 000. Det finns det 
ingen människa som gör. Däremot finns 
det hur många som helst som gärna vill 
ha ett. Med löften om sådana presenter 
påverkas utgången av en omröstning. Det 
ur som Michel Platini, och en rad andra 
fotbollstoppar, tog emot under VM i Bra-

silien 2014 har blivit ytterligare en sten på 
hans börda.

Nu är det inte bara städerna och na-
tionerna som vill byta grejer. Även stor-
företagen har intresse av att placera ett 
mästerskap. Företagens kanaler är ofta 
upparbetade sedan länge. Det som en 
gång började med ett kontrakt för mark-
nadsföring av tränings- och tävlingsut-
rustning kan tjugo eller trettio år senare 
ha utvecklats till något helt annat. Som 
när den idrottsman som en gång i tiden 
var verkligt användbar som affischnamn 
numera har stigit i graderna och är före-
tagets motpart i förhandlingar. När han 
dessutom är parallellt verksam som före-
tagets ambassadör blir det verkligt kvis-
tigt.

Därför kan det gå som när VM i frii-
drott 2021 gick till Eugene, Oregon, utan 
att Göteborg ens fått presentera sin kan-
didatur. Spindeln i det nätverket heter Se-
bastian Coe. Han är sedan en tid IAAF:s 
ordförande. Han är sedan länge ambassa-
dör för Nike, som av marknadsföringsskäl 
ville ha ett VM i USA. Det uppdraget är 
värt 100 000 dollar per år. Coe skyller nu 
beslutet på sin företrädare Diack.

Efter en kortare mediastorm beslöt sig 
Coe för att både bryta med Nike och att 
längre fram även hoppa av som IAAF-
ordförande. Platini tycker däremot inte att 
han har gjort fel. Någonsin.
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Idrotten har byggts upp genom föreningslivet 
och varit en fantastiskt stark del av civilsam-
hället, men de senaste tjugo åren har vi upplevt 
en massa problem beroende på att den blivit 
mer kommersialiserad, gränsöverskridande och 
konkurrenspräglad.

Citatet är hämtat från en intervju med 
Danmarks kulturminister Marianne Jel-
ved i Jyllands-Posten. Elitidrotten har alltid 
kännetecknats av konkurrens och gränsö-
verskridande har den också varit under hela 
sin existens. Men att kommersialisering-
en har trappats upp mycket kraftigt under 
de senaste decennierna är ingen överdrift. 
I spåren av den har växt fram korruption, 
dopning och matchfixning.

Förmodligen spelade vetskapen om det-
ta in när den danska regeringen lade fram 
ett förslag till Folketinget om att inrät-
ta en investeringsfond som professionella 
idrottsklubbar i de stora nationella ligorna 
i fotboll, handboll och ishockey kan söka 
pengar från. Fonden är tänkt att omfatta 
100 miljoner kr årligen.

Den danske tillväxtministern Henrik 
Sass Larsen som presenterade förslaget 
framhåller att det är svårt för klubbarna att 
skaffa långsiktigt kapital till investeringar 
eftersom deras intäkter är så hårt knutna 

till de sportsliga resultaten och därför kan 
variera kraftigt. Fonden avser att ge klub-
barna tillgång till ansvarigt och tålmodigt 
kapital.

Initiativet är bra och klubbarna behöver 
säkert rejäla tillskott för att säkra kvaliteten 
på de danska ligorna. Om det också bidrar 
till att bromsa det korruptionsspöke som 
alltid lurar runt hörnet så vore det en väl-
gärning. Året har förmörkats av alla skan-
daler inom den internationella elitidrotten. 
Sepp Blatter och hans kompanjoner inom 
FIFA har fått mest uppmärksamhet.  
UEFA-basen Michel Platinis kvittolösa 
arvode på 20 miljoner avslöjades i samma 
veva. Wada och IAAF gick till attack med 
grava dopningsanklagelser mot det ryska 
friidrottsförbundet. Och de stora mäster-
skapstävlingarna har utdelats som förlä-
ningar till de städer som bjudit mest gene-
röst.

Girigheten har ätit sig in i den internatio-
nella idrottens över-
byggnad.

Alla åtgärder som 
kan ändra på detta är 
mer än välkomna.

UNO grÖNkVist,  

journaliSt  

och författarE

Saknar elitidrotten  
moralisk kompass?
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