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Till OS med olika bagage
London första testet för elitstödet
Svenska elitidrottare lever under väldigt olika villkor, visar en studie av 
åtta idrotter. Bara ett fåtal har en ekonomisk trygg situation. Under de 
senaste åren har regeringen satsat 212 miljoner kronor på eliten. I OS 
i London sätts den nya politiken på prov.

St a t e n S S t ö d t i l l  föreningsidrotten har 
under sin dryga 100-åriga historia varit 
primärt riktat mot barn- och ungdomar. 
Motiven har kunnat kopplas till folkhälsa 
och demokratifostran. Ett tydligt trend-
brott inföll 2009 när regeringen beslutade 
om att inrätta ett särskilt elitidrottsmål. 
Samtidigt beslutade regeringen att 212 
miljoner kronor av överskottet från 
Svenska Spel skulle användas till en 
”flerårig samlad förbundsövergripande 
och behovsprövad elitsatsning”. 

För denna satsning fick Centrum för 
idrottsforskning i uppdrag att genomföra 
”en fördjupad analys av det samlade 
elitstödets utformning och verkan samt 
övrig verksamhet som stärker idrottsutö-
vares internationella konkurrenskraft”. 
Den här artikeln är baserad på den 
analysen, närmare bestämt de delar som 
fokuserar på jämförande internationell 
forskning om nationella elitidrottssystem 
samt den svenska elitidrottens existens-
villkor.

Svensk elit intervjuades
Vår analys av den svenska elitidrottens 
villkor bygger på en studie av elitverksam-
heterna inom åtta idrotter. Intervjuer 
genomfördes med sammanlagt åtta 
landslagsaktiva utövare, åtta landslagsträ-
nare och åtta sportchefer. Däribland fanns 
OS-aktuella förbundskaptenerna i hand-
boll Staffan Olsson och Ola Lindgren,  
simhopparen Anna Lindbergs tränare 

Ulrika Knape-Lindberg (som även är 
sportchef och förbundskapten) samt 
simmaren Lars Frölander. Till dem ställde 
vi frågor om: organisation och ekonomi, 
talangidentifiering och talangutveckling, 
stöd till utövare, stöd till tränare och 
ledare, uppföljning, forskning och 
omvärldsanalys, elitidrottsmiljö. 

Urvalet av idrotter var strategiskt för 
att få en så varierad och mångfasetterad 
bild som möjligt. Vi kategoriserade 
idrotter som i olika avseenden liknar 
varandra (och därmed torde ha liknande 
förutsättningar). I nästa gallringssteg 
valde vi ut ett mindre antal idrotter som 
var och en fick representera sin respektive 
kategori. 

Stora ekonomiska skillnader
Våra resultat när det gäller organisation 
och ekonomi visar att den svenska eliti-
drottens existensvillkor är mycket varie-
rande. Det är svårt att tala om en samlad 
svensk elitidrott annat än i grovt generali-
serande termer. Men även om de under-
sökta landslagen lever under skilda 
organisatoriska och ekonomiska beting är 
samstämmigheten stor kring vilka pro-
blem som finns. De efterlyser långsiktig-
het. Frånvaron av en sådan har framför 
allt sitt ursprung i den osäkra ekonomiska 
situation som specialidrottsförbunden 
lever med, menar de intervjuade. En abso-
lut majoritet av dem efterlyser också en 
mer transparent fördelning från central-
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organisationernas sida. De önskar sig 
stödprinciper och bakomliggande argu-
ment som är mer ”förutsägbara och 
stadiga”. De flesta är också överens om att 
det totalt sett behövs utökade resurser för 
att Sverige ska kunna fortsätta att hävda 
sig på de internationella tävlingsarenorna. 

Ber man de intervjuade att lägga 
problemfokuseringen åt sidan för att i 
stället rikta uppmärksamheten mot 
framgångsfaktorer, går det att skönja 
delvis andra centrala spörsmål. Det första 
ansluter till diskussionen ovan, men med 
en annan utgångspunkt: Hur kan Sverige 
prestera så pass väl med tanke på de svåra 
ekonomiska förutsättningarna? Slutsat-
serna pekar mot att den svenska idrottsrö-
relsen har god organisering, och att 
många oavsett bakgrund har möjlighet att 
börja idrotta.

Intervjusvaren visar också att det tycks 
finnas många olika vägar fram till interna-
tionell framgång. Samtliga idrotter som 
ingår i vår studie har höga målsättningar 
och förväntningar om att nå topplace-
ringar och vinna medaljer i mästerskap, 
världscuptävlingar eller motsvarande – 
trots att deras förutsättningar ser så olika 
ut.

För lite talangutveckling 
Våra resultat när det gäller talangidenti-
fiering och talangutveckling visar tydligt 
hur den svenska modellen tar sin utgångs-
punkt i föresatsen om en idrott åt alla. 
Inom ramen för modellen ryms emellertid 
många olikheter, som kommer av de olika 
idrotternas skilda förutsättningar. Tydli-
gast skiljer de relativt små och unga 
idrotterna ut sig. Där saknas det konven-
tionella talangutvecklingssystem. 

Vid sidan om olikheterna finns flera 
gemensamma drag. Det tydligaste är den 
utbredda tilltron till de verksamheter som 
bedrivs inom idrottsföreningarna. Fören-
ingarna uppfattas som systemets funda-
ment, där grunden läggs för att få med så 
många som möjligt. En viktig komponent 
är uppenbarligen alla de tränare som 
verkar i föreningslivet. Tyvärr är de alltför 
få, menar de intervjuade. Dessutom 
befinner sig de med högst kompetens ofta 
på fel nivå i elitidrottssystemet, vilket 
beror på att de allra flesta idrottsfören-
ingar inte har råd att anställa tränare. 

Elitidrottssystemets allra största 

problem tycks vara att för många avslutar 
sina karriärer innan de nått sin fulla poten-
tial. Problemet accentueras i steget mellan 
junior- och senioråldrarna, där resurserna 
för de senare inte räcker till för att stödja 
fler än de absolut bästa. För dem som blir 
utan stöd kompliceras en fortsatt satsning 
av svårigheterna att hitta anpassade 
arbetstillfällen och tillrättalagda studieför-
hållanden. Troligen läggs för mycket fokus 
på talangidentifiering och för lite på 
talangutveckling i det svenska systemet. 

Såsom gemensamma framgångsfaktorer 
lyfter intervjupersonerna fram idrottsgym-
nasieverksamheten, arbetet med att 
standardisera och formalisera träningsme-
toder, tester, kravprofiler, strategier och 
arbetssätt. Överhuvudtaget handlar det om 
långsiktiga satsningar, ”som skapar 
trygghet genom att inte bara fokusera på 
poängtabeller och medaljer”.

Vår sammanfattande analys när det 
gäller talangidentifiering och talangutveck-
ling är att ett framgångsrikt system först 
och främst måste ta hänsyn till den 
specifika idrottens förutsättningar. Dess-
utom måste det präglas av systematik, 
långsiktighet, lyhördhet och av att det 
skänker utövarna trygghet och mod att 
våga satsa vidare. Då handlar det inte bara 
om en mängd resurser som måste till, utan 
också om när, var och hur dessa sätts in för 
att ge största möjliga effekt. Här, menar vi, 
har idrotterna och förbunden mycket att 
lära av varandra.

Stödet når bara de bästa
Våra resultat när det gäller stöd till utövare 
visar att man överlag är tillfreds med 
stödsystemen. Samtidigt är de intervjuade, 
återigen, direkt kritiska mot stödformernas 
kortsiktighet och ogenomskinlighet. Det 
tydliga siktet mot nästa OS leder till 
projektifiering och ett överdrivet fokus på 
de utövare som befinner sig allra högst 
upp. Hemlighetsmakeriet runt fördel-
ningen av stöden skapar dessutom, menar 
man, misstänksamhet och missunnsamhet. 
När det gäller Riksidrottsförbundet (RF) 
och Sveriges olympiska kommitté (SOK) så 
uppfattas RF ha mer av helhetstänkande 
och vara mer helhetstäckande i sitt stöd. 
SOK uppfattas däremot som mer kompe-
tent och mer engagerad i elitsammanhang. 
Det finns en önskan att de två organisatio-
nerna bör renodla och avgränsa sina 

I studien intervjuades totalt 
8 aktiva, 8 tränare och 8 sport-
chefer i 8 landslag:

• Freestyle-skicross (dam/herr)
• Goalball (herr)
• Handboll (herr)
• Ishockey (dam)
• Längdskidor (herr)
• Orientering (dam)
• Simhopp (dam/herr)
• Simning (herr)

Fakta
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respektive ansvarsområden bättre (i 
stället för att som nu dubbelarbeta); att 
RF tar ansvar för infrastrukturen och SOK 
för individerna.

Intervjuerna visar också att såväl 
sportchefer som förbundskaptener önskar 
mer tillit från RF och SOK i fråga om det 
egna specialidrottsförbundets sakkunska-
per. Vidare efterlyser de fler alternativ när 
det gäller stödformer och mer frihet kring 
hur de tilldelade resurserna kan använ-
das. Allra mest efterfrågar de olika former 
av stöd som kan riktas direkt till idrotts-
föreningarna, samt stöd i form av support 
som kan finnas nära utövarna och vara 
tillgängligt 24 timmar om dygnet. Utö-
varna å sin sida uttrycker framför allt oro 
för den egna ekonomiska situationen och 
den fortsatta karriären inom idrottsrörel-
sen efter det att den aktiva karriären är 
över. Här finns brister i stödsystemen 
som, hävdar man, skapar otrygghet inom 
svensk elitidrott och som framöver 
riskerar att leda till att färre vågar satsa på 
en elitidrottskarriär.

Alla intervjupersoner är eniga om att de 
reella hindren för svensk elitidrotts 
fortsatta utveckling framför allt handlar 

om det bristande stödet till dem som 
befinner sig just utanför seniorlandslagen, 
de alltför få elitanpassade idrottsanlägg-
ningarna, och de för få och dåligt anpas-
sade idrottshögskoleutbildningarna.

Kompetensbrist hos ledare 
Det finns även stora skillnader mellan de 
åtta studerade idrotterna när det gäller 
stöd till tränare och ledare. Det gäller 
också mellan idrotter inom samma 
specialidrottsförbund. De större idrot-
terna kan hålla sig med egna stegutbild-
ningar medan de mindre helt är hänvi-
sade till RF:s och SOK:s 
elittränarutbildningar. Men det är långt 
ifrån alltid som de små idrotterna ens kan 
ta sig tid och råd att delta i dessa. Gene-
rellt sett är mindre idrotter och i synner-
het nyetablerade sådana mindre nöjda 
med sakernas tillstånd än de större och 
väletablerade. Samtidigt har bristerna hos 
de förra lett till en stor uppfinningsrike-
dom och en vilja att söka olika typer av 
samarbeten inom och utanför moderför-
bunden för att klara ledarbristen. Något 
som de senare också skulle kunna lära av 
genom en närmare samverkan.

Anna Lindberg tog dubbla EM-guld 
i maj. Hon berättar att hon under 
stora delar av sin karriär har levt på 
sina föräldrar och studerat på 
kvartsfart, för att komplettera 
bidragen från enstaka privata 
sponsorer och topp- och 
talangstödet från SOK på 6 000 
kronor per månad. Det senare 
drogs in när hon väntade barn 
och var föräldraledig.
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Samtliga är överens om att det råder 
kvalitetsbrister i det översta toppskiktet 
av ledarkåren – hos dem som ofta 
befinner sig i teamen runt landslagen. 
Där finns brister i både specialistkompe-
tens och allmänpedagogisk kompetens, 
anser de. 

Vår sammanfattande analys av stödet 
till tränare och ledare visar, att som 
utbildnings- och fortbildningsverksam-
heten ser ut i dag är möjligheterna till 
vidareutveckling starkt begränsade. 
Intervjupersonernas egna förslag på 
förbättringar handlar om att utveckla en 
fortsatt karriär för före detta elitidrotts-
utövare, fler utbildningssteg som organi-
seras både inom det egna förbundet och i 
idrottsrörelsen generellt, och fler speci-
alidrottsförbundsanpassade idrottshög-
skolesatsningar.

Efterlyser mer forskning
Resultaten när det gäller uppföljning, 
forskning och omvärldsanalys är enty-
diga. De intervjuade inom elitidrotten 
anser att samtliga är framgångsfaktorer, 
men att de måste utvecklas vidare. 
Framför allt gäller det forskningen och 
omvärldsanalysen. De efterfrågar inte 
generell idrottsforskning. Istället vill de 
se verksamhetsnära och grenspecifik 
forskning i nära samarbete mellan 
sakkunniga inom specialidrottsförbun-
den och forskarna. Eftersom man inte 
själva anser sig ha råd önskar man att RF 
och SOK tar ett större ansvar både för 
finansiering och för samordning. I 
dagsläget läggs mest fokus på traditio-
nella uppföljningar och utvärderingar av 
mästerskap och andra tävlingar. Men 
inte heller här tas analyserna tillvara, det 
vill säga att man omsätter resultaten i 
praktiken, enligt intervjupersonerna.

Det sammantagna intrycket är att 
många av de överordnade, långsiktiga 
beslut som fattas inom svensk elitidrott, 
när det gäller alltifrån träningsmetoder 
och speltaktiska upplägg till organisering 
av verksamheter och förbundsövergri-
pande strategier för talangutveckling och 
tränarutbildning, bygger mer på finger-
toppskänsla och trendkänslighet än på 
systematisk analys och kunskapsupp-
byggnad. Inte sällan får reserapporter, 
studiebesök och hörsägen utgöra besluts-
underlag.

Miljön inte bara en resursfråga
Även när vi har undersökt de elitidrotts-
miljöer som de aktiva befinner sig i, 
framgår det att de lever under olika 
förutsättningar och har vitt skilda behov. 
Den tydligaste skiljelinjen går mellan de 
idrotter där de elitaktiva bedriver huvud-
delen av sin dagliga verksamhet i fören-
ingar, och de idrotter där de elitaktiva 
huvudsakligen tränar och tävlar i lands-
lagen. Båda systemen verkar dock, trots 
sina framgångar, hämmande för hemma-
klubbarna i Sverige och deras utveckling 
mot fullgoda elitidrottsmiljöer.

Samtliga framgångsfaktorer som de 
elitaktiva nämner är kopplade till deras 
behov av tillrättalagda miljöer. Dessa 

skapas genom att det på en och samma 
plats finns duktiga tränare och övrig 
stödpersonal, tuff konkurrens, elitanpas-
sade träningsanläggningar, anpassade 
studie- eller arbetsplatser, applicerad 
forskning, goda mediekontakter och 
internationella mästerskap. Dessutom 
talar många av de intervjuade om 
behovet av lokal anknytning – om vad 
som kan benämnas som närhetsprinci-
pen. Det är också denna variabel som 
verkar vara svårast att återskapa, och 
som ger upphov till många diskussioner 
om huruvida stödformerna ska centrali-
seras till en eller ett fåtal platser, eller om 
de ska decentraliseras så att fler utövare 
kan utnyttja dem utan att lämna sin 
föreningsmiljö.

Sammanfattningsvis handlar goda 
elitidrottsmiljöer, föga överraskande, om 
tillgång till resurser och om de individer 
som för tillfället befinner sig där, samt 
om vinnartraditioner som ofta tar lång 
tid att bygga upp. Men det framgår också 
med önskvärd tydlighet av våra under-
sökningar att det även handlar om en 
systematiskt uppbyggd organisering, 
effektiv resursanvändning och trygghets-
skapande åtgärder – strukturer som går 

”Elitidrottssystemets 
allra största problem 
tycks vara att för 
många avslutar sina 
karriärer innan de nått 
sin fulla potential.”

De intervjuade är eniga om att det 
behövs mer forskning. Förbundskap-
tenerna i handboll Ola Lindgren och 
Staffan Olsson är konkreta kring 
varför: ”I dag går många, inklusive vi 
själva, alldeles för mycket på rykten 
från någon som påstår sig ha sett 
något, eller trender där kanske alla 
gör samma fel”.
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att påverka lättare här och nu. Om man är 
villig att göra det förefaller erfarenhetsba-
serad kunskap, vilja och handlingskraft 
vara viktigare tillgångar än pengar, 
individuell färdighet och tid.

Elitidrottsmodellen intakt
Räcker den svenska elitidrottsmodellen 
till för ett lyckat London-OS? Ett sätt att 
närma sig svaret på frågan är att jämföra 
det svenska elitidrottssystemet, dess 
kostnad och konkreta sportsliga resultat 
med andra länder. Samtidigt bör man då 
diskutera i termer av rimliga krav utifrån 
givna förutsättningar. 

Vår internationella jämförelse utmyn-
nar i tre övergripande iakttagelser. Först 
och främst har Sveriges framgångar på de 
internationella tävlingsarenorna varit – 
och är fortfarande – många, även om vi 
förlorat en del av det idrottsliga försprång 
vi hade under 1900-talets första hälft. I 
synnerhet gäller detta om vi också tar 
hänsyn till befolkningsmängd och BNP. 
För det andra har det svenska elitidrotts-
systemet många likheter med andra 
nationella elitidrottssystem. Svensk idrott 
har utformat en rad elitidrottsliga strate-
gier, från talangidentifikation och talang-
utveckling av unga idrottare till ekono-
miska stöd och centrala servicefunktioner 
för elitaktiva på yppersta internationella 
nivå. För det tredje har den svenska 
elitidrottsmodellen inte förändrats 
nämnvärt sedan 1900-talets andra hälft, 
trots den elitidrottsliga kapprustning som 
präglat den internationella utvecklingen.

Dessa iakttagelser indikerar sammanta-
get, att det svenska elitidrottssystemets 
utformning och verkan inte enbart 
handlar om politisk styrning eller om 
överordnade system för stöd till elitidrott. 
Den svenska nedifrån-och-upp-modell 
som flera svenska idrottsforskare har 
dokumenterat vittnar tvärtom om att de 
svenska framgångarna främst är resultat 
av drivna och talangfulla individer, som 
med hjälp av stödjande anhöriga, duktiga 
träningskompisar (bra konkurrens) och 
engagerade tränare och ledare nått ända 
fram. Frågan är om detta decentraliserade 
elitidrottssystem också räcker till framö-
ver. Räcker 212 miljoner kronor för att nå 
ännu fler framgångar inom ramen för den 
befintliga modellen?

Hur mäter man framgång?
När kan det nya elitidrottsstödet betrak-
tas som en framgång? Ja, det beror 
naturligtvis på vad som avses. Är måttet 
antalet vunna medaljer blir det givetvis 
en fråga om gissningar. Något annat kan 
inte ens det mest sofistikerade eliti-
drottssystem garantera. Främst på 
grund av att utfallet är beroende av hur 
konkurrenterna presterar. Frågans svar 
kompliceras dessutom av det faktum att 
regeringens målsättning med elitidrotts-
stödet uttrycks i minst sagt vaga orda-
lag: ”… stärker internationell konkur-
renskraft”. SOK räknar i reda 
OS-medaljer, medan många forskare 
även tar med andra mästerskap och 
topp-4 eller topp-8 placeringar i beräk-
ningarna. Vår reflektion är att såväl 
tidsfaktorn som vad konkurrenterna gör 
också måste beaktas. De nya tillskjutna 
medlen och justeringarna av den 
svenska elitidrottsmodellen har bara 
några år på nacken. Om konkurrenter-
nas insatser ökar i relation till Sveriges 
bör väl kraven också sänkas, eller? 

Tar vi även in RF:s utökade målsätt-
ning om att främja mångfalden inom 
svensk elitidrott vidgas syftet med 
elitstödet betydligt – och leder dessutom 
vidare in på andra frågeställningar. Ska 
man då se till hur många som får 
chansen att lyckas (att bli så bra som 
möjligt), eller ska man räkna hur många 
som verkligen lyckas? Kopplat till detta 
finns en värdefilosofisk diskussion. 
Känner svenska folket som kollektiv en 
större tillfredställelse med vetskapen om 
att alla som vill, eller i alla fall har 
talangen, får chansen? Eller blir tillfred-
ställelsen och den samlade samhällsnyt-
tan större med många mästerskapsdel-
tagare och en god publikunderhållning? 
Vår slutsats är att syftet med elitsats-
ningarna, liksom utvärderingarna av 
resultaten, måste påverka såväl bedöm-
ningskriterier som framtida strategier 
och anpassade målsättningar för utveck-
lingen av svensk elitidrott. De gör de 
inte idag!
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