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krönikan

OS är mycket mer än  
två veckors idrottsfest!

S är en oslagbar inspirationskälla för att locka 
unga till idrotten och oss andra till fysisk akti-
vitet eller till att våga tänja på våra egna grän-
ser i vardagen. 

OS är en två veckors idrotts- och folkfest. 
Men det är tiden fram till, och efter, OS som är viktigast!

De tre senaste åren har vi genomfört mer än 130 Olym-
pic Days i samarbete med 1200 föreningar runt om i lan-
det. 55 000 barn har fått chansen att pröva nya idrotter 
med olympier som inspiratörer, med sikte på att fler ska 
hitta ”sin idrott” och upptäcka lusten i att utmana sig själ-
va. 

Ett OS skulle ge ny energi och en plattform för att nå fler 
unga, nya unga ledare och nå in i nya områden, där idrot-
ten traditionellt inte är så stark. Vi skulle kunna få med tal-
angreserven, både aktiva och ledare. 

Ett OS skulle behöva, och bidra till, ett brett engage-
mang över olika barriärer i vårt samhälle och öka förstå-
elsen för värdet i olikheter. Det skulle ge en ny bas för vo-
lontärer och öppna dörren för många unga till delaktighet 
och arbete. Ett OS behöver 25 000 volontärer och skapar 
direkt 3 000 jobb. 

Det är därför idrotten vill ha ett OS och de positiva ef-
fekterna är stora för samhället, även utan ”exportintäkten” 
av ett OS, ökad snurr i besöksnäringen och värdet av en 
stärkt Sverigebild hemma och i omvärlden.

OS är en symbol för respekt, vänskap och strävan 
efter excellens. OS ger ett sammanhang hemma och 
internationellt. 

Så vill vi ha det också framöver! Men då måste OS leva 
upp till de värderingar den olympiska rörelsen själv bygger 
på. Då måste OS också vara ledande när det gäller långsik-
tig hållbarhet - etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.  
IOK säger nu att man vill ta den rollen.

Det var också ledstjärnan för OS-projektet i Stockholm. 
Med Stockholm ville vi gå längre än att kritisera vad andra 
gjorde. Vi ville sätta exemplet!

Ett OS ska vara en självklar symbol för allas lika värde. 
Icke-diskriminering är grunden i IOK:s egna regler och i 
sin pågående regelöversyn lägger IOK nu konkret till att 
det även gäller sexuell läggning. 

I Stockholmsprojektet gjorde vi tidigt ett avtal med LO 
för att säkra att vi skulle följa internationella konventioner 
och standarder när det gäller hälsa, säkerhet och arbetsrätt. 
Det har fått efterföljare internationellt och finns nu med i 
IOK:s nya förslag till kontrakt med värdstäderna för OS.

Ett OS skulle vitalisera idrotten, engagera nya volontä-
rer och slå nya bryggor mellan stad och land, städer och 
stadsdelar. Ett OS bjuder in hela världen och språk stärker 
broarna. Vid OS i Rio är det EF Education First, som inte 
bara språktränar funktionärer och volontärer utan samti-
digt också erbjuder över en halv miljon unga brasilianare 
språkutbildning som en språngbräda från OS till framti-
den.

I Stockholmsprojektet kopplade vi från start in ÅF, som 
är vår och flera andra olympiska kommittéers ”Green Ad-
visor”.  För fem år sedan hjälpte de oss att ta fram en för-
sta hållbarhetsstrategi och perspektivet har bara blivit vik-
tigare.

 Produktionsvillkor och miljöaspekter är viktiga i samar-
betet med H&M om OS-utrustningen. De arbetar hårt för 
att vara världsledande i sin bransch. Vi har också en löpan-
de dialog med våra huvudsponsorer Nordea, Vattenfall och 
ATG om vår egen verksamhet och om hur OS ska kunna 
bli den förebild vi vill. 

I kontakterna med företag om OS-projektet var hållbar-
het en given ingång. Näringslivet rör sig snabbt mot en 
ökad medvetenhet om hur det också skapar mervärden. 
Svenska företag är, eller strävar efter att bli, världsledande 
när det gäller hållbara lösningar. Företagen såg i ett OS på 
hemmaplan chansen att exponera sin förmåga till innova-
tiva och hållbara lösningar. Det visar också att sponsring 

av ett OS är något helt annat än den sponsring vi ser na-
tionellt idag och att den är relevant särskilt för internatio-
nella storföretag.

Med 95% av tävlingarna i Stockholmsområdet skulle 
transporterna bli kortare, kostnaderna lägre och miljöpå-
verkan minde än i något annat vinter-OS. Nya lösningar 
för kollektivtrafiken skulle kunna sättas i drift och behål-
las efter OS. 

De anläggningar som behöver byggas för OS i Stock-
holm handlar mest om landskapsmodulering. Samtidigt 
pågår enorma massförflyttningar i regionen. De stora in-
frastruktur- och bostadsprojekt som planeras kommer att 
ytterligare öka det trycket. 

Istället för att som idag transportera miljontals ton till 
deponier på stora avstånd ger byggandet av ”landskap” för 
idrott alternativ med kortare transporter, lägre kostnader 
och mindre miljöpåverkan! Skanska har visat hur mycket 
som finns att vinna både ekonomiskt och miljömässigt på 
en sådan samplanering. Samtidigt som helt nya möjlighe-
ter till vinteridrott skulle skapas.

Hållbarhet har varit ett honnörsord under lång tid. Ett 
OS i Stockholm skulle bli att gå från ord till handling. Det 
kommer att krävas av alla OS när IOK:s nya regler får ge-
nomslag. 

OS i Sverige är en god affär! ”OS i Sotji kostade 300 
miljarder”. Redan för ett halvår sedan hade siffran uppre-
pats så många gånger att den uppfattades som sann. Men 
ingen verkar ha kollat den.

300 miljarder kronor är den sammanlagda kostnaden 
för OS och för de investeringar som görs för att förvand-
la Sotji till en ledande konferens- och turistregion. I den 
planen ingår också de 85 miljarder som behövdes för OS. 
Vi behöver inte tycka att satsningen på Sotji som turist-
metropol är rimlig, eller gjordes på ett bra sätt, men utan 
den förväntade långsiktiga nyttan hade väl inte Ryssland 
gjort den investeringen? 

I Sotji återstår då 14 miljarder, som är budgeten för att 
genomföra OS, inklusive hyra av bostäder som används 
för OS-by, hyra av anläggningar som används som arenor 
etc. I de senaste projekten för vinter-OS ligger den budge-
ten på 10 till 14 miljarder, i Stockholm på 11,5 miljarder. 

Men intäkterna är minst lika stora! Budgeten balanserar 
eller ger överskott i alla de senast projekten för vinter-OS, 
utan skattebidrag. Så var det i Vancouver och så såg det ut 
i München och Krakow. Där liksom i Stockholm fanns till 
och med utrymme för en efterbruksfond, i vårt fall på 600 
miljoner kronor!        

en här budgeten har inga konstigheter och 
kan garderas med klok riskhantering. Vi trod-
de IOK skulle bidra med fyra miljarder, men 
det blev drygt sex. Det täcker halva kostnaden 
för genomförandet, reducerar risken drama-

tiskt, kan fylla på efterbruksfonden rejält och göra kapi-
talkostnad och drift på anläggningar som behöver byggas 
för OS hanterliga.

Till skillnad från Sotji har Stockholm flygplats, järnväg, 
trafikleder, tunnelbana och hotell! Det som behövs för ett 
OS av infrastruktur och boende finns eller byggs ändå och 
de stora arenorna är redan byggda. Investeringen stannar 
på 1,5 miljard. Det handlar om nya möjligheter att åka 
skridskor och skidor i regionen, som får ett långsiktigt vär-
de och egentligen borde skapas oavsett OS. 

Alla kostnader för att hyra in OS-byar, arenor och med-
iecenters är inräknade i budgeten för genomförandet. I det 
ingår också den del av en investering som motsvarar an-
vändningen under OS. Resten ska förstås betalas av dem 
som långsiktigt har nytta av investeringen.  Hur stor del av 
en långsiktig investering ska för övrigt belasta ett OS som 
pågår totalt en månad när avskrivningstiden är 30, 40 el-
ler 60 år?

Återstår ungefär 2 miljarder främst för säkerheten ut-

anför arenorna. Det är kostnader som staten förväntas ta.  
Men mot den kostnaden ska ställas en efterbruksfond på 
dryga 2 miljarder och att OS omsätter 11,5 miljarder, ger 
en omedelbar exportintäkt på drygt 6 miljarder och ska-
par 3 000 jobb.

en OS är också två veckors idrottsfest!  
Idrotten ska vara det möjligas arena. Alla ska 
kunna möta sina utmaningar. Det gäller ock-
så dem med potential för världstoppen. Oav-
sett den egna idrottens kommersiella kraft 

ska de få satsa fullt ut. Då kommer deras drivkraft att göra 
oss konkurrenskraftiga i många idrotter trots att vi är ett 
litet land. 

Vi har haft tre rekordår i SOK. Vår omsättning har mer 
än fördubblats. Våra sponsorintäkter har ökat från dryga 
40 till över 100 miljoner. Antalet aktiva som får stöd har 
ökat med nästan 50 %. Vårt resursteam som ger kompe-
tensstöd till aktiva och coacher är fördubblat, medan sta-
ben som sköter administration, logistik, information och 
finansiering är oförändrad. 

Trots det är vår flerårsplan dyster. Utan en enda statlig 
krona för talanger på väg till världstopp - ett rekord i sig – 
måste fler se värdet och vilja bidra.  

Lika dramatiska som tävlingarna är berättelserna om 
olympiernas väg från den enkla starten, genom ibland 
grått vardagsslit, till OS då hela världen ser på och den 
egna idrotten aldrig varit mer lockande och samtidigt mer 
skrämmande. 

Idrotten drivs av mod att pröva, nyfikenhet att lära och 
längtan att bryta gränser. Att få göra det man älskar mest 
när det är som vackrast, vad kan vara mer lockande - och 
mer svårbemästrat? Allt som laddats in ska släppas fram, 
utan tvekan, utan rädsla, i det som kanske är den enda 
chansen. Det ger en sårbarhet som kräver mod att möta. 
Det gör olympierna till förebilder, oavsett resultatet.

De måste få lära känna förhållandena i OS så de kan 
vara trygga i miljön. Serviceteamen måste tränas också på 
plats. Smidig logistik, service av toppkvalitet - allt som kan 
minska energiläckage ska göras. 

Det här kostar pengar. Sambandet är tydligt mellan hur 
mycket vi kan satsa på förberedelserna och hur utfallet blir 
i medaljer. Idag har vi inte de pengar vi behöver för OS i 
Rio. Det blir 20-25 aktiva som får stanna hemma. Vi kom-
promissar inte med kvaliteten för de som åker dit.

Vinter-OS 2026 är nästa möjliga tillfälle för ett 
svenskt OS. Det är långt dit. Det är bra! Många i 
OS-truppen om 12 år står bara på tröskeln till idrot-
ten idag.

Tänk vad vi kan uppnå, inom idrotten och för sam-
hället, om vi samlas runt en vision om 2026 och drar 
igång det vi skulle göra om vi visste att vi skulle vara 
värdar för OS? Nya anläggningar, flera rekryterings-
projekt, helt ny tränarsatsning, utbyggt talangstöd, 
högsta kvalitet för större OS-trupper, nya förebilder 
i nya idrotter... för alla idrotter i hela landet!

krönikör STEFAn LinDEBErG, OrDFörAnDE SVEriGES OLYMPiSkA kOMMiTTÉ
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Vi trodde att IoK 
skulle bidra med 
fyra miljarder, 
men det blev 
drygt sex. Det 
täcker halva  
kostnaden för 
genomförandet.


