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Den olympiska rörelsens mål är att bidra till 
en fredlig och bättre värld genom att utbilda 
ungdomen i sportsligt umgänge. Detta ska 
ske i olympisk anda, som fordrar ömsesidig 
förståelse i vänskaplig, solidarisk och ärlig 
miljö. Sveriges Olympiska Kommitté och dess 
Olympiska Akademi vill med denna skrift ge 
en presentation av den olympiska rörelsen.

Olympiska spel är spektakulära och dra-
matiska. Höjdpunkterna är många och enga-
gerande. Tävlingsmomentet är magiskt och vi 
kan alla återkalla våra egna favoritögonblick. 
Men en olympisk strävan är också en filosofi 
som blandar idrott med kultur och utbildning. 
Olympism vill visa värdet av goda exempel och 
respekt för världsomspännande etiska princi-
per.

Den olympiska rörelsen har genomgått 
ett stort reformarbete och anpassat sig till 
2000-talet. Organisationens sammansätt-
ning och struktur har förändrats, de aktivas 
inflytande i beslutsprocessen ökar och man 
är medveten om de utmaningar som väntar. 
Antidopingarbetet är ett viktigt område där 
stora resurser läggs ned. 

Genom Sveriges Olympiska Kommittés 
engagemang och deltagande både på nationell 
och internationell nivå deltar Sverige aktivt i 
den olympiska rörelsens strävan efter världs-
omspännande samhörighet. Sveriges Olym-
piska Akademi bistår på nationell nivå med 
kunskapsspridande om de olympiska grund-
tankarna och de värden som ligger i dessa. 
OS i Skolan startade i samband med sommar-
spelen i Sydney och har blivit en stor succé i 
hundratals skolor och klasser runt om i Sve-
rige som nu på ett enkelt sätt kan integrera det 
olympiska i alla ämnen som finns på schemat.

”Det viktigaste är inte att vinna, utan att del-
taga, såsom det viktigaste i livet inte är trium-
fen utan strävan. Det viktigaste är inte att ha 
erövrat utan att ha kämpat väl”. 

Vi känner igen orden från den moderna 
olympiska rörelsens grundare Pierre de Cou-
bertin. En olympisk strävan är att utnyttja en 
unik möjlighet till utveckling. Genom delta-
gande i Olympiska spel erhåller man en uni-
versell tillhörighet; man kommer för alltid att 
vara olympier.

Tomas Gustafson 
Ordförande  

sveriges Olympiska akademi

inledning
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sveriges Olympiska akademi

Sveriges Olympiska Akademi (SOA) bildades 
den 29 november 1989 med uppgift att ut-
bilda och informera om den olympiska tan-
ken. Dess huvudman är Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK) och Akademins kansli är 
detsamma som SOK:s. Internationell huvud-
man är Internationella Olympiska Akademin 

(IOA), med säte i Aten.
Akademin består idag av ordförande (To-

mas Gustafson, olympisk guldmedaljör i 
skridsko 1984 och 1988), sekreterare och åtta 
ordinarie ledamöter samt fem adjungerade le-
damöter. Akademins arbete har koncentrerats 
på följande arbete:

sveriGes fem GulDmeDaljörer i aTen, 2004, fr v: Henrik nilssOn, markus OscarssOn,  
carOlina klüfT, sTefan HOlm OcH cHrisTian OlssOn. (fOTO: scanpix)
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yy Deltagande i IOA:s sessioner i Olympia. 
Sverige har flitigt deltagit i IOA:s sessioner 
och deltagarna har varit mycket nöjda ef-
teråt. Akademin har försökt att sända del-
tagare på samtliga IOA-sessioner, även den 
längre sessionen för långtidsstude-rande. På 
sessionen för aktiva/ledare under 35 år har 
det alltid varit full bemanning.

yy Deltagande i övriga nordiska akademiers  
sessioner.

yy Stöd till forskningsprojekt inom den olym-
piska rörelsen, bl. a litteratursammanställ-
ning över olympiskt källmaterial, översätt-
ning av Coubertins skrifter från franska till 
svenska.

yy Framtagande av mindre informationsskrift 
om olympiska rörelsen att användas av skolor,  
föreningar, OS-truppen m.fl. 

yy Bistå med hjälp för att föra ut informationen  
om olympiska rörelsen.

yy Genomförandet av OS i Skolan. Våren 2000 
startade SOA ett ”Skolprojekt” med syfte att 
få elever och lärare i Sveriges skolor att en-
gagera sig i olympiska frågor och arrangera 
egna olympiska spel samt att integrera OS i 
övriga ämnen i samband med de Olympiska 
spelen. Projektet har varit så lyckat att det 
genomförts i samband med varje spel sedan 
2000. OS i Skolan är helt webb-baserat och 
täcker in de flesta ämnesområden och pas-
sar elever i alla åldrar. Se www.osiskolan.se

yy Olympiskt nätverk – nätverket arbetar med  
vidareutbildning och består främst av tidiga-
re deltagare vid IOA:s sessioner i Olympia. 
Nätverkets medlemmar verkar för att sprida  

kunskap om den olympiska rörelsen på sko-
lor,  föreningar, företag m.m.

internationella Olympiska  
akademin (iOa)
Internationella Olympiska Akademin har sitt 
huvudsäte i Aten, Grekland.

IOA har också i Olympia en egen anlägg-
ning som ligger i närheten av den antika sta-
dion där bland annat den olympiska elden 
tänds inför varje OS och sedan förs till arrang-
örsorten.

IOA genomför årligen återkommande ses-
sioner under sommaren bland annat för ak-
tiva/ledare under 35 år, ledare/anställda inom 
idrotten, för journalister, för lärare på univer-
sitet och idrottshögskolor eller motsvarande 
samt för ordföranden i de nationella olym-
piska akademierna. Till dessa sessioner får alla 
Olympiska Kommittéer inbjudan.

Dessa sessioner brukar samla 100-200 del-
tagare från cirka 50-100 länder och upplevs av 
deltagarna som mycket positiva.
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Olympiska Spelens ursprung är Olympia, en 
liten ort på västra Peloponnesos i Grekland.

Sedan urminnes tider dyrkade man Zeuz 
och i samband med de religiösa offerfesterna 
förekom även idrottstävlingar. Offren och 
festligheterna till Zeus ära avtog dock så små-
ningom.När hungersnöd och pest drabbade 

området i början av 800-talet f.Kr. frågade 
man oraklet i Delfi till råds. Oraklet svarade att 
Zeuz var vred för att man försummat att dyrka 
honom i Olympia. 

Med anledning av detta slöts 884 f.Kr. ett 
fördrag mellan kungarna i Elis, Pisa och Sparta 
om att återuppta de religiösa ceremonierna i 

Olympisk historia

sTaDiOn i Olympia. en sTaDiOnlänGD är 192 meTer.
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Olympia till Zeuz ära. Från 884 f.Kr. pågick 
de Olympiska Spelen oavbrutet i 1277 år fram 
till 393 e.Kr. då de förbjöds av den romerske 
kejsaren Theodosius.

Man räknar med att de Olympiska Spelens 
glanstid under antiken, ur idrottslig synvinkel, 
inföll under åren 576-476 f.Kr. Senare forsk-
ning anger vanligen 400-talet f.Kr som spelens 
höjdpunkt, då segrarna också fick sätta upp 
sina statyer. Dessa utstrålade det antika skön-
hetsidealet, harmoniskt utvecklade män, som 
endast tävlade för äran. När det olympiska 
programmet var som störst stod 20 tävlingar 
i 13 olika grenar på programmet. Under anti-
ken tävlade man bland annat i löpning en, två 
och 24 stadionlängder (en stadionlängd 192 
meter), brottning, boxning, pankration (en 
blandning mellan boxning och brottning), fem-
kamp, kappridning och körning med två- och 
fyrspann.

Os i sverige 1834
Under 1800-talet gjordes i Sverige, England 
och Grekland lokala försök att återuppliva 
de Olympiska Spelen. I Sverige hölls Olym-
piska tävlingar i Helsingborg 1834 och 1836 
och även i Stockholm 1843. Den som åter-
upplivade de Olympiska Spelen i modern tid 
var fransmannen Pierre de Coubertin, som på 
en internationell kongress i Paris 1894, drev 
igenom beslutet att återuppta de Olympiska 
Spelen. 

På kongressen deltog Sverige med två re-
presentanter från Svenska Gymnastikför-
bundet, herrarna Fredrik Bergh och Sten 
Drakenberg. För att ta hand om spelen valdes 
en Internationell Olympisk kommitté. Bland 

ledamöterna var bland annat Viktor Balck, 
”den svenska idrottens fader”, som blev in-
vald trots att han inte var med på kongressen. 
De första spelen hölls i Aten 1896. Cirka 245 
aktiva ställde upp varav de flesta kom från 
Grekland. 

Totalt deltog 15 länder och man tävlade i 
nio sporter i 43 grenar. Trots att Sverige ge-
nom Bergh och Drakenberg var en av ”grun-
darna” till spelen, gjordes det inte i Sverige 
något större väsen av spelen i Aten. Balck 
gjorde inte mycket reklam för spelen, vilket 
innebar att bara två personer anmälde sig för 
att åka till Aten.

Av de två var det bara en, Henrik Sjöberg, 
som kunde skaffa fram pengar till resan. Nu 
var Sverige i ganska gott sällskap. Storbri-
tannien som ju sedan länge haft egna lokala 
Olympiska Spel skickade bara fem aktiva till 
Aten. De två engelska IOK-ledamöterna var 
inte särskilt intresserade av spelen och de som 
åkte gjorde det på eget initiativ. Den brittiska 
truppen blev till slut dubbelt så stor, då fem i 
Grekland bosatta britter också ställde upp! De 
första spelen blev trots allt en stor succé och 
det fanns stora förväntningar på kommande 
spel. 

I Paris 1900 och St Louis 1904 kopplades spe-
len ihop med de pågående världsutställningarna 
vilket gjorde att spelen blev utspridda i tiden. Det 
tog fem till sex månader att genomföra spelen, 
vilket gjorde att de blev misslyckade och den 
olympiska tanken förfelades. Mycket stod på spel 
när London skulle arrangera spelen 1908. Spelen 
blev en succé med över 2000 aktiva från 22 län-
der som ställde upp i 22 sporter och 110 grenar. 
Succén i London räddade de Olympiska Spe-
lens framtid. Succén fortsatte i Stockholm 1912 
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då Viktor Balck höll i trådarna och arrangerade 
spelen efter mönster från London. Två år efter 
de lyckade spelen i Stockholm, skapade Pierre 
De Coubertin den Olympiska flaggan med de 
fem ringarna och till 1920 formulerade han den 
Olympiska eden. 1924 arrangerades de första 
Vinterspelen i Chamonix. 1928 infördes den 
Olympiska elden som 1936 tändes för första 
gången i Olympia, för att i ett fackeltåg föras 
till Berlin som då arrangerade spelen.

Spelen 1916, 1940 och 1944 inställdes på 
grund av världskrigen. Men trots de påtving-
ade uppehållen ökade intresset för Olympiska 

Spel världen över. 1948 i London och 1952 i 
Helsingfors slog deltagarrekord trots att det 
i stort sett var samma program. 1964 börjar 
spelen att expandera med nya sporter och med 
fler grenar i de redan etablerade sporterna.

Från 1960-talet har det tillkommit en rad 
nya nationer. 1960 i Rom deltog 83 länder med 
drygt 5000 aktiva varav 600 var kvinnor. 2004 
i Aten var antalet nationer 201 och deltagar-
antalet 10625 varav 4329 var kvinnor. Med de 
Olympiska Spelens allt större betydelse träng-
de de politiska frågorna också på. 1964 uteslöts 
Sydafrika ur IOK på grund av landets rasdis-

De svenska GymnasTernas inTåG på Os-sTaDiOn i sTOckHOm 1912.
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krimineringspolitik som var i strid med de 
olympiska reglerna. 1976 bojkottades spelen 
i Montreal av ett stort antal afrikanska stater 
eftersom Nya Zeeland hade idrottsutbyte med 
Sydafrika. 1980 organiserade USA en bojkott 
mot spelen i Moskva i protest mot Sovjets in-
gripande i Afghanistan. Och fyra år senare i Los 
Angeles, svarade Sovjetunionen och flertalet  
öststater med en motbojkott.

1992 var Sydafrika tillbaka i den Olympiska 
familjen sedan apartheidpolitiken fallit. Poli-
tiska bojkotter har visat sig verkningslösa och 
efter 1984 har spelen varit förskonade.

Sedan 1980 står inkomsterna från TV-rättig-
heterna för en väsentlig del av spelens finansie-
ring. TV-pengarna går inte bara till arrangörerna 
utan också till IOK och de internationella spe-
cialförbunden, samt till de nationella olympiska 
kommittéerna. Över 90 procent av IOK:s samt-
liga inkomster går tillbaka till idrotten. 
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Den Olympiska tanken – en 
sammanfattning
Vilka idéer och argument har framförts i syfte 
att förklara den olympiska rörelsens positiva 
betydelse för individ och samhälle? I det föl-
jande skall konturerna till ett svar ges med stöd 
av den internationella olympiska akademins 
kongressrapporter, den olympiska chartern 
och några vetenskapliga skrifter som belyser 
olympismen i allmänhet. 

Tankegodset fördelas på fem huvudaspek-
ter:

yy Fysik (kropp, fysiologi, medicin, hygien)

yy Mentalitet (själ, psyke, karaktär, moral)

yy Socialitet (mänskliga relationer, levnads- 
förhållanden, social prevention, yrkesliv)

yy Politik (nationalism, försvar, klassrelationer,  
internationella relationer)

yy Ekonomi (privatekonomi, nationell eko-
nomi, internationell ekonomi)

Vad beträffar den fysiska aspekten är hu-
vudintrycket något förvånande. Den ”mus-
kulära” och över huvud taget de kroppsori-
enterade effekterna av idrotten under OS 
spelar inte särskilt stor roll i den olympiska 
förkunnelsen. Detta betyder givetvis inte att 
man förnekar sådana effekter och deras värde. 
Men man har inte ägnat mycket utrymme åt 
att presentera och förklara idrottens fysiska 
förtjänster – och än mindre uppmärksammas 
givetvis de fysiska riskerna. Två förklaringar 
kan anföras. Dels kan det ses som självklart att 
idrotten (utövad i lämpliga former) varit och är 
nyttig för kroppen. Dels – och sammanhäng-
ande med detta – gör olympismen anspråk på 
att vara en helhetsideologi, ett idésystem  som 
spänner över snart sagt hela tillvaron. Genom 

att understryka det mest uppenbara, d vs den 
olympiska idrottens fysiska sida, och betona 
den mindre självklara, de övriga ambitionerna 
och effekterna, framstår man som något långt 
mer än en kroppsfixerad tävlingsapparat.

Den mentala aspekten tar fasta på vad 
som inom beteendevetenskaperna kallas 
transfereffekten. Den innebär att en på ett 
område förvärvad förmåga kan överföras till 
andra områden. Individen lärs genom idrot-
ten (olympismen) en rad ting med tyngdpunkt 
inom sektorn karaktär och moral. Listan görs 
lång:ansträngningens värde, önskan att ut-
märka sig, självkännedom, uppriktighet, artig-
het, ridderlighet och Fair Play, självdisciplin, 
idealism, uthållighet, frivilligt engagemang, ett 
hälsosamt och sunt liv, fantasi. Sådana inslag, 
inympade genom idrottslivet, kan alltså –sådan 
är övertygelsen – användas även i samhällslivet 
i stort. 

Den olympiska idrotten blir en medborgar-
fostrande förskola till kommande samhällsin-
satser genom att bidra till individens gynnsam-
ma personlighetsutveckling. Denna tankegång 
har levt starkt inom den svenska idrottsrörelsen, 
dock mer förr än nu, och kanske kan man se det 
så att den fått ett reservat inom olympismen.

Särskilt betonar den olympiska ideologin 
den individuella prestationssträvan. Det engel-
ska uttrycket ”excel” används flitigt i litteratu-
ren. Det kommer från latinets excellere (infi-
nitiv) och har innebörden ”vara framstående” 
(rentav makalös), ”utmärka sig” (framför an-
dra) osv.

Inom den olympiska idrotten är det inte 
bara tillåtet utan direkt önskvärt att den enskil-
da individen söker nå en excellent nivå. Men 
det bör betonas att det är själva strävan som 
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räknas liksom bejakandet av uppnådd överläg-
senhet.
Endast ett litet fåtal når ända fram, nästan alla 
stannar mer eller mindre långt från höjdpunk-
ten (segern och rekordet). Därmed kan idén 
om excellens åtminstone hjälpligt förenas med 
Coubertins ord om att huvudsaken är delta-
gandet, inte segern.

Den sociala aspekten utvecklas på skilda 
sätt.  Allmänt har nämnts att ”idrottstävlingar” 
är ett utflöde av livet och ett biologiskt inslag 
som tillåter människan att uttrycka och utmär-
ka sig på det sociala planet”. Av samma typ är 

uttalanden om att OS har ”största samhälleliga 
betydelse”, utgör en mötesplats för all ung-
dom från skilda kulturer och så vidare. Kon-
kret motsvaras tanken på OS som universell 
mötesplats av kraven på gemensam olympisk 
by, där mötet skall kunna realiseras (vid sidan 
av tävlingsbanan). Uttalanden av detta slag 
visar att  den olympiska ideologin innehåller 
avsevärda moment av socialt tänkande. Indivi-
dens egen prestationssträvan, mer eller mindre 
väl infriad, är ingalunda tillräcklig.

Utan att uttryckligen slås fast, förefaller det 
som om den olympiska rörelsens aktiva utö-

carOlina klüfT är en av Dem sOm nåTT Hela väGen fram, GulDmeDaljör i aTen, 2004. (fOTO: scanpix)
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vare förutsätts vara unga. I den meningen är 
i vart fall OS ett ungdomsfenomen. De äld-
res idrottsutövande har inte mycket beaktats, 
något som för övrigt gäller den traditionella 
idrottsrörelsen i allmänhet. Inte heller har mo-
tionsidrotten (oavsett ålder) till synes tydlig 
plats i den olympiska ideologin och än mindre 
vid OS. Detta är ett viktigt konstaterande, som 
leder till frågan om olympismen är en exklusiv 
elitidrottsideologi.

Den politiska aspekten utgår från grund-
satsen att olympismen står fri från politik, 
religion, ras och språk. Barriärer och motsätt-
ningar inom dessa områden skall inte få stå 
hindrande i vägen för och över huvud taget 
influera den olympiska rörelsen. Denna rö-
relse, organisatoriskt företrädd av IOK och 
ideologiskt av olympismen, skall i stället vara 
autonom. Det svåraste hotet har kommit från 
nationalismen och därpå grundade utrikespo-
litiska och militära motsättningar men även 
rasfrågan har haft betydelse.

I linje med den internationella inriktningen 
ligger olympismens strävan efter fred och 
folkförståelse. Otaliga olympiska kongresser, 
föredrag och artiklar har fokuserats på temat 
”fred och internationell förståelse”. De över 
alla motsättningar gående olympiska kontakt-
vägarna står som ideal. Fredstanken har häm-
tat näring från de antika olympiska ”echeche-
ria”, d v s den festfred som rådde i samband 
med de klassiska olympiska spelen, låt vara att 
forskningen tvekar om den exakta räckvidden 
av denna fred.

Den ekonomiska aspekten leder ome-
delbart tanken till amatöridealet. Detta har 
visserligen också starka sociala anknytningar 
men yttrar sig först som sist i inställningen till 

penningens roll i idrottslivet. I centrum har 
stått frågan om elitidrottsmännens materiella 
villkor. Det är allom bekant hur den faktiska 
utvecklingen gått ifrån en rigorös tillämpning 
av amatörismen till en drastisk uppmjukning i 
praktiken medförande nästan total frihet för 
professionella att delta i OS.

jan lindholm
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Den Internationella Olympiska Kommittén 
(IOK) bildades i Paris den 23 juni 1894. Initia-
tivtagare var fransmannen Pierre De Couber-
tin. En av de 13 ursprungliga medlemmarna 
var Viktor Balck (1844-1928), kallad ”den 
svenska idrottens fader”.

Grundläggande regler för iOk
De grundläggande reglerna för den Olympis-
ka rörelsen finns i den Olympiska Chartern. 
Chartern kan samtidigt sägas vara stadgar för 
IOK vilka senast reviderades i juli 2007. Av 
Chartern framgår bland annat målet för den 
Olympiska rörelsen:

”Målet för den Olympiska rörelsen är att 
bidraga till byggandet av en fredlig och bättre 
värld genom utbildning av ungdom genom 
idrott utan diskriminering av någon och i den 
olympiska andan, vilket kräver ömsesidig för-
ståelse med en anda av vänskap solidaritet och 
ärligt spel”.

Samt: 
”Den Olympiska rörelsens aktivitet är stän-

digt fortgående och världsomfattande. Den 
når sin höjdpunkt vid sammanförandet av 
världens idrottsmän och kvinnor i den stora 
festivalen, de Olympiska Spelen”.

iOk:s uppgift
IOK:s uppgift är att leda den olympiska rörel-
sen. Utöver IOK omfattar den olympiska rö-
relsen de Nationella Olympiska kommittéerna 
(NOC), de Internationella Förbunden (IF), 
Organisationskommittéerna för de Olympiska 
Spelen (OCOG), de nationella förbunden samt 
de personer som tillhör dessa – aktiva och ledare.

iOk:s organisation

De beslutande organen är:

yy Sessionen

yy Exekutivkommittén

Sessionen hålls som regel en gång per år. Ex-
ekutivkommittén består av Presidenten, fyra 
vicepresidenter och tio övriga ledamöter. 
Samtliga poster i exekutiven väljs av sessio-
nen på fyra år och en person kan sitta som 
mest åtta år i följd. De sammanträder som re-

Den olympiska rörelsen

pierre De cOuberTin, iniTiaTivTaGare Till iOk.
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gel fyra-fem gånger per år. Gunilla Lindberg, 
SOK:s generalsekreterare är medlem i exeku-
tiven sedan 2011. Hon har tidigare varit med 
från år 2000 till 2008. De sista fyra åren under 
den perioden valdes hon till en av de fyra vice 
presidenterna och från 2006 till 2008 satt hon 
som förste vice president. 

Den Olympiska Kongressen äger rum i 
princip vart åttonde år. Den samlar IOK-
ledamöterna samt representanter för NOC:s 
och IF:s till ett gemensamt möte för diskus-
sion om den olympiska rörelsens framtida mål 
och medel.

några begrepp
Olympiad
Perioden från och med ett sommar-OS till nästa.

Olympiska spel
Tävlingar mellan individer eller lag – men ej 
mellan nationer – arrangeras vart fjärde år. 
Sommar-OS inleder Olympiaden. Vinter-OS 
inrymmer idrotter som utövas på is och snö.

Numreringen av OS är för sommar-OS i lö-
pande ordning oberoende av avbrott med start 
från Aten 1896. För Vinter-OS i den ordning 
de genomförs med start från Chamonix 1924.

I Vancouver 2010 hålls de XXI:e vinterspe-
len och i London 2012 arrangeras den XXX:e 
olympiaden.

Olympiska symbolen
De fem sammanflätade ringarna i en färg eller 
i färgerna från vänster blått, gult, svart, grönt 
och rött.

Den Olympiska symbolen represente-
rar unionen av de fem kontinenterna och de 

Olympiska Spelen.

Olympiska flaggan
En flagga med de olympiska ringarna i sina 
fem färger på vit botten. Den presenterades 
för första gången av Pierre de Coubertin vid 
Pariskongressen 1914.

Olympiska mottot
Citius – Altius – Fortius (Snabbare – Högre 
– Starkare).

Olympiska hymnen
Den av IOK vid sessionen i Tokyo 1958 god-
kända hymnen som är komponerad av greken 
Spiros Samaras. Första gången hymnen spela-
des var vid OS i Aten 1896.

Olympiska elden
Flamman som tänds i Olympia, Grekland.

Olympiska facklan
En fackla, eller replik därav, på vilken den 
Olympiska flamman brinner.

iOk:s ledamöter
IOK:s ledamöter väljs av IOK:s session. De 
väljs för en period av åtta år och kan också väl-
jas om för ytterligare en period. IOK består av:

yy 70 individuella ledamöter

yy 15 representanter från nationella olympiska  
kommittéer (NOC).

yy 15 representanter från Internationella special- 
förbund (IF).

yy 15 aktiva representanter.
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Presidenten väljs av Sessionen för en ämbets-
period av åtta år. Omval kan därefter ske i fy-
raårsperioder. Jacques Rogge, Belgien, valdes 
till ny IOK-president i samband med sessio-
nen i Moskva i juli 2001 och omvaldes i Kö-
penhamn 2009. Sverige har hittills haft elva 
IOK-ledamöter inklusive Viktor Balck (med-
lem 1894-1921) och J. Sigfrid Edström som 
var president 1942-1952 (medlem 1921-1952). 
För närvarande har Sverige tre IOK-ledamö-
ter, Gunilla Lindberg (1996-), Arne Ljungqvist 
(1994-) och Göran Petersson (2009-). Tidigare 
ledamöter har varit Clarence von Rosen (1900-
1948), Bo Ekelund (1948-1965), Gustaf  Drys-
sen (1952-1970), Sven Thofelt (1970-1976), 
Matts Carlgren (1976-1992), Gunnar Erics-
son (1965-1996) och Pernilla Wiberg (med-
lem 2002 - 2010). Gunilla Lindberg är invald 
i IOK:s exekutivkommitté från 2011 (även 
medlem 2000 - 2008).

De nationella Olympiska kommittéerna
Antalet Nationella Olympiska Kommittéer är 
för närvarande 204 (2012). 1990 var antalet 
167.

De uppgifter som enligt den Olympiska 
Chartern åvilar de Nationella Olympiska 
Kommittéerna kan sammanfattas så här:

yy Utveckla och skydda den Olympiska Rörel-
sen i landet.

yy Främja utvecklingen av elitidrott

yy Ha den exklusiva rätten beträffande landets  
deltagande i Olympiska Spel.

yy Välja den stad som får ansöka om att  
arrangera Olympiska Spel i landet.

yy Bevara sin självständighet.

De Olympiska spelen
Grunden för val av en OS-ort är en ansökan 
från den kandiderande staden med godkän-
nande av den Nationella Olympiska Kommit-
tén. Vidare måste vederbörande lands regering 
garantera att spelen kan genomföras i enlighet 
med den Olympiska Chartern. Val äger rum vid 
IOK:s session sju år innan OS äger rum. En 
teknisk utvärdering sker av samtliga kandidat-
städer innan de går vidare till en finalomgång. 

Inga IOK-ledamöter, utöver de som är 

sTefan HOlm jublar efTer siTT seGerHOpp i aTen, 2004.  
(fOTO: scanpix)
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med i den utvärderingskommission som 
gör den tekniska utvärderingen av kandi-
datstäderna, får besöka en kandidatstad. 
Röstberättigade är samtliga IOK-ledamöter. 
Valet fortgår tills en stad har erhållit en ma-
joritet av rösterna. När valet är klart ger IOK 
uppdraget till den Nationella Olympiska  
Kommittén och värdorten att organisera OS.

Olympiska idrotter
För att inkluderas på det Olympiska program-
met måste en idrott uppfylla följande villkor:

yy För sommar-OS vara ”widely practiced” av 
män i minst 75 länder och fyra kontinenter och 
av kvinnor i minst 40 länder och tre kontinen-
ter.

yy För vinter-OS vara ”widely practiced” av 
män och kvinnor i minst 25 länder och tre 
kontinenter.

yy Vara godkänd för införande minst sju år  
före aktuellt OS.

För en disciplin, till exempel alpin skidåkning, 
som är en del av en idrott och bestående av 
en eller flera ”events” (grenar) gäller samma 
regler som för en idrott.

För en gren som till exempel störtlopp för 
herrar gäller:

yy Att den måste ha en godkänd internatio-
nell nivå både antalsmässigt och geografiskt 
samt ha förekommit minst två gånger på 
världs- eller kontinentmästerskap.

yy En gren kan tillåtas bli införd fyra år före  
aktuellt OS.

Utöver dessa villkor kan tilläggas:

yy Idrotter, discipliner eller grenar som väsent-
ligen är beroende av mekanisk kraft/moto-
rer kan inte accepteras.

yy En enstaka gren kan inte samtidigt ges både  
individuell- och lagplacering, det vill säga 
flera medaljer kan inte utdelas för samma 
prestation.

yy Idrotter, discipliner och grenar som inte 
uppfyller de grundläggande reglerna kan 
trots detta efter beslut av IOK få vara kvar 
på det Olympiska programmet för den 
Olympiska traditionens skull.

Deltagarregler
Den grundläggande regeln är ”Eligibility 
Code”, tidigare populärt kallad amatörregeln.

Den innebär att:
Varje Internationellt förbund fastställer den 

egna sportens deltagarregler i enlighet med 
den Olympiska Chartern. Dessa deltagarregler 
skall godkännas av IOK.

Ansvaret för tillämpningen av deltagarreg-
lerna ligger hos de Internationella förbunden, 
de till dem anslutna nationella specialförbun-
den och de Nationella Olympiska Kommitté-
erna inom respektive ansvarsområde.

Alla deltagare i Olympiska Spel ska:

yy Respektera Fair Play och icke-våld samt upp- 
träda i enligt med detta på tävlingsbanorna. 

yy Vägra utnyttja ämnen eller utföra handlingar  
som ej tillåts i IOK:s eller IF:s regler.

yy Respektera och i alla hänseenden åtlyda  
IOK:s Medical Code.

yy Ingen deltagare i Olympiska Spel får tillåta  
sin person, sitt namn, foto eller idrottsliga  
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år sOmmar-Os *) vinTer-Os *)

1960 rom 1 178 squaw valley 50

1964 Tokyo 1 578 innsbruck 937

1968 mexico city 9 750 Grenoble 2 613

1972 münchen 17 792 sapporo 8 475

1976 montreal 32 862 innsbruck 11 627

1980 moskva 87 984 lake placid 20 726

1984 los angeles 286 314 sarajevo 102 682

1988 seoul 398 710 calgary 325 540

1992 barcelona 640 000 albertville 289 000

1994 – – lillehammer 383 000

1996 atlanta 898 000 – –

1998 – – nagano 513 000

2000 sydney 1 332 000 – –

2002 – – salt lake city 736 000

2004 aten 1 493 500 – –

2006 – – Turin 833 000

2008 peking 1 739 000 – –

2010 – – vancouver 1 279 500

2012 london 2 635 000 – –

2014 – – sochi

2016 rio – –

2018 – pyeong chang

De olympiska finanserna

De huvudsakliga inkomsterna för iOk är licensavgifterna för Tv-rättigheterna vid de Olympiska spe-
len.

cirka 93 % av iOk:s samtliga inkomster går vidare till specialförbunden och nOc:s. från 2002 
fördelas inkomsterna för Tv-rättigheter så att arrangören får 49% och iOk 51% för vidare fördelning.

en annan viktig inkomstkälla för iOk är det internationella marknadsföringsprogrammet TOp (The 
Olympic partner programme). inför Os i london 2012 ingår följande stora internationella företag i 
TOp: cocacola, acer, atos, Dow, Ge, mcDonalds, Omega, panasonic, p&G, samsung och visa. 

Dessa företag erhåller rätten att marknadsföra sina produkter/tjänster ”world wide” med de 
olympiska emblemen. för genomförandet krävs en ekonomisk överenskommelse med varje nOc.

’) Licensavgifter för sändningsrätten av Olympiska Spel (1000-tals US-dollar). 
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sporter, grenar, deltagande länder och 
deltagare per spel – sommar-Os

år sTaD länDer
spOrTer 
(m – k)

Grenar  
(TOTalT – k)

DelTaGare  
(TOTalT – k)

1896 aten 14 9 – 0 43 – 0 241 – 0

1900 paris 24 18 – 2 95 – 3 997 – 22

1904 st louis 12 17 – 1 91 – 2 651 – 6

1908 london 21 22 – 3 110 – 5 2 008 – 37

1912 stockholm 28 14 – 2 102 – 7 2 407 – 48

1920 antwerpen 29 22 – 3 155 – 10 2 626 – 65

1924 paris 44 17 – 3 126 – 11 3 089 – 135

1928 amsterdam 46 14 – 4 109 – 14 2 883 – 277

1932 los angeles 37 14 – 3 117 – 14 1 332 – 126

1936 berlin 49 19 – 4 129 – 15 3 963 – 331

1948 london 59 17 – 5 136 – 19 4 104 – 390

1952 Helsingfors 69 17 – 5 149 – 25 4 955 – 519

1956 melbourne 72 17 – 5 145 – 26 3 314 – 376

1956 stockholm 29 1 6 158 – 13

1960 rom 83 17 – 5 150 – 29 5 338 – 611

1964 Tokyo 93 19 – 6 163 – 33 5 151 – 678

1968 mexico city 112 20 – 6 172 – 39 5 516 – 781

1972 münchen 121 23 – 7 195 – 43 7 134 – 1 059

1976 montreal 92 21 – 10 198 – 49 6 084 – 1 260

1980 moskva 80 21 – 11 203 – 50 5 179 – 1 115

1984 los angeles 140 23 – 13 221 – 62 6 829 – 1 566

1988 seoul 159 25 – 16 237 – 72 8 391 – 2 194

1992 barcelona 169 28 – 18 257 – 86 9 356 – 2 704

1996 atlanta 197 26 – 19 271 – 97 10 318 – 3 512

2000 sydney 199 28 – 21 300 – 120 10 651 – 4 069

2004 aten 201 28 – 27 301 – 125 10 625 – 4 329

2008 peking 204 28 – 27 302 – 127 10 942 – 4 637

2012 london 204 26 – 26 302 ca 10 500

2016 rio 204 28 – 28 304 ca 10 500 

T. o. m. 1964 var vattenpolo en egen sport. fr. o. m. 1968 betraktar iOk vattenpolo som en gren i sim-
ning. för att vara jämförbara skall därför antalet sporter från och med 1968 ökas med en.
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sporter, grenar, deltagande länder och 
deltagare per spel – vinter-Os

år sTaD länDer
spOrTer 
(m – k)

Grenar  
(TOTalT – k)

DelTaGare  
(TOTalT – k)

1924 chamonix 16 5 – 1 16 – 2 258 – 11

1928 st moritz 25 4 – 1 14 – 2 464 – 26

1932 lake placid 17 4 – 1 14 – 2 252 – 21

1936 Garmisch 28 4 – 2 17 – 3 646 – 80

1948 st moritz 28 4 – 2 22 – 5 669 – 77

1952 Oslo 30 4 – 2 22 – 6 694 – 109

1956 cortina 32 4 – 2 24 – 7 821 – 134

1960 squaw valley 30 4 – 2 27 – 11 665 – 144

1964 innsbruck 36 6 – 3 34 – 13 1 091 – 200

1968 Grenoble 37 6 – 3 35 – 13 1 158 – 211

1972 sapporo 35 6 – 3 35 – 13 1 006 – 205

1976 innsbruck 37 6 – 3 37 – 14 1 123 – 231

1980 lake placid 37 6 – 3 38 – 14 1 072 – 232

1984 sarajevo 49 6 – 3 39 – 15 1 272 – 274

1988 calgary 57 6 – 3 46 – 18 1 423 – 301

1992 albertville 64 7 – 4 57 – 25 1 801 – 488

1994 lillehammer 67 6 – 5 61 – 27 1 737 – 521

1998 nagano 72 7 – 7 68 – 29 2 177 – 787

2002 salt lake city 77 7 – 7 78 – 34 2 399 – 886

2006 Turin 80 7 – 7 84 – 37 2 494 – 960

2010 vancouver 82 7 – 7 86 – 38 2 336 - 

2014 sochi – – – –

2018 pyeong chang – – – –

kunnande utnyttjas för reklamärenden  
under de Olympiska Spelen.

yy Anmälan till deltagande i Olympiska Spel  
får icke vara villkorligt av någon finansiell  
överenskommelse.
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Sveriges Olympiska Kommitté bildades den 
27 april 1913 i Klocktornet på Olympiasta-
dion.

SOK är det högsta organet för handläg-
gandet av olympiska frågor inom idrotten i 
Sverige. Kommittén består av ordinarie med-
lemsförbund (samtliga förbund med idrotter 

på det olympiska tävlingsprogrammet) och så 
kallade ”recognized förbund” (av Internatio-
nella Olympiska Kommittén godkända idrot-
ter, men ej med på det olympiska tävlingspro-
grammet). Kommittén väljer vart annat år fyra 
ledamöter och ordförande vart fjärde år.

Dessutom har de svenska medlemmarna 

sveriges Olympiska kommitté
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i Internationella Olympiska Kommittén au-
tomatiskt plats i styrelsen. Dessa är Gunilla 
Lindberg, generalsekreterare på SOK och 
Arne Ljungqvist och Göran Pettersson.

SOK:s huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

yy Organisera och genomföra Sveriges delta-
gande i Olympiska Spel

yy Förberedelser för deltagande i Olympiska 
Spel

yy Uttagning av aktiva

yy Elitidrottsutveckling

yy Internationellt arbete

yy Marknadsföring och sponsring

SOK fördelar via egna sponsormedel drygt 60 
miljoner kronor årligen till svensk olympisk 
idrott.

SOK har för sin idrottsliga satsning en lång-
siktig handlingsplan, Olympiskt program. 

Det långsiktiga målet är:

yy En framgångsrik idrottsnation med medalj-
kapacitet i många idrotter

yy 20 medaljer varav 5 guld vid sommar- och-
vinter-OS senast 2020

Det är självklart att satsningen ska ske inom 
ramen för etiskt korrekta metoder. Lika själv-
klart är att se idrotten som en del i de aktivas 
totala livssituation. 

Idrottsgrenar med individer och lag som 
har potential för världstoppen prioriteras. Alla 
OS-idrotter värderas lika. 

Stödet koncentreras så att de bästa och de 
som bedöms som de största talangerna får 

möjlighet att fullt ut göra det som krävs. 
Stödet ska vara tydligt riktat och skräd-

darsys med hänsyn till idrott och den aktives 
behov. 

SOK:s olympiska program ger stöd och ut-
veckling till OSF via två delprogram:

yy Topp- och talangprogram

yy Supportprogram 

Topp- och talangprogrammet
Topp- och talangprogrammet innebär stöd till 
aktiva som presterat resultat i världstoppen 
och stöd till aktiva med bedömd långsiktig ka-
pacitet att nå världstopp.

Den individuella satsningen och stödet  
är långsiktigt och grundas på en fyra till åtta 
års lång utvecklingsplan som preciseras för 
varje år. Behoven för en optimal satsning styr 
stödet.

Antalet aktiva i programmet anpassas efter 
tillgängliga resurser. De aktiva ska kunna göra 
det som krävs i den utvecklingsfas de är inne i 
utan kompromisser av resursskäl.

Utvecklingen av insats, kapacitet och resultat 
följs upp löpande för alla aktiva i gruppen.

supportprogrammet
SOK har ett centralt resursteam med specialis-
ter på olika ämnesområden som är viktiga för 
att utveckla prestationsförmågan. 

Teamet ska ge stöd till tränare och aktiva för 
planering, uppföljning och individanpassning.
Det ska också kunna ge stöd när OSF tar fram 
verktyg som kravanalyser, långsiktiga utveck-
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lingsstrategier.
Genom resursteamet kan OSF få stöd till 

utvecklingsprojekt när det gäller metoder, nya 
träningsidéer och uppföljning/utvärdering. 

För detaljerad info se: www.sok.se

svenska Olympier
Svenska Olympier är en sällskap för de som 
någon gång har tävlat för Sverige i ett olym-
pisk spel. Sällskapet har för närvarande 1527 
medlemmar (2012). 
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