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SAMMANFATTNING 

 

En stor del av idrottsrörelsens intäkter är kopplade till spelmarknaden och det statliga 

spelmonopolet. Detta har under åren medfört ett förhållande mellan idrotten, staten och 

Svenska Spel. Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturundersökning studera detta 

förhållande mellan dagens reglerade svenska spelmarknad och idrottsrörelsen. En stor del av 

det statliga idrottsstödet på drygt en miljard kronor fördelas idag genom Svenska Spel via 

Riksidrottsförbundet ut till idrottsföreningarna. Spelmonopolet legitimeras genom 

skyddshänsyn för medborgarna och stödet till idrotten främst genom idrottens samhällsnytta. 

Den främsta fördelen med dagens utformning av idrottsstödet är den stora summa pengar den 

genererar till idrotten varje år. Medan en nackdel kan vara osäkerheten på spelmarknaden med 

hård konkurrens från Internetbaserade spelbolag samt hotet om en stundande avreglering.   

 

Nyckelord: Idrottsrörelse, spelmarknad, statsbidrag, spelmonopol, litteraturundersökning   

 

ABSTRACT 

 

A big part of the income of the Swedish sport movement is connected to the market of 

gambling and the national government monopoly of gambling. Because of this a relationship 

between the sport movement, the government and Svenska Spel has grown over the years. 

The aim of this essay is to study this relationship between the regulated Swedish market of 

gambling and the sport movement, through a literature survey. A big part of the government 

grant to the sport movement is divided through Svenska Spel and through the national sport 

society out to the sports associations. The monopoly of gambling is authorised as a shelter for 

the population and the government grant to the sport movement is legitimated by the benefit 

of good to the society which the sport movement stands for. The premier advantage with 

today’s design of the government grant to the sport movement is the large sum of money it 

generates every year. But at the same time this design can be a disadvantage followed by the 

insecurity of the gambling market and the threat of deregulation. 

 

Keywords: Sport movement, market of gambling, government grant, monopoly of gambling, 

literature survey   
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 

 

Spelmarknaden har utvecklats i högsta grad på senare tid och omsättningen på spel har ökat 

med ungefär 50 procent på 10 år. I Sverige har 95 procent av befolkningen vid något tillfälle 

satsat pengar på spel eller lotterier. För den stora majoriteten är spel ett oskyldigt, trevligt och 

socialt nöje, men det ökade spelandet kan även föra med sig skadeverkningar. I Sverige finns 

idag omkring 100 000 problemspelare och 25 000 spelberoende1. Spelandets omfattning på 

den reglerade svenska spelmarknaden ger inkomst till spelbolagen och staten men även till 

folkrörelserna, däribland idrotten, samt hästsporten i landet. Detta medför ett förhållande 

mellan dessa aktörer.  

 

Spel och idrott anses av många hänga samman. Därför är det kanske inte så underligt att en 

stor del av idrottsrörelsens intäkter är kopplade till just spelmarknaden. År 2006 genererade 

enbart Svenska Spels överskott i drygt en miljard kronor2 och Bingolotto gav knappt en halv 

miljard kronor till idrottsrörelsen3. Främst utgår detta stöd till breddidrott på barn- och 

ungdomsnivå som utgör en stor del av den moderna idrottsrörelsen organiserad av 

Riksidrottsförbundet. RF har idag över 3 miljoner medlemmar i Sverige. Kopplingen mellan 

statens stöd till idrottsrörelsen och spelmarknaden har varit debatterad under hela 1900-talet 

både inom idrotten och från samhällets sida. Men extra flitigt har det diskuterats på senare tid 

i och med utvecklingen på spelmarknaden. Trots denna diskussion och ett omfattande stöd till 

idrottsrörelsen från staten och spelmarknaden har relativt lite forskning bedrivits på området, 

åtminstone de senaste decennierna, menar Norberg (2004). Efter valet hösten 2006 och 

regeringsskiftet blev frågorna runt spelmonopolet än mer aktuella, då den nya borgerliga 

regeringen anses vara intresserade av en avreglering på den svenska spelmarknaden.  

                                                                          

Vissa, däribland Riksidrottsförbundet, menar att en fri spelmarknad skulle vara ett hot mot 

idrottsrörelsen, som idag finansierar en stor del av sin verksamhet med hjälp av stödet som 

spelmonopolet ger. Det är oklart hur stödet till idrotten skulle fortlöpa vid en avreglering. 

Samtidigt som det även är osäkert hur stödet kommer se ut och fungera vid ett fortsatt 

                                                 
1 www.fhi.se 2006-11-10 
2 www.svenskaspel.se 2007-04-16 
3 www.folkspel.se 2007-04-16 
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spelmonopol, då den svenska reglerade spelmarknaden på senare år fått hård konkurrens från 

utländska Internetbaserade spelbolag. Vad som kommer att ske med spelmonopolet och 

idrottsrörelsens så kallade spelpengar får dock framtiden utvisa. 

1.2 Problemformulering  

 

Mot denna bakgrund är det intressant och av vikt att ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv 

undersöka hur relationen mellan spelmarknaden, staten och idrottsrörelsen ser ut. Att få en 

bild över dagsläget för att sedan kunna diskutera och analysera detta. Ytterligare precisering 

av problemområdet följer i syftet med tillhörande frågeställningar.  

1.3 Definitioner 

 

Monopol - marknadsform som kännetecknas av att det endast finns en säljare på marknaden 

samt att det inte finns några näraliggande ersättare till monopolistens produkt.4 

 

Avreglering - innebär att statsmakterna helt eller delvis upphäver regleringar och därigenom 

åstadkommer friare konkurrensförhållanden.5 

 

Idrottsrörelsen – avser i denna uppsats den av Riksidrottsförbundet organiserade idrotten.  

                                                 
4 www.ne.se 2006-11-28 
5 ibid 2007-01-29 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturundersökning studera förhållandet mellan 

dagens reglerade svenska spelmarknad och idrottsrörelsen.  

 

Frågeställningar: 

 

• Hur fungerar och fördelas den svenska statens stöd till idrottsrörelsen? 

• På vilka grunder legitimerar den svenska staten sitt spelmonopol? Kan stödet till 

idrottsrörelsen vara legitimitetsgrundande? 

• Hur legitimeras det statliga idrottsstödet? 

• Vilka för- och nackdelar kan statsstödets koppling till spelmarknaden innebära för 

idrottsrörelsen? 

   

3. METOD  

 

Litteraturundersökning är metoden som har valts för genomförandet av denna uppsats. 

Kännetecknande för en litteraturundersökning är att en mångfald av befintligt material och 

litteratur i form av böcker, artiklar, tidskrifter och rapporter samlas in för nyttjande i 

undersökningen. Efter genomgång av materialet sammanställs det som berör och riktar sig 

mot det valda problemområdet (Ejvegård, 1996).   

 

Det finns flera infallsvinklar av problemområdet och många frågor gällande spelmarknaden 

och idrottsrörelsen i sig. Därför har vissa avgränsningar gjorts i inledningsskedet av 

undersökningen. Dessa innebär att fokus kommer att läggas på att studera den svenska statens 

stöd till idrottsrörelsen idag och därmed kopplingen till spelmarknaden och spelmonopolet. 

För att ge en tydlig bild över dagens förhållande kommer även historia och bakgrund att 

redovisas i korthet. Undersökningen kommer även att komma in på några problem inför 

framtiden på området. 

 

Material rörande det specifika problemområdet har sökts på bibliotek och via Internet. 

Böcker, artiklar, rapporter och information från relevanta hemsidor på Internet kommer att 

användas i genomförandet av undersökningen. Den litteratur och det material som påträffats 
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har genomarbetats grundligt och kritiskt för att kunna användas i syfte att besvara 

undersökningens frågeställningar. Efter denna bearbetning redovisas det, för undersökningen, 

relevanta och intressanta resultaten. Tanken är att olika forskares, författares och 

organisationers syn på förhållandet mellan spelmarknaden och idrottsrörelsen ska framföras 

på ett objektivt sätt. Resultatet av litteraturundersökningen kommer sedan att bearbetas vidare, 

granskas och analyseras i ett diskussionsavsnitt. Där kommer det även att diskuteras hur väl 

frågeställningarna besvarats, om studiens tillvägagångssätt fungerat tillfredsställande samt om 

litteraturundersökningens material kan anses tillförlitligt och tillräckligt. Reliabiliteten i 

materialet som används i litteraturundersökningen är även av vikt för att resultatet av denna 

undersökning ska vara tillförlitligt. Dessutom är tillförlitligheten en förutsättning för 

validiteten i undersökningen. För att en undersökning verkligen ska ha undersökt det den från 

början avsåg måste den vara tillförlitlig, enligt Patel och Davidsson (1994).      
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4. RESULTAT LITTERATURUNDERSÖKNINGEN 

 

4.1 Svenska spelmarknadens huvudaktörer - historik 

 

4.1.1 AB Svenska Spel (staten) 

 

I Sverige bildades det första statliga spelbolaget AB Tipstjänst 1934 för att anordna 

vadhållning i samband med idrottstävlingar.6 Orsaken till detta var den kraftiga ökningen av 

illegal vadhållning på idrottsprestationer i landet under 1900-talets första årtionden. Den 

illegala tipsverksamheten bedrevs i stor utsträckning av lokala idrottsföreningar för att främja 

föreningarnas egen ekonomi. För att stävja denna form av illegalt spelande och möjligen 

förhindra spelandet från att få ännu större proportioner ville regeringen organisera ett statligt 

spelbolag och istället ge svenska folket ett säkert och tryggt sätt att spela. Intäkterna från 

Tipstjänst skulle då gå till staten och överskottet till idrottsrörelsen för att kompensera för de 

idrottsföreningar som därmed gick miste om en viktig inkomstkälla (Norberg, 2005). Från år 

1934 och under årens lopp har många nya spel och spelformer introducerats och anordnats av 

Tipstjänst exempelvis Stryktipset, Lotto, Måltipset, Europatipset, Oddset, Triss, Bingo, Keno 

och Jack Vegas. År 1996 slogs AB Tipstjänst ihop med Svenska Penninglotteriet AB och 

bildade tillsammans det idag statskontrollerade bolaget AB Svenska Spel som har monopol på 

sportspel, turspel och restaurangspel i Sverige.7 

 

4.1.2 Aktiebolaget Trav och Galopp – ATG (hästsporten) 

 

Under 1960-talet tog hästsporten fart runt om i landet och spel på hästar organiserades centralt 

från år 1974 i och med bildandet av det stora svenska spelbolaget Aktiebolaget Trav och 

Galopp, ATG. ATG är ett statskontrollerat företag, som har monopol på hästspel, men ägs till 

90 procent av Svenska Travsportens Centralförbund och till 10 procent av Svensk Galopp. 

Bakgrunden till bildandet var, enligt ATG, att staten ville säkra travsportens och den övriga 

hästsportens ekonomiska förutsättningar på lång sikt, då överskottet från spel på hästar skulle 

tillfalla hästsporten i landet. Spelet har under åren hela tiden ökat och år 2005 spelades det för 

                                                 
6 www.svenskaspel.se 2006-11-14 
7 Ibid 
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nästan 11 miljarder kronor på hästar i Sverige. Exempel på spel som anordnas av ATG är 

V75, V64, V5 och Dagens Dubbel.8  

 

4.1.3 Folkspel AB (folkrörelserna) 

 

År 1989 bildades Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, FSL, av 

folkrörelseorganisationer runt om i landet. Däribland idrottsrörelsen som är den ojämförligt 

största folkrörelsen i Sverige. Detta för att stärka föreningars självfinansiering av verksamhet 

med stöd av spel och lotterier. Samma år utformades och startade Bingolotto, vid sidan av de 

statligt kontrollerade spelbolagen, med FSL i spetsen.9  FSL bytte år 2001 namn till 

nuvarande Folkspel AB som idag är den tredje stora aktören på den svenska spelmarknaden. 

Folkspel är föreningslivets egna spelbolag och ägs av 77 rikstäckande organisationer med 

förbund som har ungefär 5 miljoner medlemmar tillsammans. Överskottet från Folkspels 

verksamhet går direkt till medlemmarna och de mest kända produkterna förutom Bingolotto 

är Bingolottos Julkalender och Sverigelotten.10 

 

4.2 Den svenska regleringen av spelmarknaden 

 

4.2.1 Spelmonopolet 

 

Spel har förekommit i olika former i de flesta kulturer genom stora delar av mänsklighetens 

historia. Inställningen till spel, graden av kontroll samt reglering från statsmakten har dock 

varierat i olika kulturer och över tid. Den svenska spelmarknaden är idag, som i många andra 

europeiska länder, hårt reglerad. Detta innebär att spel och lotterier endast får organiseras 

efter tillstånd som står under statlig kontroll. Några av skälen till den statliga regleringen är att 

skydda allmänheten och den enskilde individen, då ett överdrivet spelande kan leda till 

spelberoende och svåra ekonomiska och sociala problem. Dessutom tenderar spelmarknaden 

att locka illegala aktörer och deltagare med enbart kommersiella intressen (Norberg, 2005). 

 

                                                 
8 www.atg.se 2006-11-14 
9 www.rf.se 2006-11-14 
10 www.folkspel.se 2006-11-14 
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Spel och lotterier i Sverige regleras genom Lotterilagen. Att lagen efterföljs kontrolleras 

främst av Lotteriinspektionen, vilken är en central tillsynsmyndighet som handhar frågor 

gällande spel och lotterier.11 Målet för den svenska spelpolitiken enligt 2006 års budget-

proposition är ”en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på 

spel tillgodoses under kontrollerade former, överskottet från spel bör värnas och alltjämt vara 

förbehållet det allmänna eller allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och 

staten”.12 Enligt Norberg (2005) avser spelpolitiken att tjäna flera syften. Först och främst ska 

svenska folkets spelbehov tillfredställas, dels ska staten använda sin regleringsmakt för att 

skydda spelarna från en osund och otrygg spelmarknad. Dessutom syftar regleringen till att ett 

ekonomiskt bidrag kan tillföras statskassan samt reserveras för hästsporten och föreningslivet, 

så kallade allmännyttiga ändamål. I och med spelmonopolet kan staten påverka vilka aktörer 

och spelformer som finns på marknaden samt hur intäkterna och överskott ska fördelas mellan 

vinster till spelarna, inkomst till statskassan och bidrag till föreningsliv och hästsport. Vidare 

menar Norberg att konkurrens på spelmarknaden inte är något som staten eftersträvar, då detta 

skulle minska intäkterna. Störst vinst fås om ett minimum av aktörer finns på spelmarknaden 

samtidigt som oddsen, det vill säga förhållandet mellan insats och vinst, på olika spelformer 

är så låga som möjligt utan att spelarna avstår från att spela. Den svenska spel- och 

lotterimarknaden idag är enligt beslut i Riksdagen reglerad till tre huvudaktörer, staten genom 

AB Svenska Spel, hästsporten genom ATG samt folkrörelserna genom AB Folkspel.   

 

4.2.2 Utveckling och förändring på spelmarknaden 

 

Svenska folket spelar mer och mer och det har skett en stadig ökning av spelande i landet 

sedan 1990-talets början menar Rönnberg med flera (2000). Även omsättningen hos aktörerna 

på den reglerade svenska spelmarknaden har ökat under denna tidsperiod, ända fram till år 

2005. Den reglerade svenska spelmarknaden omsatte då 35,6 miljarder kronor, vilket var en 

minskning med 2,5 procent jämfört med år 2004. Svenska Spel inklusive dotterbolaget Casino 

Cosmopol stod då för 55 procent av marknaden, medan ATG stod för 31 procent och Folkspel 

samt övriga folkrörelsers spel och lotterier stod för 12 procent av marknaden. Främst är det 

Svenska Spels omsättning som minskat (Lotteriinspektionen, 2006). Traditionellt sett har den 

svenska spelmarknaden varit stabil men situationen idag är annorlunda. De senaste åren, från 

                                                 
11 www.lotteriinspektionen.se 2006-11-16 
12 www.regeringen.se 2006-11-15 
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1990-talets början, har spelmarknaden utvecklats och förändrats i rask takt med ny teknik, nya 

spelformer och hård internationell konkurrens från utländska Internetbaserade spelbolag med 

väsentligt högre odds, som exempelvis Unibet, Ladbrokes, Expekt, Betsson och MultiPoker. 

Dessa bolag saknar, i och med statens spelmonopol, legala möjligheter att etablera sig fysiskt 

i Sverige och riktar sig därför till de svenska spelarna över Internet. Denna 

gränsöverskridande spelmarknad som den nya tekniken har medfört står utanför statlig 

kontroll. Idag tillhandahålls ett komplett spelutbud över Internet med bland annat 

vadslagning, poker, kasinospel och bingo. Utbudet, tillgängligheten, snabbheten och stora 

vinster lockar spelarna. Att Svenska Spels intäkter minskade under år 2005 i jämförelse med 

året innan var enligt Svenska Spels årsredovisning för år 2005 i linje med prognosen, då 

konkurrensen på marknaden ökat markant (Svenska Spel, 2006). Det bör även nämnas i 

sammanhanget att Svenska Spels omsättning ökade igen år 2006 och låg på 36,5 miljarder 

kronor.13    

 

4.2.3 Omtvistad reglering 

 

Framtiden för den svenska spelmarknaden och det statliga spelmonopolet är idag oviss. Detta 

berör inte enbart Sverige utan även en rad andra europeiska länder med liknade kontroll över 

spel och lotterier. Regleringen av spelmarknaden har de senaste åren prövats i både nationella 

och internationella domstolar. De utländska spelbolagen menar att spelmonopolet inte är 

förenligt med EG-rätten gällande fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital mellan 

EU:s medlemsländer. På spelområdet saknas dock en direkt anpassad lagstiftning och 

möjligheten finns för en nation att göra avsteg från de grundläggande friheterna. Ett nationellt 

spelmonopol kan vara förenligt med EG-rätten om motivet är av socialpolitisk karaktär, då 

staten av folkhälsoskäl avser att motverka kriminalitet och spelmissbruk genom monopolet. 

Syftet får således inte vara att bringa inkomst till statskassan eller till andra allmännyttiga 

ändamål. Detta tydliggjordes när Italiens spelmonopol bedömdes oförenligt med EG-rätten av 

EG-domstolen, i den så kallade Gambellidomen år 2003. Den italienska statens huvudsyfte 

med regleringen ansågs vara att ge inkomst till statskassan. Konsekvenserna efter denna dom 

blev en livlig debatt på spelmarknaden och utländska spelbolag hävdade att även det svenska 

monopolet stred mot EU:s lagstiftning (Norberg, 2005). Emellertid har Regeringsrätten 

fastslagit i två domar att den svenska regleringen är förenlig med EG-rätten, dessutom har det 

                                                 
13 www.lotteriispektionen.se  2007-04-16 
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slagits fast att utländska spelbolag varken får etablera sig eller marknadsföra sig i Sverige. 

Dock kan tv-reklam inte stoppas då kanalerna sänds från andra länder, exempelvis TV 3 samt 

Kanal 5 som sänds från Storbritannien (Konkurrensverket, 2005).  

 

Vidare menar Lotteriutredningen (2006) att ett nationellt spelmonopol bör syfta till att 

begränsa spelandet och spelmöjligheterna i landet för att vara förenligt med EG-rätten. 

Utredningen uppfattar det svenska spelmonopolet som ett försök till begränsning av 

spelverksamheten i landet i förhållande till om regleringen inte fanns.  Däremot kan det 

ifrågasättas om den stundtals aggressiva spelreklamen från Svenska Spel, ATG och Folkspel 

är förenligt med detta försök till begränsning. I enlighet med Gambellidomen som nämns 

tidigare kan en stat som med aggressiv marknadsföring och reklam lockar folket till att delta i 

spel inte hävda och legitimera sitt spelmonopol som skyddshänsyn för allmänheten. Det tycks 

enligt Binde (2005) även vara uppenbart att spelreklam ökar spelandets omfattning. Dock bör 

det även i sammanhanget nämnas att Svenska Spel minskade sina reklaminvesteringar under 

år 2005 med 10 procent jämfört med året innan, medan de utländska Internetbaserade 

spelbolagen ökade sina investeringar med 40 procent.14  

 

Idag är spelmarkanden snarlik mellan länderna inom Europa med staten som kontrollerar och 

reglerar spelandet. Det är främst Storbritannien som skiljer sig från de andra länderna på 

området, där utgörs den inhemska marknaden av flertalet privata spel- och lotteriarrangörer. 

Det finns heller ingen reglering gällande om vinstöverskottet ska tillfalla särskilda ändamål. 

Landet strävar dessutom efter att få till stånd en reformering innebärande avreglering och att 

öppna upp spelmarknaden även i övriga Europa (Lotteriutredningen, 2006). Men enligt Ånell 

(2005) är målet för Sverige med flera länder att spelmarknaden ska tas upp som ett undantag i 

tjänstedirektivet gällande fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer för EU:s inre 

marknad. Detta skulle innebära att länderna kan behålla den reglerade spelmarknaden och 

spelmonopol.  

 

Klart står att medlemsländerna i EU har givits ett stort utrymme på spelområdet att själva 

uppnå och bedöma skyddshänsynen. Huruvida det svenska spelmonopolet är förenligt med 

EG-rätten idag är problematiskt att fastslå. Om inte annat kan det i längden bli svårigheter 

                                                 
14 www.svenskaspel.se 2006-11-25 
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med att upprätthålla nationella spelmarknader och spelmonopol i och med den redan 

gränsöverskridande marknaden via Internet menar Lotteriutredningen (2006). 

 

4.3 Den moderna idrottsrörelsen  

 

4.3.1 Riksidrottsförbundet  

 

En organiserad idrottsrörelse har funnits i Sverige i över 100 år. År 1903 bildades Sveriges 

gymnastik- och idrottsföreningars riksförbund, RF, som sedan 1947 går under namnet 

Sveriges Riksidrottsförbund vilket idag har en dominant position inom idrotten i landet. År 

1969 myntades uttrycket ”Idrott åt alla” till följd av idrottsutredningens betänkande, vilket 

innebar att alla individer i samhället som vill idrotta ska kunna ha möjlighet att göra det och 

vara en del av idrottsrörelsen. Detta innebar att idrotten, genom RF, fick ett ansvar gentemot 

samhället och samtidigt ökade även statens stöd till idrottsrörelsen markant, vilket kommer att 

beskrivas mer ingående längre fram (Lindroth & Norberg, 2002).   

 

Dagens moderna idrottsrörelse har 3 miljoner medlemmar och av dessa är drygt en halv 

miljon barn och ungdomar mellan 7 och 14 år. Rörelsens är uppbyggd i en 

paraplyorganisation med Riksidrottsförbundet, RF, och 68 specialidrottsförbund på central 

nivå. Distriktsidrottsförbund och specialdistriktsidrottsförbund på regional nivå samt att det 

finns ungefär 22 000 idrottsföreningar och 11 000 korpföreningar lokalt ute i landet (SOU, 

1998;76).   

 

Riksidrottsförbundets uppgift är att organisera och vara ansvarig för idrottsrörelsens 

verksamhet och angelägenheter både nationellt och internationellt. Förbundet ska företräda 

den samlade svenska idrottsrörelsen, fördela statsbidraget till idrotten samt ge service till sina 

medlemmar. RF:s verksamhetsidé bygger på Idrotten vill som antogs år 1995 och utgör 

riktlinjer för den moderna idrottsrörelsen in i 2000-talet (SOU, 1998;76). Enligt Idrotten vill, 

ska idrott på alla nivåer bedrivas i en sådan utförandeform att människor kan utvecklas 

positivt såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Idrotten bör utformas så att den bland 

annat skapar gemenskap oavsett ålder, kön, nationalitet och socioekonomisk grupp. Det läggs 

dessutom tyngd på en rad begrepp i riktlinjerna som anses centrala inom idrotten, gällande 

demokrati, fostran, jämställdhet, rent spel, förebyggande av skador och sund ekonomi, 
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respekt, ideellt engagemang samt miljömedvetenhet. Syftet med att dessa begrepp lyfts fram 

är att påvisa idrottens betydelse som en del av samhället (Riksidrottsförbundet, 1995).  

  

Den organiserade idrotten delas in efter ålder och ambitionsnivå. Barnidrott avser idrott för 

barn upp till och med tolv års ålder, medan ungdomsidrott avser idrott från 13 år och upp till 

och med 20 år. Vuxenidrott avser då följaktligen de över 20 år. I ungdoms- och vuxenidrotten 

skiljs det på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad motions- och breddidrott, 

medan det inom barnidrotten sätts fokus på lek, allsidighet och lärande. Genom att erbjuda 

barn möjligheten att pröva olika idrotter kan på så sätt förhoppningsvis ett livslångt 

idrottsintresse väckas (Riksidrottsförbundet, 1995). 

 

4.3.2 Idrottsrörelsens finansiering 

 

Idrottsrörelsen har problem med egenfinansiering och har alltid varit i behov av ekonomiskt 

stöd utifrån enligt SOU (1998;33). Trots det har idrottsrörelsen med RF i spetsen i alla tider 

velat se sig som en frivillig och autonom folkrörelse med en fri och självständig ställning i 

samhället, enligt Norberg (2004).  

 

Enligt Kulturdepartementet (1999) kom hälften av idrottsrörelsens inkomster år 1996 från 

medlemmar och publik, 14 procent kom från näringslivet i form av sponsring och 

mediarättigheter, medan 36 procent av intäkterna kom från stat, kommun och landsting. Idag, 

enligt RF, kommer den största ekonomiska insatsen till idrotten från ideella ledares arbete. 

Det bör nämnas att det skulle röra sig omkring 20 miljarder kronor per år om detta ideella 

arbete skulle bekostas av samhället. I övrigt är det kommunerna som står för den största delen 

av samhällsstödet med 4,5 miljarder kronor, huvuddelen går till anläggningar. Av det statliga 

idrottsstödet kommer två tredjedelar från Svenska Spels vinstöverskott och en tredjedel 

fördelas direkt över statsbudgeten. Landstingen bidrar med 85 miljoner kronor. Dessutom 

genererar Bingolotto cirka en halv miljard kronor till idrotten varje år, trots minskad 

popularitet och dalande försäljningssiffror de senaste åren. Sponsring från näringslivet utgör 

en del av finansieringen i synnerhet för den i media uppmärksammade arenaidrotten, men i 

övrigt anses sponsringens betydelse vara begränsad.15        

 

                                                 
15 www.rf.se 2006-12-15 
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Många menar dock att en ansenlig del av idrottsrörelsens intäkter är kopplade till 

spelmarknaden. Enligt Norberg (2005) har dessa intäkter ökat markant sedan 1990-talets 

början och både idrottens egenanordnade spel och lotterier samt stödet som spelmonopolet 

genererar är en mycket viktig inkomstkälla för idrottsrörelsen. En annan anledning till stödet 

via spelmarknaden fått ökad betydelse för idrotten är en minskning av det kommunala stödet, 

framför allt på 1990-talet då många kommuner tvingades göra besparingsåtgärder till följd av 

lågkonjunkturen. Det bör dock nämnas att det skett en liten, positiv vändning för 

kommunernas ekonomi de senaste två-tre åren. 

 

Enligt Riksidrottsförbundets årsredovisning från 2005 visar siffrorna att statens stöd till 

idrotten detta år låg på 1,443 miljarder kronor, varav det ordinarie statsanslaget som fördelas 

över statsbudgeten utgjorde 428 miljoner kronor och bidraget från Svenska Spel över en 

miljard kronor (Riksidrottsförbundet, 2006). År 2006 genererade bidraget till idrottsrörelsen 

från Svenska Spel i 1,2 miljarder kronor.16 

 

4.4 Idrottsrörelsens intäkter från spelmarknaden  

 

4.4.1 Idrotten och spelmonopolet – historik 

 

Redan på tidigt 1900-tal sökte idrottsrörelsen permanent statligt stöd för sin verksamhet. 

Ansökningar som vid flertalet tillfällen fick avslag. Men efter det succéartade arrangemanget 

av de Olympiska spelen i Stockholm sommaren år 1912 gjordes en ny ansökan. Denna 

tidpunkt var lämpligt vald, ansökan beviljades och året därpå fick idrottsrörelsen sitt första 

statsanslag fördelat över statsbudgeten. Kopplingen mellan den svenska statens stöd till 

idrottsrörelsen och spelmarknaden tar däremot sin början år 1934 vid bildandet av AB 

Tipstjänst, nuvarande AB Svenska Spel. Hela Tipstjänsts vinstöverskott skulle då reserveras 

och tillfalla idrotten, vilket visade sig bli en högvinst. Mellan åren 1934-39 utgick ett bidrag 

på hela 23 miljoner kronor till idrottsrörelsen från Tipstjänst. Medan under hela perioden från 

år 1913, då statsanslaget först inrättades till år 1934 vid tillkomsten av Tipstjänst hade idrotten 

tilldelats statsstöd på dryga 2 miljoner kronor totalt (Norberg, 2005, 2004).    

 

                                                 
16 www.lotteriinspektionen.se 2007-04-16 
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I samband med andra världskriget försvann dock kopplingen mellan Tipstjänst och stödet till 

idrottsrörelsen. Idrotten fick då stadsbidraget återigen fördelat över statsbudgeten och så även 

fortsättningsvis i flera decennier efter krigets slut (Kulturdepartementet 1999). Norberg 

(2004) menar att detta berodde på att staten ansåg att Tipstjänst blivit allt för lönande för 

idrotten. Den kraftiga ökningen av stödet till trots hade även RF en kluven inställning 

gällande att statsstödet till idrotten finansierades genom Tipstjänst och därmed av 

medborgarnas intresse för spel och lotterier. Detta uppfattades som ett etiskt dilemma för 

idrotten och många inom rörelsen såg det som beklagligt att idrottens skulle behöva leva på så 

kallade tipsmedel. Oavsett detta hade Tipstjänst blivit en storvinst för idrottsrörelsen och av 

ansenlig betydelse för idrottens väg in i samhället samt till RF:s starka ställning. Men de så 

kallade tipsmedlen stärkte även idrottens statliga beroende. Redan år 1953 ansåg statsvetare 

att idrottsrörelsen hamnat i ett beroendeförhållande till staten på grund av statsstödet, samt att 

idrotten inte skulle vara den folkrörelse den var utan statens inblandning. Samtidigt, under 

dessa årtionden då statsanslaget fördelades över statsbudgeten, ökade Tipstjänsts omsättning 

och därmed statens vinst från spelbolaget. Så även om statsanslaget till idrotten ständigt 

höjdes ökade statens inkomst från spel betydligt mer (Norberg, 2004). 

 

Under slutet av 1960-talet ökade statsanslaget väsentligt och budgetåret 1969/1970 fick 

idrotten drygt 33 miljoner kronor från staten, vilket kan jämföras med 1,8 miljoner kronor för 

år 1945/1946. Samtidigt utvecklades även kommunerna till idrottsföreningarnas största 

bidragsgivare. Att statsanslaget utökades vid denna tidpunkt hade att göra med 1965 års 

idrottsutredning och dess slutbetänkande från år 1969 gällande ”Idrott åt alla”. I dessa 

riktlinjer betonades idrottens samhällsnytta samt statens ansvar för att medborgarna ska ha 

möjligheten att utöva idrott. ”Idrott åt alla” innebar även ett ansvar för RF och resten av 

idrottsrörelsen att förvalta det ökade statsstödet och erbjuda medborgarna idrott i organiserad 

form enligt Norberg (2004). Som en konsekvens av ”Idrott åt alla” infördes år 1971 det lokala 

aktivitetsstödet till förmån för lokala föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, vilket 

behandlas mer ingående i ett stycke längre fram (Lindroth & Norberg, 2002). 

 

Först vid 1990-talets början återinförde riksdagen stödet via spelmarknaden, 50-60 miljoner 

kronor tilldelades idrotten vid sidan av det traditionella statsanslaget som då låg på 400 

miljoner kronor. Vid denna tidpunkt hade många idrottsföreningar ekonomiska problem till 

följd av stora kostnadsökningar och kommunernas besparingar. Dock upplevde 

spelmarknaden i landet en kraftig tillväxt med vinst till staten och spelbolagen. År 1994 
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presenterades en statlig reform i avseende att stärka folkrörelserna och idrotten, vilken bland 

annat skulle innebära en ny spelform på marknaden. Spel på så kallade värdeautomater skulle 

generera ett vinstöverskott som oavkortat skulle gå till barn- och ungdomsverksamhet, 80 

procent till idrottsrörelsen samt 20 procent till andra ungdomsorganisationer. År 1996 skedde 

sammanslagningen av de statliga spelbolagen AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB 

och dagens AB Svenska Spel bildades. Samma år introducerade Svenska Spel 

värdeautomatspelen Jack Vegas som var en form av så kallade enarmade banditer. Spelet blev 

en av Sveriges mest populära spelformer och omsatte redan efter två år en miljard kronor. År 

2004 omsatte Jack Vegas sju miljarder kronor och utgjorde 36 procent av Svenska Spels 

omsättning. Mellan åren 1997-2003 genererade spelet på värdeautomater således drygt två 

miljarder kronor till idrotten. Staten var villig att reservera dessa spelpengar från 

värdeautomatspelen Jack Vegas till idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet, men 

handhavandet av spelen var förbehållet det statligt ägda Svenska Spel och därmed kunde 

staten ha inflytande över pengarnas fördelning. Jack Vegas tillförde idrotten ett ekonomiskt 

bidrag som knappast hade varit möjligt med enbart statliga medel. Samtidigt som det kunde 

ifrågasättas om det var så lämpligt att idrottsrörelsen och lokala föreningars barn- och 

ungdomsverksamhet blev beroende av spelmarknaden och en enda spelforms popularitet. En 

spelform i pub- och restaurangatmosfär som dessutom kritiserades av bland andra Statens 

Folkhälsoinstitut för att tillhöra kategorin med hög risk för utvecklandet av spelmissbruk. 

Detta medförde dessutom att idrottens etiska dilemma gällande finansiering från spel blev än 

mer påtagligt. På grund av denna problematik kom stödet från värdeautomaterna år 2004 att 

ersättas med dagens fungerande vinstdelningssystem, vilket redovisas längre fram (Norberg, 

2005).  

 

En annan komponent gällande idrottens stöd via spelmarknaden som också fick sitt 

genombrott i början av 1990-talet var Bingolotto. Spelformen drog igång lokalt i Göteborg år 

1989, men började sändas nationellt i TV4 två år senare med den omtyckte Leif ”Loket” 

Olsson som programledare. Redan efter två år genererade Bingolotto över 850 miljoner 

kronor till de idrottsföreningar som sålde Bingolotter, vilket då vid denna tidpunkt överskred 

statens bidrag till idrottsrörelsen. De kommande åren ökade programmets och spelets 

popularitet ytterligare och var som störst år 1997 med en vinst till idrotten på drygt en miljard 

kronor. Bingolotto utformades av FSL, nuvarande Folkspel AB, som utan statlig inblandning 

kunde stärka idrottsföreningarnas egenfinansiering genom Bingolottförsäljning. Alltsedan 

toppåret 1997 har Bingolottos omsättning minskat och stödet till idrotten halverats till 
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omkring en halv miljard kronor per år (Norberg, 2005). Idag tycks Bingolotto möjligen vara 

på gång igen med stigande tittarsiffror och ökad lottförsäljning jämfört med de senaste åren. 

Det finns 9 000 lottsäljande idrottsföreningar runt om i landet som år 2006 får dela på cirka 

360 miljoner kronor och spelet är fortfarande en viktig inkomstkälla för idrotten. Sedan 

starten år 1991 till nu har de engagerade idrottsföreningarna inbringat 12 miljarder kronor 

tillsammans genom Bingolotto enligt Ånell (2006). RF menar att Bingolotto, särskilt på 1900-

talet, kompenserade det minskade ekonomiska bidraget från kommunerna för många 

idrottsföreningar och på så sätt varit mycket viktigt för idrotten.17 

4.4.2 Dagens vinstdelningssystem 

 

Ett generellt vinstdelningssystem ersatte år 2004 bidraget till idrottsrörelsen som sedan några 

år tillbaka kopplats direkt till de kritiserade värdeautomatspelen Jack Vegas. Istället kom 

bidraget att baseras på spelbolaget Svenska Spels samlade vinstöverskott. Regeringen ansåg 

att bidraget från Svenska Spel borde komma från hela spelsortimentet och inte enbart från en 

spelform (Ungdomsstyrelsen, 2005).  

 

Dagens vinstdelningssystem är utformat på så sätt att ett grundbelopp på 3,2 miljarder kronor 

av Svenska Spels vinst reserveras och tillfaller statskassan. Därutöver fördelas resterande 

vinst lika mellan föreningsliv och stat, 80 procent av föreningslivets andel går till idrotten 

fördelat av RF och 20 procent till andra ungdomsorganisationer genom Ungdomsstyrelsen. I 

huvudsak fördelas det mesta av idrottens vinstdelningspengar som lokalt aktivitetsstöd till 

föreningarna. Idrotten är nu inte längre beroende av en specifik spelform, vilket anses vara 

positivt främst av idrottsrörelsen själv. Dock finns fortfarande ett beroende i form av att 

Svenska Spel måste överstiga en vinst på 3,2 miljarder kronor för att idrotten i fortsättningen 

ska få ekonomiskt stöd enligt nuvarande system (Norberg, 2005). Då Svenska Spels 

omsättning sjönk år 2005 medförde detta att idrotten fick 15 procent mindre vilket innebar 

cirka 100 miljoner kronor mindre än föregående år. Detta betyder att det är stödet till idrotten 

som varierar med vinstens storlek, inte statens andel (Mattsson, 2006). Stödet till idrotten via 

vinstdelningssystemet uppgick år 2005 till 655 miljoner kronor enligt Riksidrottsförbundet 

(2006). Norberg (2004) menar att den svenska idrottsrörelsen är beroende dels av staten, dels 

av spelmarknaden och då främst Svenska Spel. Svenska Spel å sin sida har ingenting med 

                                                 
17 www.rf.se 2007-01-10 
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fördelningen av pengarna till idrottsrörelsen att göra, då detta endast bygger på statliga beslut. 

Inte heller kan bolaget påverka fördelningen inom idrottsrörelsen vilket hanteras av RF. 

  

Förutom statens stöd till idrotten via spelmonopolet sponsrar den största aktören på den 

reglerade svenska spelmarknaden, Svenska Spel, svensk idrott på förbundsnivå idag. 

Spelbolaget har valt att sponsra de idrotter som de hämtar majoriteten av sina spelobjekt ifrån. 

Svenska Spel är svensk fotbolls största sponsor och ishockeyförbundets huvudsponsor. 

Dessutom sponsrar bolaget fyra andra specialidrottsförbund, bandy, handboll, innebandy samt 

golf (Svenska Spel, 2006).  

 

4.4.3 LOK-stödet  

 

Det statliga lokala aktivitetsstödet, det så kallade LOK-stödet, infördes år 1971. Stödet avser 

att stödja barn- och ungdomsverksamheten i lokala föreningar runt om i landet. Reglerna för 

stödet har utformats av regeringen efter förslag från idrottsrörelsen. Åldersgränserna för 

bidragsberättigande har ändrats något under tiden, men trots att stödet nu funnits i 30 år har 

inga större förändringar av utformningen gjorts. Stödet ska nu som då vara av 

stimulanskaraktär för barn och unga i idrotten, varken kostnadstäckande eller styrande av 

föreningens verksamhet. LOK-stödet är det ekonomiskt största bidraget till idrottsrörelsen 

från staten och det bygger helt på spelbolaget Svenska Spels vinstöverskott. Från år 1990 

fördelas LOK-stödet till idrotten genom Riksidrottsförbundet (SOU, 1998;33). 

 

Bidraget utgår till ideella föreningar, som är medlemmar i specialidrottsförbund anslutet till 

Riksidrottsförbundet, baserat på aktivitetsrapporter som dessa föreningar skickar in till RF. 

Bidragsberättigad ålder är idag mellan 7 och 20 år och bidrag kan utgå till maximalt 30 

deltagare per sammankomst. Inför år 2006 sänktes det statliga lokala aktivitetsstödet till 

idrottsföreningarna med 100 miljoner kronor på grund av att Svenska Spels överskott 

minskade år 2005. Stödet är nu 21,60 kronor istället för 22,50 per sammankomst samt 7,20 

kronor mot senaste årens 7,50 per deltagartillfälle. Stödet utgörs således dels av ett fast 

grundbelopp per grupp och dels ett rörligt belopp per deltagare.18 

 

                                                 
18 www.rf.se 2006-12-11 
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Drygt 620 miljoner kronor betalades år 2003 ut till föreningarna i lokalt aktivitetsstöd från 

staten via spelmonopolet och Svenska Spel via RF. 19 LOK-stödets andel av föreningarnas 

totala intäkter utgör ett intervall mellan 40 procent till endast några få promille enligt en 

undersökning som gjordes år 1994. För vissa föreningar har stödet således större betydelse än 

för andra, dock ansåg de flesta av de tillfrågade föreningarna att om stödet togs bort skulle 

detta ha negativa effekter på verksamheten (SOU, 1998;33). Kulturdepartementet (1999) 

menar att LOK-stödet generellt har en liten betydelse för föreningars ekonomi, men att det 

ändå skulle medföra märkbara konsekvenser om stödet togs bort. Svenska Spel (2006) anser, 

något mer drastiskt, att utan LOK-stödet skulle många föreningar vara tvingade att höja sina 

medlemsavgifter så markant att detta i sin tur skulle leda till att inte alla barn och ungdomar 

skulle ha den ekonomiska möjligheten att delta i idrottsrörelsens föreningsliv. Men enligt 

SOU (1998;33) söker långt ifrån alla idrottsföreningar LOK-stödet. Vid en undersökning var 

det 40 procent av föreningarna som inte ansökt om stödet till RF. Detta kan i och för sig 

betyda att vederbörande föreningar inte hade aktiviteter för de bidragsberättigade åldrarna, 

men det kan även antyda att stödet inte har så stor betydelse för idrotten.  

 

Betydelsen, inte bara av LOK-stödet utan även av hela det samlade stödet från staten och 

spelmarknaden till idrotten, kan dessutom variera beroende på föreningarnas och förbundens 

storlek. Skillnaden mellan små och stora föreningar och förbund är ansenlig gällande 

självfinansiering. Mindre idrotter är mer beroende av statligt stöd i allmänhet då de inte alls 

har sponsorintäkter i samma utsträckning som de större. För de större idrotterna är det statliga 

stödet i det närmaste oväsentligt enligt Norberg (2004). Däremot anser Sjöblom (2006) efter 

en undersökning att det statliga stödet till idrotten är väsentligt även för ”storklubbarna” i de 

mest uppmärksammade idrotterna samt direkt avgörande för de mindre föreningarnas 

existens. Dessutom menar densamme att statsanslaget till idrottsrörelsen idag är viktigt för att 

följa upp målsättningen från 1969 gällande ”Idrott åt alla”.  

  

4.4.4 Handslaget   

 

Under en fyraårsperiod åren 2004-2007 avsätter regeringen en miljard kronor från staten till 

Riksidrottsförbundet att disponera till idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet i den så 

kallade Handslagssatsningen – ett handslag med idrotten. Bidraget stegras för varje år från 

                                                 
19 www.rf.se 2006-12-19 
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100 miljoner kronor första året, 200 miljoner kronor andra året, 300 miljoner kronor tredje 

året till 400 miljoner kronor fjärde och sista året. Pengarna är öronmärkta på så sätt att de ska 

stötta och användas på specifika områden inom idrotten. Dessa fem målområden är följande; 

att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar, hålla tillbaka avgifterna för 

verksamheten, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger samt att intensifiera 

samarbetet mellan idrottsföreningar och skolor. Dessutom görs en satsning eller så kallade 

speciella insatser under år fyra för att behålla ungdomar i 13-20 årsåldern som redan idrottar, 

då många lämnar den organiserade idrotten i ungdomsåren, samt för att fånga upp inaktiva 

ungdomar och ge dem möjlighet att delta i idrottsrörelsen på deras villkor. 20  

 

Handslaget kan uppfattas som en överenskommelse mellan staten och idrottsrörelsen. Då 

idrottsrörelsen arbetar i en viss riktning får den ta emot statligt stöd på sammanlagt en miljard 

kronor. Staten stimulerar på detta vis idrotten att förmedla en aktiv livsstil och att utvecklas på 

ett sådant sätt att landets välfärd kan förbättras. Satsningen på Handslaget kan därför tolkas 

endera som en misstroendeförklaring mot idrottsrörelsen från statens sida, då idrotten inte 

upplevs kunna göra dessa nödvändiga insatser på egen hand. Eller som en 

förtroendeförklarning, där staten istället erkänner idrottsrörelsens kapacitet att nå ut till 

befolkningen och vill belöna detta arbete med ekonomiska medel för fortsatt utvecklig, menar 

Åkesson (2005). Även Norberg (2004) anser att handslagspengarna kan ses som en ersättning 

istället för ett bidrag till idrotten. En ersättning som idrottsrörelsen får motta från staten under 

förutsättning att den utför uppgifter inom vissa förutbestämda områden. Enligt RF däremot så 

stämmer de, av regeringen angivna, områden för Handslaget väl in på områden som 

idrottsrörelsen själv eftersträvar satsning på.21 

 

Enligt Norberg (2005) baseras handslagssatsning på en del av statens andel av 

vinstdelningssystemet och därmed av Svenska Spels vinstöverskott.  

                                                 
20 www.rf.se 2006-12-14 
21 www.rf.se 2006-12-14 
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4.5 Staten, spelmarknaden och idrottsrörelsen 

 

4.5.1 Idrottspolitik 

 

Statens idrottspolitik och stöd till idrotten är en del av välfärdspolitiken. Statsbidraget till 

idrottsrörelsen regleras i Förordningen (1999;1177) och enligt denna får endast 

specialidrottsförbund och lokala föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet ta del av stödet 

(Justitiedepartementet, 2004). Idag bygger svensk idrottspolitik på riktlinjerna gällande ”Idrott 

åt alla” från år 1969, som omnämnts tidigare. Kännetecknande är att staten stödjer 

idrottsrörelsen genom statsanslaget utan att inkräkta på rörelsens självständighet, parallellt 

med att idrottsrörelsen tar ett ansvar i den allmänna samhällsutvecklingen (Lindroth & 

Norberg, 2002). En av de tre grundstenarna i den nationella idrottspolitiken behandlar värdet 

av att aktivt stödja en fri idrottsrörelse som bygger på ideellt engagemang, värnar om lika 

förutsättningar för individer och arbetar för demokratisk fostran och integration. De andra två 

grundstenarna berör att idrotten är viktig i folkhälsofrämjande syfte samt att elitidrotten ger 

samhället underhållning och förebilder och därför förtjänar statligt stöd (Åkesson, 2004). 

Detta överensstämmer även med de uppsatta målen för den nationella idrottspolitiken. Syftet 

med statens stöd till idrotten är att bidra till utveckling av barns och ungdomars intresse och 

benägenhet att röra på sig, att väcka ett livslångt intresse för motion samt göra det möjligt och 

skapa lika förutsättningar för samtliga medborgare att utöva idrott. Därtill ska stödet främja 

integration och en god hälsa för alla medborgare.22 Ledord som legat till grund för 

statsbidraget sedan 1980-talet är satsning på bredd, kvinnor, invandrare och handikappade 

samt folkhälsa, ledare och antidoping. Dessutom har idrottens oberoende betonats starkt från 

statligt håll vid flertalet tillfällen och att försöka skapa villkor för rörelsens förmåga till 

egenfinansiering anses eftersträvansvärt (SOU, 1998;76).    

 

Lindroth och Norberg (2002) menar att förhållandet mellan idrottsrörelsen och staten varit ett 

ämne för diskussion sedan slutet av 1800-talet. Allt sedan dess har även relationen utvecklats 

på en rad områden. Vidare menar de att syftet med statens idrottspolitik genom åren kan 

ifrågasättas och tolkas utifrån olika förhållningssätt. Om intentionen från statens sida har varit 

att uppmuntra idrottsrörelsen att förbli en autonom folkrörelse eller rakt motsatt att utnyttja 

det ekonomiska stödet i ett försök att styra idrottsrörelsen. Det undras även om det 

                                                 
22 www.regeringen.se 2007-01-11 
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ekonomiska bidraget kan ge staten rättigheten att ställa krav och ha förväntningar på 

idrottsrörelsen. Någonting som dock underlättat förhållandet mellan parterna är att staten 

värderat den självständiga och ideella folkrörelsen som idrotten ändå är, samtidigt som 

idrottsrörelsen ofta själv tagit på sig ett samhällsansvar och parterna har under årens lopp, 

med några undantag, på det stora hela verkat åt samma håll. Som tidigare nämnts så anses 

idrottsrörelsen vara beroende av staten och dess spelmonopol, en annan aspekt enligt Norberg 

(2004) och Sjöblom (2006) är att även staten är beroende av idrottsrörelsens och dess 

samhällsnytta. Detta ömsesidiga beroendeförhållande bottnar i ett nära samarbete som gynnar 

båda parter. För statens del innebär det ett beroende av idrottens ideella krafter och att inte 

behöva bedriva idrottsverksamhet i offentlig regi. Även Åkesson (2004) menar i en 

litteraturstudie att staten och idrottsrörelsen lever i en form av symbios som inleddes redan på 

1900-talets början i och med det första statsanslaget till idrotten. Det ömsesidiga beroendet 

mellan parterna har även ökat med tiden i och med att idrottsanslaget höjts.  

 

4.5.2 Idrottens samhällsnytta 

 

Statens stöd till idrottsrörelsen rättfärdigas och legitimeras och har så gjorts i stort sett under 

hela sin historia i mångt och mycket genom idrottens samhällsnytta. Idrotten är en viktig del 

av många människors liv. Både för aktiva utövare och för intresserad publik. Regeringen ser 

idrottsrörelsen som en stor tillgång för samhället. Det anses vara av vikt att främja fysisk 

aktivitet för att minska sjukdomsbördan och stärka välfärden i landet. Idrotten kan i detta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande avseende bidra till landets välfärd genom 

motions- och breddidrott för medborgare i alla åldrar och socioekonomiska grupper. 

Dessutom kan idrotten utgöra en arena för möten i vardagen människor emellan. Detta kan ses 

som en integrationsprocess av yttersta vikt i dagens svenska samhälle som kännetecknas av en 

kulturell och etnisk mångfald till följd av invandringen (Kulturdepartementet, 1999).  

 

Idrottens så kallade allmännytta eller samhällsnytta har varit diskuterad under hela 1900-talet 

och är så än idag. I ett historiskt perspektiv har forskare och andra aktörer i samhället haft 

olika syn på frågan och nyanserna i debatten har förändrats i kapp med den övriga 

samhällsutvecklingen.  Enligt Lindroth och Norberg (2002) hänger ett antal gamla värderingar 

med än idag medan andra försvunnit med åren. Att idrotten har fostrande egenskaper såväl 

fysiskt som mentalt kom på tidigt 1900-tal och på 1920-talet hade debatten 
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arbetarklassvärderingar. Perspektivet med idrott som underhållning och som en viktig del av 

samhället infanns på 1930- respektive 1940-talet. Under 1950-talet och 1960-talet framhölls 

idrottens betydelse för barn och ungdomar, medan jämlikhet fick uppmärksamhet på 1970-

talet. På 1980-talet betonades idrottsrörelsens integrationsmöjligheter i samhället.  

 

Idag, enligt SOU (1998;76) är idrotten nyttig och angelägen för barn och ungdomars behov av 

fysisk aktivitet utanför skoltid. Skolan har dragit ner på andelen schemalagda idrottstimmar 

och den nuvarande andelen är inte tillräckligt för att tillfredställa den nödvändiga 

kroppsrörelsen i en tid av allt mer inaktivitet och stillasittande framför exempelvis datorer och 

TV. Kulturdepartementet (1999) menar att idrottsföreningars barn- och ungdomsverksamhet 

utgör en viktig samhällsfunktion ur denna synvinkel. Regeringen har dessutom i flertalet 

budgetpropositioner under 1990-talet betonat att det lokala aktivitetsstödet medför att barn 

och ungdomar får möjligheten att utöva lek och idrott samt tränas i demokratiska processer 

genom sitt idrottande.  

 

Åkesson (2004, 2005) kommer in på ämnet folkhälsa i samband med idrottens samhällsnytta. 

Denne menar att idrottens folkrörelse är en del av samhällets folkhälsoarbete och genom 

idrottsrörelsen kan staten få friska och sunda medborgare. Idrotten anses även ha en förmåga 

att fostra demokratiska och ansvarstagande individer med god fysisk och mental styrka. Detta 

beroende på att Riksidrottsförbundet bedöms vara en demokratiskt uppbyggd organisation. 

Även Norberg (2004) är inne på samma spår, med betoning på idrottens positiva effekter dels 

för hälsan på individnivå, men även på samhällsekonomisk nivå såsom minskade kostnader 

för sjukvården och skydd mot ungdomsbrottslighet och onykterhet. Idrotten ses i detta 

avseende som en meningsfull fritidssysselsättning. Dessutom kan idrottsrörelsen stå för 

rekreation och vara en motvikt till den rådande samhällsutvecklingen där allting sker i allt 

raskare tempo. 

 

Åkesson (2004) menar vidare att idrotten och då främst den framträdande arenaidrotten på 

elitnivå dessutom ger underhållning och ett meningsfullt tidsfördriv för medborgarna och kan 

även det ses som en form av samhällsnytta. Elitidrotten kan även ge Sverige internationell 

uppmärksamhet och anses bidra till breddidrott genom att väcka barn och ungdomars intresse 

för idrott samt förse dem med förebilder och idoler. I sammanhanget bör dock nämnas att 

Åkesson vid flertalet tillfällen ställer sig frågande inför om elitidrotten i själva verket erbjuder 

goda förebilder, med tanke på doping och våld med mera. 
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RF menar att den så kallade svenska modellen som bygger på en demokratiskt uppbyggd 

idrottsrörelse med ideellt engagemang ger mycket mer än vad den kostar. Samhället och 

staten får mångfalt tillbaka genom att satsa på idrottsrörelsen och idrottsrörelsen får statligt 

stöd för att den gör nytta i samhället. Uppfattningen som finns från vissa håll om att idrotten 

enbart kostar samhället stora pengar och resurser anser RF vara felaktig. Däremot betalar 

idrotten stora summor i form av skatter och avgifter vilket kan exemplifieras genom 

Stockholmsföreningen AIK. År 1997 fick klubben 1,6 miljoner kronor i kommunalt och 

statligt stöd, i skatter och övriga avgifter betalade föreningen 28,8 miljoner kronor till staten 

och kommunen. Detta betyder att samhället fick 18 kronor tillbaka för varje satsad krona. 

Idrotten ger inte igen enbart i ekonomisk mening utan även i hälsa, gemenskap, underhållning 

och meningsfull sysselsättning.23 Att idrottsrörelsen ger mer än vad den får påvisas likaså av 

Bred (2003), även om storklubbar som AIK räknas bort. Små och medelstora föreningar får 

enligt en studie 1,63 miljoner kronor i statligt bidrag, men de betalar samtidigt 4,95 miljoner 

kronor till staten i skatter och moms.  

 

4.5.3 Reglering/avreglering i framtiden 

 

Vad en avreglering på den svenska spelmarknaden skulle innebära för idrottsrörelsen är 

besvärligt att sia om, dock tycks de flesta vara ense om att det skulle betyda en osäkerhet inför 

idrottsstödets fortsatta storlek och utformning. Enligt Riksrevisionen (2005) är två tredjedelar 

av statsbidraget till ungdomsorganisationer, vilket inkluderar idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet, direkt kopplat till Svenska Spel och bolagets vinstöverskott i och med 

vinstdelningssystemet. Detta medför ett problem och en osäkerhet inför framtiden ur ett 

ekonomiskt perspektiv, då dessa organisationer finansierar en stor del av sina aktiviteter med 

ett bidrag som är beroende av spelbolagets lönsamhet. Några negativa konsekvenser av 

bidragssystemet har möjligen ännu inte hunnit drabba idrottsrörelsen eller andra 

ungdomsorganisationer beroende på att Svenska Spels stadigt har ökat sin vinst sedan 1990-

talets början. Dock kom ett trendbrott år 2005 då bolaget backade i omsättning, vilket som 

tidigare nämnts innebar ett minskat stöd. Gällande förändringen på spelmarknaden i stort så är 

det enligt Lotteriutredningen (2006) troligt att de svenska bolagens vinst kommer att fortsätta 

att minska vilket i sin tur kommer att drabba föreningslivet. Detta betyder således att det trots 

spelmonopolet inte finns några garantier för finansieringen av stödet till idrotten via 

                                                 
23 www.rf.se 2007-01-27  
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spelmarknaden. Norberg (2005) menar att utifrån denna bild är det motiverat att ifrågasätta 

hur staten kommer att ställa sig till stödet då spelintäkterna blir mindre. Merparten av 

vinstöverskottet har ju under åren tillförts statskassan och det är inte i första hand staten som 

förlorar på att de svenska spelbolagens omsättning sjunker. Även om stödet till idrottsrörelsen 

idag till stor del baseras på Svenska Spel så är det i högsta grad ett statligt stöd som står under 

statsmaktens ansvar. Enligt Svenska Spel (2007) och som tidigare har nämnts så minskade 

dock inte Svenska Spels omsättning ytterligare år 2006 utan tvärtom skedde en ökning med 

drygt en miljard kronor. 

 

Ett annat problem gällande spelmonopolets varande är att det kanske inte överrensstämmer 

med EG-rättens bestämmelser avseende fri rörlighet och att spelmarknaden i Sverige av denna 

anledning måste reformeras. I takt med att Svenska Spel inför nya spelformer på marknaden 

samt vill höja vinståterbetalningen till spelarna för att öka konkurrenskraften blir det även allt 

svårare att försvara spelmonopolet utifrån sitt ursprungliga syfte av skyddshänsyn för 

allmänheten. Dessutom utgör de gränsöverskridande spelbolagen via Internet ett hot mot 

regleringsformen (Norberg, 2005).   

 

Norberg (2005) menar vidare att om staten ska bevara dagens reglering bör den spelpolitiska 

legitimiteten ses över. Författaren frågar sig därför om statsanslaget till idrottsrörelsen via 

spelmarknaden kan utgöra en legitimitetsgrund för att behålla spelmonopolet. Dock är inte 

detta ett antagbart skäl av EU:s reglemente.  

 

Betydelserna av ett minskat stöd till idrottsrörelsen med befintligt system eller på grund av en 

avreglering kan bli olika inom idrotten, då idrottsförbunden och föreningarna inte har samma 

förutsättningar och inte är lika beroende av stödet via spelmarknaden. Storklubbarna och de 

större förbunden som exempelvis Svenska Fotbollsförbundet är inte i samma utsträckning 

beroende av stöd som mindre förbund med lägre grad av självfinansiering. I praktiken skulle 

ett minskat stöd främst innebära ett minskat LOK-stöd. En avreglering kan å andra sidan ge 

idrottsrörelsen och de lokala föreningarna fler samarbetspartners och sponsorer att välja 

bland. Riksidrottsförbundets förre ordförande Gunnar Larsson menar att storklubbar med 

elitverksamhet möjligen till och med skulle kunna tjäna på en avreglering, då det skulle bli 

lagligt att sponsras av utländska spelbolag, men inte idrotten i stort. Redan idag finns det dock 

föreningar och förbund som samarbetar med utländska spelaktörer (Larsson, 2005, 

Kulturdepartementet, 1999). 
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En tänkbar alternativ modell vid en avreglering är enligt Lotteriutredningen (2006) en form av 

licenssystem där spelanordnare skulle få söka tillstånd och kontrolleras av Lotteriinspektionen 

för att få bedriva verksamhet i Sverige. Detta skulle då innebära att både de nuvarande 

svenska spelbolagen, utländska bolag, föreningslivet samt nya svenska och utländska 

spelanordnare vare sig de erbjuder spel över Internet eller ej skulle kunna ges licens. Detta 

skulle medföra att privata vinstintressen blev accepterat, något som idag i grunden inte får 

förekomma på den svenska spelmarknaden. Licenssystemet skulle i praktiken ge svenska 

myndigheter större möjlighet till kontroll än i nuläget då en betydligt större del av 

spelmarkanden skulle vara reglerad, visserligen utefter ett nytt system. Denna avreglering 

skulle innebära mer konkurrens samt stimulera ytterligare utveckling på spelmarknaden. 

Konkurrensen skulle medföra fördelar för spelarna med större vinståterbetalning, men 

samtidigt en risk för fler skadeverkningar av överdrivet spel.  Idrottsrörelsens intäkter från ett 

sådant licenssystem kan vara möjligt genom att staten beskattar spelanordnarna och sedan 

låter dessa medel tillfalla allmännyttiga ändamål. Enligt Söderberg (2006) är den nuvarande 

borgerliga koalitionsregering positiv till ett avskaffande av spelmonopolet. Men ännu har 

inget hänt på området. 

 

4.5.4 Aktörernas syn på förhållandet 

 

I början av 1900-talet och under århundradets mitt var Riksidrottsförbundet kritiskt inställt till 

att statsstödet till idrotten finansierades via spelmarknaden och Tipstjänst. RF såg det som ett 

problem att idrotten främjades ekonomiskt och var beroende av medborgarnas håg för spel 

och vadslagning. Även på senare år i samband med att värdeautomatspelet Jack Vegas 

överskott tillföll idrotten var synen på förhållandet negativ. Idag däremot är tongångarna 

annorlunda, RF:s ledning ställer sig aktivt bakom spelmonopolet och har bland annat lanserat 

en omfattande annonskampanj, där ett tack till det svenska spelet samt människor som spelar 

förs fram (Norberg, 2004,2005). RF anser det viktigt att idrottsrörelsen tar ställning för 

Svenska Spel och spelmonopolet som en del i att värna om och kämpa för idrottens intressen. 

Ett ställningstagande som kan anses politiskt kontroversiellt, men grundar i att idrottsrörelsen 

själv är en del av spelmarknaden samt att den tar emot stora intäkter av Svenska Spel och då 

inte med säkerhet kan räkna med samma fördelning av resurserna vid en avreglering. Detta 

inkräktar på idrottsrörelsen behov av en stabil och långsiktig finansiering enligt Larsson 

(2005). Även andra europeiska idrottsförbund främst i Tyskland, Danmark, Finland och 
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Holland försvarar den reglerade spelmarknaden och nationella spelmonopol.24 Dock menade 

Riksidrottsförbundet (1995) i idrottsrörelsens riktlinjer inför 2000-talet att idrotten bör 

förbereda sig på att öka graden av självfinansiering i framtiden. Enligt Mattsson (2006) anser 

även regeringen att idrottsrörelsens självfinansiering bör öka. Men menar samtidigt att det 

även är lite av statens ansvar att hjälpa idrotten ekonomiskt. 

 

Svenska Spel (2006) ser det som en förmån att få vara med och stötta utvecklingen av svensk 

idrott och därmed lägga grunden för idrottsframgångar och nya vinnare i framtiden. Dessutom 

bidrar stödet till en meningsfull fritid för barn och ungdomar genom LOK-stödet, vilket helt 

bygger på spelbolagets vinstöverskott.  

 

                                                 
24 www.rf.se 2007-01-31 
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5. DISKUSSION 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Den valda metoden litteraturundersökning anses relevant för problemområdet samt för syftet 

med denna uppsats. Insamlandet av underlag i form av en mängd litteratur anses ha fungerat 

väl och utan svårigheter. Det finns mycket fakta om spelmarknaden och hur idrottsstödet är 

uppbyggt och fördelat idag. Men precis som Norberg (2004) menade har relativt lite forskning 

bedrivits om kopplingen mellan idrottsrörelsen, staten och spelmarknaden. Detta trots att 

ämnet har var diskuterat gång på gång ända sedan bildandet av Tipstjänst år 1934, samt att 

denna koppling gett idrottsrörelsen enorma summor pengar varje år. Dessutom är den mesta 

delen av det befintliga materialet inom området gjord av samma forskare. Den nämnde 

Norberg är en av dem som forskat flitigast och producerat både böcker samt artiklar. Detta 

kan både vara en fördel och nackdel, då det givetvis inte är bra att endast ett fåtal forskare 

arbetar inom ett ämne. Samtidigt som dessa forskare verkligen är väl insatta i frågan, vilket 

gör materialet tillförlitligt. Dessutom bör hänsyn tas till att källor som exempelvis Svenska 

Spel och Riksidrottsförbundet kanske inte kan anses neutrala och objektiva då de yttrar sig om 

ämnet mycket utifrån sitt eget intresse, men de anses ändå vara relevanta för undersökningen 

och syftet med uppsatsen. Med hjälp av litteraturen anses det även att frågeställningarna har 

kunnat bli besvarade och därmed att syftet med uppsatsen blivit uppnått på ett 

tillfredsställande vis. Någonting som kunde ha gjort denna undersökning djupare hade varit 

om intervjuer gjorts med de inblandade parterna. Detta valdes dock bort i inledningsskedet på 

grund av att det skulle ha varit allt för tidskrävande. 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Stödet till idrottsrörelsen fördelas idag till två tredjedelar genom vinstdelningssystemet. Det 

bör poängteras att stödet i första hand är ett statligt stöd som dock tilldelas idrotten via 

spelmarknaden och Svenska Spel. Fördelningen ut till idrottsföreningarnas verksamhet sker i 

praktiken genom Riksidrottsförbundet och främst i form av det lokala aktivitetsstödet. LOK-

stödet måste anses vikigt för barn och ungdomar. De behöver möjligheten till lek och rörelse 

som föreningsidrotten kan erbjuda, särskilt i dagens samhälle med en allt mer stillasittande 

och inaktiv vardag samt mindre spontanidrott och färre idrottstimmar i skolan.  
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Den mest uppenbara fördelen idrotten drar av att statsstödet erhålls via spelmarknaden är den 

dryga miljard kronor kopplingen till Svenska Spel genererar varje år. Den sammanlagda 

summan av stödet till idrottsrörelsen från staten hade förmodligen inte kunnat komma i 

närheten av dagens mått utan denna kopplig. Detta är även något som är fördelaktigt för 

staten, som inte behöver skaffa dessa pengar till idrotten från annat håll. Men i och med den 

gränsöverskridande spelmarknaden fyller inte den svenska regleringen sitt fulla huvudsakliga 

syfte avseende skydd mot överdrivet spelande för allmänheten, då många ändå spelar genom 

utländska spelbolag via Internet. Så att staten i mångt och mycket legitimerar spelmonopolet 

med skyddshänsyn för befolkningen kan tyckas vara diskutabelt. Visserligen är det svårt att 

bedöma hur situationen skulle förändras vid en eventuell avreglering och kanske är det så att 

spelmonopolet ändå begränsar spelandet i relation till att denna form av statlig reglering inte 

skulle finnas. Det går även att vidare ifrågasätta monopolets legitimitet och om statens vilja 

att behålla rådande reglering inte haft någonting med att Tipstjänst under många år och idag 

Svenska Spel genererat åtskilliga miljarder kronor i vinst till statskassan. Under årens lopp har 

ju merparten av vinstöverskottet från spel tillfallit staten och även med dagens 

vinstdelningssystem är det staten som först tilldelas sina 3,2 miljarder kronor innan resten 

fördelas ut till bland andra idrottsrörelsen.  

 

Miljarder till staten och skyddshänsyn för allmänheten kan anses motstridigt. Men å ena sidan 

kan detta förenas med tanke på att statskassan är till för medborgarna, å andra sidan är det 

oförenligt då en stor del av monopolets intäkter kommer från en relativt liten grupp 

medborgare med spelproblem eller spelberoende. Vad har spelmonopolet gett avseende 

skyddshänsyn för dem? Om nu ett motiv för statens spelpolitik är att motverka överdrivet 

spelande borde möjligen en stor del av vinstöverskottet gå till att förebygga och behandla 

sådana problem. Idag tros staten satsa relativt små medel på detta. Trots att denna 

litteraturundersökning handlar om idrottsrörelsens förhållande till spelmarknaden och dess 

aktörer går det inte att bortse ifrån den ökande problematiken av spelberoende. Kommer 

denna grupp att bli än större med en avreglering? En avreglering innebärande en lägre grad av 

kontroll och fler spelmöjligheter samt mer reklam. Som Binde (2005) menade, mer reklam – 

mer spel. I och för sig finns reklamen för andra spelbolag genom utlandssända TV-kanaler 

och Internet och möjligheten till spel utanför statlig kontroll finns som sagt via nätet redan.  

 

Om det nu är så att ett fortsatt statligt spelmonopol grundat på skyddshänsyn för allmänheten 

är ohållbart skulle då idrottsstödet istället kunna legitimera detta monopol? Svaret på denna 
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fråga är nej, inte enligt nuvarande bestämmelser åtminstone. Ett annat problem för det statliga 

spelmonopolets fortlevnad är EU:s lagstiftning gällande fri rörlighet för varor och tjänster 

mellan medlemsländerna samt huruvida den svenska regleringen på spelmarknaden stämmer 

överrens med EG-rättens bestämmelser på området. Intressant i sammanhanget är även att den 

nya borgerliga regeringen anses vara positivt inställd till en avreglering och slopande av 

spelmonopolet oavsett EG-rättens reglemente eller den gränsöverskridande spelmarknaden.   

 

Ska idrottsrörelsen behöva ha moraliska betänkligheter över var statsstödets pengar kommer 

ifrån? Detta är någonting som varit ett dilemma för idrotten ända sedan bildandet av 

Tipstjänst år 1934, då kopplingen mellan statsstödet och spelmarknaden tog sin början. Det 

har ansetts vara olämpligt att idrotten ska finansieras av så kallade spelpengar och ett av de 

senaste exemplen gällande denna koppling var Jack Vegasautomaterna i pubmiljö med hög 

risk för spelproblem och bidrag till barn- och ungdomsverksamhet i idrottsföreningar. Men på 

senare år efter det att den direkta kopplingen mellan stödet till idrottsrörelsen och 

spelautomaterna tagits bort och ersatts med vinstdelningssystemet som avser Svenska Spels 

samlade överskott verkar däremot idrottsrörelsen inte längre ha några förbehåll. Detta trots, 

eller kanske tack vare, att stödet via spelmarknaden har ökat kraftigt sedan början av 1990-

talet och idag rör sig om en dryg miljard kronor varje år. RF har till och med gått ut och öppet 

tackat Svenska Spel och spelarna för dess bidrag till idrotten. Verkligheten är förmodligen 

den att idrotten är i behov av pengar, precis som alla andra aktörer i samhället och har helt 

enkelt inte råd att ha moraliska betänkligheter gentemot var dessa pengar kommer ifrån. 

Dessutom finns även en självklar koppling mellan just spel och idrott som även den gör 

idrottsstödet via spelmarknaden legitimt.  

 

För att återgå till idrottsrörelsens ställningstagande för spelmonopolet så kan det bortsett från 

det rent ekonomiska intresset tyckas vara något märkligt då monopolet i sig inte får grunda i 

att vinstöverskottet går till allmännyttiga ändamål. Förutom detta kanske utvecklingen på 

spelmarkanden gör att ett monopol i fortsättningen inte heller kan garantera ett ekonomiskt 

stöd till idrotten. Stödet kan minska i takt med att Svenska Spels omsättning backar – 

någonting som skedde år 2005, då spelbolagets vinst blev märkbart mindre i jämförelse med 

de senaste årens kraftiga uppgång. Detta trodde flertalet skulle komma att bli ett trendbrott 

men nu visar resultatet från år 2006 återigen en ökning. Trots detta finns en osäkerhet kring 

idrottsstödets fortlevnad både med dagens utformning samt vid en avreglering på 

spelmarknaden. 
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Dessutom finns ett annat aktuellt dilemma och nackdel för idrottsrörelsen som utgörs av ett 

beroendeförhållande till både staten samt spelmarknaden och då främst till Svenska Spel. 

Bland andra menar både Norberg (2004, 2005) och Åkesson (2004) att idrotten är beroende av 

det statliga stödet och därmed av spelmonopolet för finansiering av sin aktivitet. Detta kan 

medföra problem inför en eventuellt stundande avreglering och RF menar att en fri 

spelmarknad skulle innebära ett hot mot idrotten. Detta hot ligger främst i en osäkerhet kring 

hur stödet till idrotten vid en avreglering skulle komma att fortlöpa. För även om idrottsstödet 

i grund och botten är ett statligt stöd så måste det ju trots allt finansieras från något håll. 

Samtidigt utgörs hotet av att en avreglering på spelmarknaden kan slå främst mot mindre 

föreningar, barn- och ungdomsidrott respektive breddidrott som redan har små medel att tillgå 

i den dagliga verksamheten. Större föreningar och elitidrott klarar sig ändå bra och skulle 

dessutom kanske rent av tjäna på en avreglering, vilken skulle möjliggöra fördelen att få 

skriva sponsoravtal med utländska spelbolag.  

 

Hur en eventuell avreglering kommer att drabba idrottsrörelsen och idrottsstödet är oklart. 

Dessutom finns funderingar kring vad som händer med Svenska Spel under sådana 

förhållanden. För samtidigt som de idag försvarar monopolet har bolaget svårighet att tävla 

med de utländska, Internetbaserade bolagen gällande exempelvis marknadsföring och 

vinståterbetalning till spelarna. Det gäller att hänga med i den allt mer tätnande konkurrensen 

och vid en avreglering skulle Svenska Spel eventuellt kunna delta på mera lika villkor som de 

övriga spelbolagen. Något som idag inte är möjligt på grund av den svenska statens krav på 

skyddshänsyn. 

 

Förhållandet mellan idrottsrörelse, stat och spelmarknad är både komplext och motstridigt. 

Både staten och främst idrottsrörelsen själv poängterar vikten av att idrotten förblir en 

autonom folkrörelse. Hur det i verkligheten ligger till med detta idrottens oberoende i 

ekonomisk mening kan däremot ifrågasättas, med tanke på det omfattande statliga stödet via 

Svenska Spel. Så att idrotten är beroende av finansiellt stöd anses vara uppenbart. Någonting 

annat som inkräktar på idrottens och Riksidrottsförbundets självständighet är att staten, 

genom sitt stöd, möjligen kan utöva makt och kontroll över idrottsrörelsen. Frågan är om 

stödet ger staten rätt att ställa krav på idrotten och i så fall om idrotten är skyldig staten en 

motåtgärd för mottaget stöd? Handslaget är ett exempel på hur staten med dagens system kan 

gå in och styra hur idrottsföreningarna ska arbeta för att få ta del av pengarna i denna 

satsning. Givetvis ska det ställas krav på idrottsrörelsen från samhällets sida, för att den är 
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landets största folkrörelse och därmed aktiverar en stor del av befolkningen, inte minst barn 

och ungdomar. Dock ställer förmodligen idrotten själv höga krav på sin organisation och är 

villig att ta ansvar i många samhällsfrågor. Det finns även en annan vinkling gällande det 

nämnda beroendeförhållandet och precis som Åkesson (2004) och Sjöblom (2006) anser kan 

det även gälla det omvända. Att staten å sin sida även är beroende av idrottsrörelsen och att 

parterna under åren utvecklat en ömsesidig bundenhet till varandra. Utan idrottsrörelsens 

ideella förmågor hade staten behövt bedriva idrott i offentlig regi för att uppnå en ”Idrott åt 

alla”. Dessutom anses idrottsrörelsens så kallade samhällsnytta vara av så stor vikt att detta 

även har legat till grund då staten legitimerat stödet till idrotten, under hela dess livslängd. Det 

statliga beroendet av en organiserad idrottsrörelse är någonting som talar för ett fortsatt starkt 

stöd till idrotten från statligt håll, även om det skulle ske en avreglering på spelmarknaden. 

Dessutom kan det tyckas att staten har ett ansvar att följa målsättningen från år 1969 om en 

”Idrott åt alla”, som fortfarande är underlag till den svenska idrottspolitiken, samt att säkra ett 

långsiktigt ekonomiskt stöd till idrotten.  

 

Idrottens samhällsnytta kan diskuteras i termer av om idrotten är denna demokratiska och 

hälsosamma folkrörelse den vill och bör vara, eller om detta är en förskönad bild av rörelsen. 

Är idrotten verkligen allt det där den sägs vara? En jämlik, sund, välfärdsskapande samt en 

meningsfull sysselsättning och vad menas egentligen med ”meningsfull sysselsättning”? Det 

finns även en annan bild av idrotten som innehåller mobbing, rasism, våld, doping och fusk, 

alkohol samt att pengar styr. På så sätt speglar idrotten många av de problem samhället är 

ställt inför idag. Idrottsrörelsen är ingen avskild företeelse som består enbart av goda ting utan 

den är en del av samhället och har därmed givetvis sin beskärda del av avarter. Däremot tycks 

det vara befäst att idrotten ger mer än den får rent ekonomiskt. Statsstödet via Svenska Spels 

vinstdelningssystem är med andra ord ingen välgörenhet. Ett exempel som visar på detta 

faktum är att staten får tillbaka tre gånger så mycket för varje satsad krona på idrottsrörelsen, 

då små och medelstora föreningar betalar stora summor i skatter samt andra avgifter. Än mer 

får samhället tillbaka om stora föreningar räknas in. Emellertid står det även klart att idrotten 

är mycket betydelsefull för många människor, både för aktiva utövare och som kulturyttring 

för passionerade supportrar. Och som det verkar i dagsläget finns få riktigt bra alternativ till 

idrottsstödets finansiering samt till hur den svenska spelmarknaden ska utformas vid ett 

slopande av spelmonopolet. Ett licenssystem är en möjlig väg att gå men hur detta skulle 

fungera praktiskt får framtiden utvisa. 
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5.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring idrottsstödet och kopplingen mellan idrottsrörelsen, spelmarknaden 

och staten behövs, inte minst med tanke på att det finns ganska lite befintlig forskning på 

området trots ett omfattande och mångårigt ekonomiskt stöd som medfört ett komplext 

förhållande mellan parterna. Denna forskning är intressant oavsett hur stödet till 

idrottsrörelsen kommer att finansieras i framtiden. Någonting som idag är osäkert men 

förmodligen den närmaste tiden kommer att utvisa. Djupare forskning inom ämnet kan ske 

gällande stödets egentliga betydelse för små och medelstora idrottsföreningar och LOK-

stödets betydelse idag samt att det vore intressant att tydligare kartlägga beroendeförhållandet 

mellan staten och idrottsrörelsen och då främst Riksidrottsförbundet. Ett exempel på fortsatt 

forskning är att regeringen i mars år 2007 utsåg Tomas Peterson professor i idrottsvetenskap 

vid Malmö Högskola till utredare för att utvärdera statens stöd till idrotten. Denna utredning 

ska redovisas våren år 2008 och den avser att innehålla huruvida effekterna av idrottsstödet 

överrensstämmer med regeringens mål samt förslag till en framtida inriktning av stödet.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
25 www.idrottsforum.org 2007-03-14 
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