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Ekonomiska konsekvenser av corona/covid-19 för idrottsrörelsen 12 mars till 30
april 2020
Onsdagen den 11 mars tog regeringen beslut om att förbjuda större evenemang
(allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 500 personer. Förbudet
gäller hela landet från och med den 12 mars och tills vidare. Större idrottsevenemang,
konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Folkhälsomyndigheten
har vidare tydliga rekommendationer för mindre evenemang och sammankomster som
också leder till inställda evenemang och aktiviteter.
Riksidrottsförbundet har gjort en första ögonblicksbild av de ekonomiska konsekvenserna
för evenemangen som ställs in under mars och april. Undersökningen har genomförts
som en enkät riktad till specialidrottsförbunden (SF) som i vissa fall har svarat för sina
distrikt och föreningar. I andra fall har även enkäten skickats vidare direkt till föreningar
(IF), ligaorganisationer och specialdistriktsförbund (SDF). Sammantaget har nästan 1 800
evenemang listats från totalt sett 35 SF. Evenemangen varierar i storlek från mindre
föreningsevenemang till stora publika evenemang som världscupen i alpin skidåkning,
säsongsupptakten i den damallsvenska och herrallsvenska fotbollen och SHL-slutspelet.
Även stora deltagarevenemang på ungdomssidan finns representerade, däribland
Irstablixten som en av Sveriges äldsta handbollsturneringar med 4 500 deltagare, finns
bakom siffrorna.
Resultatet visar att de ekonomiska konsekvenserna av de idrottsevenemang som ställts
in under perioden 12 mars till 30 april med anledning av utvecklingen av coronaviruset
beräknas vid en första preliminär uppskattning till minst 500 MSEK.
Om enkäten
Enkäten har varit möjlig att besvara mellan torsdag 12 mars-tisdag den 17 mars.
Utgångspunkten har varit att uppskatta de kostnader som respektive
evenemangsarrangör måste betala trots att evenemanget ställts in och att uppskatta det
överskott som evenemanget skulle gett upphov till.
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Figuren visar hur stora evenemangen är publik- och deltagarmässigt.
Intervall publik/deltagare

Antal

1 - 500

761

500 -1 000

437

1 000 - 2 000

182

2 000- 5 000

160

5 000 - 10 000

201

10 000 -

53
1794
Tabell 1 Evenemang fördelat på antal i publik/deltagare

Resultatdiskussion
Enkäten har besvarats av 35 SF vilket utgör hälften av RF:s medlemsförbund. Av de SF
som inte besvarat enkäten bedöms majoriteten av dessa och deras föreningar inte ha
någon större evenemangsverksamhet under perioden 12 mars-30 april. Övriga SF har av
tidsskäl inte hunnit besvara enkäten. Av dessa är det framförallt Svenska
Volleybollförbundet och Svenska Budo och Kampsportförbund som bedöms ha
verksamhet som inbegriper större kostnader och intäktsbortfall under denna period.
På grund av det rådande läget och den korta svarstiden har det inte funnits möjligheter
att få en helt igenom heltäckande bild. Det döljer sig sannolikt hundratals evenemang
som inte hunnit redovisas vilket påverkar den totala uppskattningen.
Resultatet som presenteras ska därmed ses som preliminära uppskattningar på det
ekonomiska konsekvenserna. Notera att de endast omfattar planerade evenemang för
idrottsrörelsen och är med stor sannolikhet är underskattade.

Ekonomiska konsekvenser.
Utifrån de uppskattningar som SF, SDF och IF har gjort framträder följande bild.
Uppskattningar har gjorts inom förvalda intervall 1 för att underlätta datainsamling. Det
har skett utifrån följande huvudsakliga frågeställningar.
•
1
2

Hur stora kostnader har ni för evenemanget? 2

Intervaller: 0-10 000, 10 000-25 000, 25 000-50 000, 50 000-100 000, 100 000-250 000, 250 000-500 000,
500 000-1 000 000, 1 000 000-2 500 000, 2 500 000-5 000 000, 5 000 000-10 000 000, 10 000 000 eller mer
Det vi eftersökte var hur stora kostnader arrangören har oavsett om evenemanget genomförs, genomförs med
reducerad publikkapacitet eller inte alls genomförs. Det kan handla om lokalhyror,
funktionärs/personalkostnader, internationella avgifter, försäkringar etc. Alltså kostnader som är förknippade

•

Hur stort var ert förväntade överskott för evenemanget? 3

De ekonomiska konsekvenserna redovisas avseende de totala kostnaderna som redan
uppstått eller kommer att uppstå på grund av inställda/uppskjutna evenemang.
Redovisningen görs som ett intervall där den lägsta uppskattningen på totala kostnader
visas och den högsta totala uppskattningen visas. På likartat sätt redovisas överskottet.
Slutligen redovisas differensen mellan kostnader och överskottet vilket är den, idag 18
mars 2020, uppskattade direkta ekonomiska konsekvensen för idrottsrörelsen.
Kostnader/Överskott
Kostnader
Förväntat överskott
Ekonomisk konsekvens

Lågt räknat
-105 MSEK
397 MSEK
502 MSEK

Högt räknat
-175 MSEK
475 MSEK
650 MSEK

Tabell 2 ekonomiska konsekvenser

Tabell två visar en ekonomisk konsekvens för SF, SDF, IF och ligaorganisationer
avseende evenemang på mellan 500 - 650 MSEK baserat på de uppskattningar som
gjorts.

Fakta om undersökningen
•

Enkäten gick ut 12 mars 2020 16:56 och avslutades 17 mars 17:00.

•

Enkäten involverade 35 SF, underliggande föreningar och deras
evenemangsverksamhet.

•

Evenemangen fördelas utifrån 1 794 evenemang fördelat på 83 lokala, 210
regionala, 1 465 nationella och 36 internationella

med det specifika evenemanget. Detta inkluderar ej löner till deltagare/tränare/ledare eller kostnader för resor
om detta inte ingår i evenemangets budget. Om arrangören avser att genomföra evenemanget med
reducerad publik-/deltagarkapacitet och räknar med att erhålla intäkter, ex deltagaravgifter ska dessa
borträknas från kostnaderna.
3
Överskottet räknas utifrån om evenemanget hade genomförts enligt plan. Inräknat även eventuella
kringintäkter som kan inträffa såsom souvenir – och lottförsäljning, parkeringsavgifter och försäljning av
mat/dryck/kiosk.

