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Frågor och svar om vad det kostar att arrangera OS 

Vad kostar det att anordna ett OS?  
Vinter-OS i Vancouver 2010 gick på runt 40 miljarder kronor. OS i Sotji 2014 beräknades kosta hela 
320 miljarder kronor. Det är fem gånger mer än budgeterat. Enligt biträdande premiärministern 
Dmitrij Kozak lär 158 miljarder av den summan ha kommit från privata investerare, resten har 
kommit från staten. I Sotji har det saknats bra infrastruktur så man har behövt bygga bland annat 
både vägar och järnväg och dessutom en rad nya idrottsarenor. Efter de spelen bestämde IOK att det 
inte är okej att länder lägger så mycket pengar på att arrangera ett OS. Man ska återanvända så 
många gamla arenor som möjligt och bara göra de investeringar som landet ändå är i behov av inför 
framtiden.  

 
Hur får IOK pengar?  
IOK och organisationerna som finns inom den olympiska rörelsen finansieras genom avtal med media 
och företag som ingår i de sponsorprogram som IOK har. Knappt hälften av intäkterna till IOK 
kommer från försäljning av TV-sändningsrättigheter till spelen. Något mindre del av intäkterna 
kommer från sponsorerna. En liten del kommer från försäljning av biljetter och andra produkter. Hur 
finansieras de olympiska spelen? Det finns många olika delar i hur spelen finansieras. Huvuddelen av 
pengar för att arrangera ett OS kommer från TV-rättigheter. TV-bolag betalar pengar för att få sända 
från tävlingarna. Det finns också kommersiella partners, stora internationella företag som köper 
rättigheterna att använda olympiska symbolerna och också bidrar med teknik, utrustning etc under 
spelen. Historiskt så har man även finansierat spelen på andra sätt. I Aten 1896 delfinansierade man 
exempelvis spelen med intäkter från olympiska frimärken.  
 
Vart går pengarna som IOK tjänar?  
IOK delar ut över 90 % av sina intäkter till organisationer inom den olympiska rörelsen för att stödja 
iscensättandet av de olympiska spelen och för att marknadsföra idrottsutveckling över hela världen. 
Det är bland annat de Internationella idrottsförbunden och exempelvis WADA (World Anti-Doping 
Agency) som får dessa pengar. Mindre än 10% av intäkterna går till operativa och administrativa 
kostnader. De lokala organisationskommittéerna som ska arrangera ett Olympiskt spel får mycket 
finansiell hjälp av IOK. Även Nationella Olympiska Kommittéer och Paralympiska Kommittéer kan 
söka stöd från IOK.  
 
Vinner man pengar när man tar en OS-medalj?  
Under de antika spelen fick vinnarna en krans av olivträd. Sedan spelen 1908 i London får de tre 
bästa idrottarna i varje gren medaljer, i guld, silver respektive brons. Inga vinstpengar delas ut av IOK. 
Inte heller i Sverige får medaljörerna pengar av SOK, men i en del andra länder kan det vara så. 

 


