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internationella 
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Inledning
Internationella idrottsevenemang i Sverige ger glädje och underhållning för många. Det ger 
våra stjärnor en möjlighet att få tävla mot världselit inför hemmapublik och förhoppningsvis 
få stå högst upp på prispallen och sjunga med i nationalsången.

Men internationella idrottsevenemang ger så mycket mer. De utvecklar, stärker och engagerar 
hela Sverige. De skapar tillväxt, arbetstillfällen, möten mellan människor och bidrar till en 
hållbar utveckling. De lockar utländska besökare och som kan ge goda förutsättningar för fler 
att vilja uppleva Sverige. De bidrar till att skapa identitet, glädje, gemenskap och stolthet för 
destinationen. 

Internationella evenemangen är viktiga för att utveckla idrotten genom ökad synlighet, få fler 
att prova på, utveckla ledarutveckling och få resurser att investera i framtidens idrott. 

Med idrottsrörelsens strategi ska fler internationella idrottsevenemang arrangeras i Sverige. 



1  Legacy definieras som alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang.
2  20 procent ska beräknas på ett snitt mellan åren 2023-2027 jämfört med femårsperioden 2015-2019. Åren är valda uti-

från att undvika pandemiåren 2020-2021 i beräkningsunderlaget.
3  Legacy definieras som alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang.
4  Sports Political Power Index är ett undersökning som mäter inflytande i internationella idrottsorgan. Den genomförs av 

Danmarks Idrottsförbund och Olympiska kommitté vartannat år sedan 2013.

Vision
Internationella idrottsevenemang  
 utvecklar, stärker och engagerar hela 
Sverige.

Sverige är ett idrottande land med folkrörelsen som 
grund och en självklar arrangör av internationella 
idrottsevenemang. Evenemangen skapar glädje, 
gemenskap, tillväxt, arbetstillfällen, stolthet och 
stärker Sverigebilden utomlands. Ett evenemang eller 
idrottsmöte arrangeras alltid på ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart sätt på platser där 
idrottsrörelsen, besöksnäringen, invånarna och den 
offentliga sektorn samverkar. Genom att samverka 
optimerar vi möjligheterna att vinna hem och 
genomföra framgångsrika evenemang och skapar 
största möjliga nytta för alla parter och lämnar efter 
sig positiv legacy1. Därför är internationella idrotts
evenemang sammantaget en nationell angelägenhet.

Mål
Sverige ska vara världsledande i att arran
gera hållbara internationella idrottsevene
mang som åstadkommer positiv legacy.

Delmål:
1. Idrottsrörelsen, besöksnäringen, staten, 

destinationerna och näringslivet ska etablera 
strukturell samverkan på nationell nivå för att 
öka antalet internationella idrottsevenemang och 
idrottsmöten arrangeras i Sverige.

2. Antalet internationella idrottsevenemang och 
idrottsmöten i Sverige ska öka med 20 procent2.

3. Under tidsperioden 20222025 ska alla interna
tionella idrottsevenemang kunna redovisa en 
hållbarhetscertifiering.

4. Alla internationella idrottsevenemang i Sverige 
ska planera för och utvärdera effekterna av det 
internationella idrottsevenemangets positiva 
legacy3.

5. Idrottsrörelsen ska stärka sin position på 
rankingen Sports Political Power Index4.

Konkurrensen 
hårdnar – 
 samverkan krävs
Idrottsevenemang skapar uppmärksamhet för 
idrotten. I många fall ger de ett direkt ekonomiskt 
överskott, som kan användas för att utveckla den egna 
verksamheten. Att ta på sig ett arrangörskap av dessa 
evenemang blir också på ett påtagligt sätt en förstärk
ning av respektive idrotts och svensk idrottsrörelses 
internationella arbete.

Idrottsevenemang ger positiva effekter för 
besöksnäringen och där den infrastruktur som 
besöksnäringens aktörer levererar i form av boende, 
resor, matupplevelser och handel utgör en förutsätt



Evenemangen stärker Sverige som land och 
arrangerande region och kommun inte bara 
ekonomiskt utan även inom området social 
hållbarhet då ökad turismkonsumtion bidrar 
till fler jobb inom såväl handel som besöks-
näring och övriga näringslivet i form av 
underleverantörer. Ett normalår skapar 
turismen ett behov på cirka 125 000 syssel-
satta. Under 2017-2019 har turismen stått för 
2,4 procent av medelantal sysselsatta och 
2,3 procent av antalet arbetade timmar.  

Handeln och besöksnäringen är två bran-
scher som skapar möjlighet för unga 
människor och personer med utländsk 
bakgrund att få ett insteg på arbets-
marknaden. 

Internationella idrottsevenemang bidrar i 
allra högsta grad till detta för såväl den 
arrangerande orten som landet i helhet. 
Detta kan exemplifieras med fakta från den 
turistekonomiska utvärderingen från EM i 
Curling i Helsingborg 2019. Evenemanget 
beräknas ha genererat 11,9 mkr i turistekono-
misk omsättning till Helsingborg, och 7 840 
kommersiella gästnätter. Café/restaurang 
var den vanligaste aktiviteten utanför 
evenemanget. Även sightseeing och shop-
ping var relativt vanligt. Det totala utlägget 
under vistelsen var i genomsnitt 5 863 kr per 
person (Curling-EM, 16-23 nov 2019 –   
 Resultat av besöksintervjuer och turisteko-
nomisk utvärdering – Research One 2019).

Genom att attrahera internationella idrotts-
evenemang och med dem internationella 
besökare genereras också exportintäkter vid 
konsumtion av boende, transporter, shop-
ping, mat, dryck och upplevelser. Under 
2019 uppgick utländska turisters konsum-
tion i Sverige till knappt 100 miljarder kronor 
vilket är 33 % av den totala turism-
konsumtionen.

Fakta

Fakta

ning för genomförandet. Evenemang bidrar till att 
öka kännedomen om varumärket Sverige. Detta 
främjar bland annat företagsetableringar, skapar 
arbetstillfällen och ger en ökande turism.

Vi har ett bra utgångläge. Sverige har ett gott rykte 
som arrangörsland. Vi har en politisk och ekonomisk 
stabilitet och väl fungerande både fysisk och teknisk 
infrastruktur. Vi ligger långt fram i utvecklingen av 
hållbara evenemang. Våra årstider ger möjligheter för 
såväl vinter som sommarevenemang. 

Men konkurrensen om att få arrangera de stora 
internationella idrottsevenemangen har hårdnat. En 
ökad samverkan mellan idrottsrörelsen, besöks
näringen, destinationerna och staten behövs för 
hållbara och attraktiva ansökningar/bids och 
genomföranden. 

Utan en bra samverkan på såväl lokal, regional som 
nationell nivå får Sverige svårt att vinna hem och få 
arrangera internationella evenemang i framtiden.
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Strategi



Samverkan mellan 
idrott, besöks
näring och politik
En viktig förutsättning för att få fler internationella 
idrottsevenemang till Sverige är ökad samverkan 
mellan parterna: idrottsrörelsen, besöksnäringen, 
politiska beslutsfattare och offentliga aktörer på alla 
nivåer.

Statligt 
 engagemang
Internationellt är det regel snarare än undantag att 
staten har en framträdande roll i strävan att erhålla 
stora idrottsevenemang. Staternas engagemang börjar 
redan inför de inledande bidprocesserna med att 
strategiskt överväga och kalkylera kring vilka 
evenemang som är intressanta för landet att söka.   
I Sverige behövs på nationell nivå en modell för 
statens engagemang i internationella idrottsevene
mang, framförallt för de riktigt stora evenemangen.  
I marknadsföringen av Sverige kan extra resurser 
behöva tillföras. Dessutom är det personliga engage
manget och inte enbart ekonomiska insatser, från 
politiskt håll avgörande.

Denna strategi betonar vikten av hållbara evenemang 
och hur dessa kan skapas genom samarbete på alla 
nivåer mellan politiken, det offentliga, idrotten, 
besöksnäringen och övrigt näringsliv. För de allra 
flesta evenemang räcker det med en lokal eller 
regional satsning som också kommer kommunens 
eller regionens invånare till nytta. Men för att skapa 
förutsättningar för att de allra största evenemangen 
också ska kunna genomföras utifrån ett hållbarhets
perspektiv, är det statliga engagemanget viktigt. 

Arbetet med internationella idrottsevenemang 
involverar flera departement, myndigheter samt 
statligt ägda bolag. En ökad samsyn och samverkan 
mellan dessa delar skulle öka kraften och resurseffek
tiviteten för fler internationella idrottsevenemang.

Regioner och 
 kommuner
Fler regioner och kommuner arbetar idag strategiskt 
med idrottsevenemang som bl.a. reseanledningar, 
jobb och tillväxtskapande insatser. Regionala och 
lokala utvecklingsstrategier och andra långsiktiga 
politiska måldokument innehåller allt oftare en 
beskrivning av hur regionerna/kommunerna ser på 
internationella idrottsevenemang i det perspektivet.

Näringslivet
En annan viktig part är förutom besöksnäringen 
också det övriga näringslivet. Det kan vara olika 
kommersiella aktörer och samarbetspartners som gör 
evenemangen möjliga. De är en viktig part som 
behöver omfamnas av denna strategi till skillnad från 
föregående strategiperiod.

Svensk exportindustri har nytta av svensk 
idrottsrörelses stora internationella nätverk och kan 
finna lämpliga samarbetsområden inte minst i 
samband med ansökan och genomförande av interna
tionella idrottsevenemang i Sverige. Därutöver kan 
svensk idrottsrörelses internationella representation 
och nätverk vara till nytta för näringslivet. Detta 
arbeta kan på flera plan utvecklas under kommande 
strategiperiod. Vidare bidrar internationella evene
mang även till ökad sysselsättning i det övriga 
näringslivet, inte minst hos underleverantörer av 
varor och tjänster. Näringslivet gynnas dessutom av 
en ökad attraktivitet för Sverige som land och 
arrangerande region och kommun då detta ökar 
möjligheterna att attrahera arbetskraft och investe
ringar. Utvärderingen ”SocioEconomic Impacts of 
Major Sports Events An Analysis of the 2019 Alpine 
and Biathlon World Championships in Sweden” från 
Mittuniversitetet 2019 visar på att de två VM tävling
arna skapade lågt räknat 166 helårsarbeten varav 155 
skapades inom besöksnäringens olika branscher och 
11 utanför dessa.

För att öka samsynen och tydliggöra de effekter 
samarbete kring evenemang skapar för näringslivet 
behöver konkreta argument i form av fakta, siffror 
och dokumenterad erfarenhet tas fram. Detta både för 
perioden före, under och efter evenemanget. Med 
detta som beslutsunderlag tydliggörs näringslivets 
fördelar av samarbetet och evenemanget och också 
vad de kan bidra med utöver pengar.
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Fokusområden
Strategin fokuserar på tre områden under strategiperioden; de tre 
fokusområden som är strategiskt prioriterade är:

1. Stärkt nationell samverkan för att nå det övergripande målet med 
strategin.

2. Skapa idrottsevenemang där hållbarhet är genomgående från 
ansökan till genomförande.

3. Skapa evenemang som ger positiv legacy nationellt, regionalt och 
lokalt. 



1. Nationell 
 samverkan
Den nationella samverkan behöver stärkas inom 
följande områden:

Inom besöksnäringen sker i dag samverkan såväl 
på lokal, regional som nationell nivå. Den operativa 
kompetensen för ansökan och genomförande av 
hållbara internationella idrottsevenemang ligger 
främst på lokal och regional nivå. Destinationerna 
behöver en tydligare koppling till besöksnäringens 
nationella strukturer för att få till ökad samverkan 
mellan den operativa kompetensen lokalt och den 
mera strategiska nivån nationellt. Förhoppningsvis 
kan strategin och arbetet med densamma leda till att 
detta utvecklas under kommande period.

Utvecklingen av strategins målområden skulle 
vara förtjänt av en tydligare koppling mellan destina
tioner och nationella besöksnäringsföreträdare.

Det offentliga Sveriges ansvar för strategins område 
berör flera politikområden och departement samt 
flera myndigheter. Den av regeringen nyligen antagna 
besöksnäringsstrategin utgör nu en samlad statlig 
strategi. Ett prioriterat område för strategi perioden 
blir att medverka i utformandet av handlingsplaner 
som ska skapas under regeringens strategi. I detta 

arbete finns möjligheter att få till en förtydligad 
nationell samverkan.

En ambition är att under perioden få till en naturlig 
och tydlig samverkan mellan idrott, besöksnäring och 
staten på nationell nivå för strategins område, fler 
internationella idrottsevenemang till Sverige.

2. Skapa hållbara 
idrottsevenemang
Frågor som transporter, mat och dryck, utrustning 
och material samt anläggningars klimatpåverkan är 
naturliga inslag i planering och förberedelser för 
evenemang. På samma sätt är det för den ekonomiska 
hållbarheten gällande såväl en sund och stabil 
ekonomi för evenemanget som frågor om good 
governance. 

De internationella evenemangens bidrag till den 
sociala hållbarheten i form av inkludering, tillgänglig
het, stärkt socialt kapital och ett stort engagemang 
och en stor stolthet nationellt och regionalt tas kanske 
för givet men kommer att få stor betydelse framåt. 
Svensk idrotts arbete med hållbarhetsfrågorna 
rörande evenemang ska utgöra en konkurrensfördel i 
ett internationellt perspektiv. Sveriges goda exempel 
på hållbar turism, besöksnäring och som nation kan 
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både fungera som inspiration och exportvara. Detta 
område blir också viktigt för idrottens internationella 
representanter att driva i deras internationella arbete 
och på så sätt bidra till mera hållbara idrottsevene
mang i ett större perspektiv.

I takt med omvärldsförändringar och ett utvecklat 
socialt ansvarstagande har detta perspektiv fått en 
allt mera framskjuten roll på senare tid för såväl 
destinationer, kommuner, regioner och Sverige som 
nation. Det blir därför naturligt att inför kommande 
period utveckla evenemangens sociala hållbarhet i 
form av kompetenshöjande insatser och eventuell 
utveckling av verktyg. 

För att en ansökan om ett evenemang ska vara 
ekonomiskt hållbar, behöver de olika intressen och 
incitament som finns hos olika intressenter överlappa 
varandra så att evenemanget bidrar till att skapa nytta 
för samtliga. Genom en tydlig modell, Event impact 
Calculator, kan nyttan för de olika intressenterna 
tydliggöras tidigt i processen såväl ekonomiskt, 
ekologist som socialt. Detta verktyg bör få vidare 
spridning och utvecklas under kommande period för 
att intressenterna tillsammans ska kunna göra en 
analys av bid och genomföra evenemanget på ett 
hållbart sätt. Denna kvalitetssäkring är också viktig 
för att kunna säga nej när förutsättningarna inte 
finns. 

Kompetenshöjande insatser, påverkansarbete och 
faktaspridning rörande evenemangens effekter och 

mervärde för samhället behövs på nationell, regional 
och lokal nivå. 

Inom besöksnäringen finns en tydlig nätverks
ekonomi. Flera intressenter och aktörer är beroende 
av varandra för att både tillsammans och var för sig 
kunna skapa jobb, affärer och vinster inom handeln 
och besöksnäringen. I dessa nätverk är ofta regioner 
och eller kommuner drivande och sammanhållande 
utifrån ett strategiskt perspektiv. Det är naturligt att 
olika delar av besöksnäringen samverkar och arbetar 
tillsammans. Addera idrottsrörelsens kompetens, 
evenemangserfarenhet, kommersiella intäkter och 
ideella insatser direkt knutna till evenemanget, så får 
vi en nätverksekonomi som tydliggör den roll som ett 
idrottsevenemang spelar som reseanledning.

Ett internationellt idrottsevenemang kan ofta vara 
ett skäl att tidigarelägga investeringar, som exempel
vis bostadsbyggande, vägar och annan infrastruktur.

De olika intressenterna i ett evenemang har olika 
anledningar att investera i evenemanget. Ökat 
skatteunderlag, ökade investeringar, höjda hälsotal, 
ökad sysselsättningsgrad, förstärkt image, ett stärkt 
socialt kapital, ökade antal gästnätter, ökad shopping, 
ökat intresse för en idrott mm.
Skapandet av en gemensam effektanalysmodell ökar 
chanserna till en gemensam syn på betydelsen av 
idrottsevenemang.
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3. Skapa 
 evenemang som 
ger positiv legacy
Fört att stärka, utveckla och engagera hela landet i 
arbetet med internationella idrottsevenemang är det 
viktigt att kunna visa på evenemangens mera 
långtgående effekter efter genomförande.

Arbetet inom detta område bör ha två olika 
perspektiv. Ett perspektiv i det proaktiva arbetet i 

syfte att få alla arrangörer att planera i samband med 
ansökningsförfarandet för de positiva effekter man 
planerar för med evenemanget. Ett annat perspektiv 
är att följa de långsiktiga effekterna av evenemanget. 
Det senare är särskilt viktigt för arbetet med att 
stärka arbetet med internationella idrottsevenemang i 
omvärlden såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Förutom att få alla arrangörer i planeringsfasen 
planera för evenemangets legacy behöver också ett 
system skapas för att ta vara på och synliggöra 
samtliga evenemangs bestående positiva värden efter 
genomförande. 
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Evenemangens storlek påverkar hur de hanteras och 
genomförs. Denna strategi greppar över såväl de 
riktigt stora internationella evenemangen av natio
nellt intresse, som är få till antalet, som de evenemang 
som kan genomföras i första hand på regional och 
lokal nivå men som har ett SF som ansökare för att få 
arrangeras. Strategin innehåller också en avgräns
ning gällande OS och Paralympics när det gäller dessa 
evenemang så hanteras de i särskild ordning.

Grundprincipen är att beslut om att söka ett interna
tionellt idrottsevenemang sker mest effektivt på 
lägsta möjliga nivå. För de allra flesta evenemangen 

innebär det beslut och genomförande på lokal nivå, 
några större evenemang kräver insatser och beslut på 
regional nivå och ytterligare några få kräver beslut 
och insatser på nationell nivå. Beslut fattas därför 
lämpligast utifrån den s.k. subsidiaritetsprincipen.

Årliga platsevenemang med internationellt deltagan
de omfattas av strategin i den omfattning att de har 
möjlighet att ta del av aktiviteter, kompetenshöjande 
insatser och framtagna verktyg. Det föreligger dock 
en avgränsning gällande ekonomiskt stöd som endast 
utgår till SF som ansöker om eller genomför ett 
internationellt idrottsevenemang.

Avgränsning

Subsidiaritetsprincipen
– Beslut fattas på lägsta nivå

Nationella 
beslut

Regionala beslut

Lokala beslut (kommun)



Handlingsplan

Vad är nästa steg 
för att lyckas?
Sverige ska vara världsledande i att arrangera 
hållbara internationella idrottsevenemang som 
åstadkommer positiv legacy. 

För att lyckas framöver krävs också en ökad 
förståelse och ett ökat engagemang från politiskt håll 
för internationella idrottsevenemangs bidrag till 

samhället i form av tillskapandet av jobb och 
samhälls intäkter på kort och lång sikt. 

Strategins inriktning och uppsatta mål ska 
kontinuerligt utvärderas. För att mäta de uppsatta 
målen behöver fortsatta analyser göras med målet att 
utveckla en gemensam övergripande utvärderings
modell där ett antal indikatorer ska tas fram för att 
kunna följa måluppfyllelsen.

Nyckeln till framgång ligger nu bland annat i att 
forma handlingsplaner för att genomföra åtgärder, 
aktiviteter och handlingar som leder mot de uppsatta 
målen och visionen.
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Definitioner
Med begreppet internationella idrottsevenemang 
avses evenemang som SF, ibland tillsammans med 
annan part söker arrangörskapet för hos ett interna
tionellt idrottsförbund. 

Det innebär i första hand VM, EM, världscup och 
motsvarande. Alla idrotter har dock inte samlade 
mästerskap. Vissa idrotter har i stället en tävlingsserie 
som motsvarar samlade evenemang. Dessa ingår 
också i begreppet internationella idrottsevenemang. 

Årliga platsevenemang med internationellt deltagan
de omfattas också gällande deltagande i aktiviteter 
och kompetens. Dessa platsevenemang kan dock inte 
erhålla ekonomiskt stöd då det endast utgår till SF. 
Gällande OS och Paralympics så hanteras de i särskild 
ordning.

Med begreppet idrottsmöten avses internationella 
idrottsmöten och konferenser. I många fall arrangeras 
dessa i samband med mästerskapstävlingarna. Men de 
kan även organiseras separat och ska då också 
betraktas som internationellt idrottsevenemang. 

Andra begrepp som har definierats och presenteras 
nedan är begrepp som nyttjas i strategin. Det är 
särskilt viktigt att tydlighet råder i en nationell 
strategi som har ett stort beroende av andra tidigare 
nämnda aktörers insatser inom området.

SF – Specialidrottsförbund

Bids – Ansökning om att för arrangera ett internatio
nellt idrottsevenemang

OS – Olympiska spelen

Paralympics – Paralympiska spelen

Legacy – Alla de materiella och immateriella effekter 
som finns kvar efter ett evenemang.

Good governance – Demokratiska styrningsformer, 
antikorruption och transpararens i organisationer.

Hållbarhet – En utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generatio
ners möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
Strategin utgår från ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet.
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