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KLOKT SKJUTA UPP OS TILL 2021
KÄRA MEDLEMMAR, det gångna 
året kommer att skrivas in i historie-
böckerna som året då en pandemi tog 
över världen. För första gången sedan 
det andra världskriget kunde inte ett 
olympiskt spel hållas som planerat. 
Den 24 mars 2020 togs beslutet att 
de 32:a sommarspelen i Tokyo skulle 
skjutas upp.

Det var ett bra beslut. Det var ett 
klokt beslut. Det har gett oss ett år 
extra för att förbereda den svenska 
OS-truppen inför de spel som nu ska 
invigas den 23 juli 2021. Det har också 
gett arrangörerna ett år extra för att 
leverera spel som är säkra för alla 
inblandade. Det är inte längre en fråga 
om spelen i Tokyo blir av, det är frå-
gan om hur.

Spelen kommer att bli modifierade, 
alla vi som är på plats måste fortsätta 
att hålla avstånd och ta hand om vår 
personliga hygien på samma sätt som 
präglat våra liv det senaste året. Men 
om vi följer de spelregler som har 
tagits fram i samarbete med världs-

hälsoorganisationen WHO kommer 
OS i Tokyo kunna bli en idrottsfest, ett 
ljus i ett mörker som många i världen 
behöver. Läktarna kommer inte att 
vara lika välfyllda som tidigare och 
gemenskapen i OS-byn kan inte vara 
lika omfattande över nationsgrän-
serna som förut, men våra idrottare 
kommer att få tävla. Vi andra kommer 
att få titta på. Vi kommer få jubla och 
heja. Vi kommer att njuta och gråta. 
Om än på avstånd.

Den svenska truppen kommer väl 
förberedd till Japan i sommar. Det är 
till stor del tack vare alla SOK:s fantas-
tiska partners, ledda av våra fyra 
huvudsponsorer Svenska Spel, 
UNIQLO, Toyota och SAS. Trots att 
pandemin har slagit hårt även mot 
delar av näringslivet har vi tillsam-
mans med våra partners lyckats ge till-
baka 80 miljoner kronor till stöd för 
svenska idrottares utveckling under 
2020. Det var en ökning med 20 mil-
joner jämfört med 2019. Vi hoppas 
öka lite ytterligare under 2021.

Det hade aldrig varit möjligt utan 
partners med en långsiktig tro på den 
olympiska idrotten. Vi står nu starka, 
inte bara inför sommarens spel i To-
kyo och vinterns spel i Peking 2022. 
Vi har använt 2020 till att bygga för 
framtiden med sikte på samtliga spel 
som följer fram till och med 2032. 

SOK:s alla resurser har blivit digita-
liserade under 2020. Alla från trä-
ningsrådgivare till sportchefer har hit-
tat nya vägar att hjälpa aktiva och trä-
nare i våra stödprogram. I september 
2020 genomförde SOK även vårt 107:e 
årsmöte, och det första helt digitala. 
Då beslutade vi bland annat att SOK 
ska engagera sig mer idrottspolitiskt, 
både nationellt och internationellt, 
samt ha förstärkt fokus på att få ut de 
olympiska värderingarna för att kunna 
bidra till att bygga en bättre värld 
genom idrott. Just i år känns det mer 
relevant än någonsin tidigare.

Mats Årjes, ordförande
Sveriges Olympiska Kommitté

De olympiska ringarna i Tokyo Bay har får vänta ett år extra på världens trupper. Foto: TT Mats Årjes. Foto: Stina Stjernkvist/TT.
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Utebliva tävlingar, starkt förändrade 
OS-kval och stor osäkerhet om själva 
pandemin och mycket runtomkring 
har präglat året och säsongen för alla. 
De OS-aktuella och deras förbund har 
trots dessa svårigheter klarat idrotts-
året på ett enastående sätt. Problem-
lösning, tränings- och utvecklingsfo-
kus, bra ledarskap samt fint samarbete 
har gjort att prestationsnivåerna har 
bibehållits för många och till och med 
utvecklats för några. Exempelvis har 
SOK:s resursteam har gjort ett mycket 
viktigt och bra arbete med stöttning, 
omsorg samt tränings- och hälsoupp-
följning av aktiva och tränare.

En möjlighet som det särskilda året 
2020 ändå i viss mån bidragit till är att 
höja blicken och titta framåt. SOK har 
tillsammans med flera förbund lagt 
en del värdefull tid på att tillsammans 
analysera, utforska och planera in-
för kommande långsiktiga satsningar 
med sikte på OS 2028 och OS 2032.

Stor och stark trupp
Till Tokyo 2021 siktar SOK på att 
skicka en stor och stark svensk trupp 
på cirka 145 aktiva från 25 idrot-
ter med medaljpotential i upp till 15 
idrotter. I dagsläget har den presum-
tiva svenska truppen cirka 25 toppo-

Annorlunda OS-förberedelser  
TOKYO 2021 OCH PEKING 2022

sitioner, alltså att en individ/lag vid 
upprepade tillfällen varit bland de tre 
främsta i världen i stark konkurrens. 
Det betyder att truppen är ungefär i 
paritet med de senaste sommarspe-
len i London (åtta medaljer) och Rio 
(elva medaljer). De uppskjutna spelen 
i Tokyo har förstås skapat osäkerhet 
om hälsan och säsongsplanering samt 
tvingat till annorlunda OS-förberedel-
ser för många. Men förändringen har 
också givit långsiktiga möjligheter för 
idrotter och aktiva. Exempelvis har 
flera unga aktiva på väg framåt fått yt-
terligare ett år på sig att utvecklas mot 
högre prestationsnivåer.

Beslutet att skjuta upp OS i Tokyo 2020 till 2021 togs av IOK i mars 2020. Det histo-
riska beslutet på grund av pandemin covid-19 har förstås radikalt förändrat förutsätt-
ningarna för aktivas, förbundens och SOK:s OS-förberedelser.

På Bosön tränar tennisspelaren Caijsa Hennemann tillsammans med sin tränare och SOK:s träningsrådgivare. Samtidigt via telefonen coachas 
moderna femkamparen Axel Strömsöe som är i Falun. Foto: SOK
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Viktigt med acklimatisering och 
förläger 
Om olympierna ska uppfylla sina mål 
och uppnå sin fulla potential krävs 
noggranna förberedelser. Inför Tokyo 
har SOK lagt särskild vikt vid ackli-
matisering till ett land som ligger sju 
tidszoner bort, kräver en lång resa 
dit, samt kan ha hög dagstemperatur 
i kombination med en extrem luftfuk-
tighet. SOK har i ett acklimatiserings-
projekt gjort individuella planer för 
olika grenar och individer. En viktig 
pusselbit är att vänja kroppen vid det 
nya klimatet och tidsomställningen i 
god tid innan tävling. Därför kommer 
det planerade förlägret i Fukuoka att 
bli extra viktigt. De svenska olympi-
erna kommer att ha tillgång till an-
läggningar och service i toppklass den 
sista och avgörande tiden inför som-
marspelen i Tokyo. 

Annorlunda spel
IOK och Tokyo 2020, liksom Peking 
2022, är väldigt målinriktade i att 
försöka genomföra spelen. Ett gigan-
tiskt arbete har genomförts i Tokyo 
för att förlänga alla avtal för tävlings-
anläggningar, OS-byn och alla hotell, 
samt alla anställda och funktionärer. 
Förutom detta planeras det mycket 
omsorgsfulla åtgärder för deltagarnas 
hälsa och säkerhet, med tester och 
”bubblor” samt förändrad logistik, 
som måste omgärda OS i Tokyo under 
2021 i skuggan av pandemin. Hoppet 
och tron är att bägge spelen ska kunna 
genomföras, men de blir naturligt mo-
difierade och annorlunda på flera sätt. 

SOK:s förberedelser och kommande 
genomförande av bägge spelen har 
också varit och kommer att bli annor-
lunda. Bristen på inspektioner och 
träning/tester av tävlings- och trä-

ningsanläggningar, och andra viktiga 
förberedelser på plats, är naturligtvis 
påtaglig, men de praktiska förberedel-
serna har ändå genomförts på ett bra 
sätt genom goda kontakter, stor erfa-
renhet, tålamod och mycket arbete. 
Summeringen av detta är att förbere-
delserna kommer att vara bra nog 
jämfört med andra nationer, samt 
med något lägre kostnader än beräk-
nat. Samtidigt kommer genomföran-
det av spelen att kräva extraordinära 
insatser och åtgärder, och därmed bli 
dyrare än beräknat, avseende bland 
annat resor, boende, transporter, per-
sonal och medicinska insatser.

Peter Reinebo, 
verksamhetschef SOK

Peter Reinebo, verksamhetschef SOK Foto: TTPlatsen för OS-byn i Tokyo Bay. Foto: SOK
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Rapporten gav också en övergripande 
analys gällande förutsättningar för 
toppidrott och nödvändiga utveck-
lingsområden samt visade på några 
viktiga idéstråk och principer för ett 
framtida förstärkt upplägg. Detta be-
nämns Samordnat elitidrottsstöd 2.0, 
vilket sannolikt blir grunden för ett 
kommande elitidrottsprogram som 
ska beslutas på RF-stämman under 
våren 2021.

Medskick från styrelserna angående 
att det krävdes en rejäl förankring 
med specialförbunden (SF) samt dia-
log med näringsliv och stat gav upp-
hov till reviderad tidsplan vilket 
senare förstärktes av covid-19. Arbets-
gruppen tog under våren 2020 fram 
några hållpunkter, som tillägg till tidi-
gare rapport, som en väg att förverk-
liga ett nytt samordnat och förstärkt 
stöd (2.0) till svensk toppidrott. Den 
grova planen kan summeras så här: 
• Elitidrottsprogram 2030, inklude-

rat huvuddragen av 2.0, antas av 
RIM i maj 2021. 

• Förankring av 2.0 och kommande 
steg samt samspelsformer görs 
inom idrotten, framförallt med SF, 
från och med hösten 2021. Inom 
ramen för den processen ska ett 
förtydligande göras angående de 
möjligheter som 2.0 innehåller i re-
lation till SF:s samt RF:s och SOK:s 
nuvarande verksamhet.

• Ett arbete med att medvetandegö-
rande näringslivet och staten om 
läget för svensk toppidrott, liksom 
analysen, behovet och idéerna bak-

om 2.0, ska därefter genomföras i en 
idrottsgemensam och väl förberedd 
process (sannolikt under 2022).

• Utformning och planering av upp-
drag, ekonomi, verksamhetsinne-
håll, och organisation samt rättig-
heter tillhörande 2.0 kommer i ett 
senare steg, med målsättning att 
det ska ske i nära samspel med in-
tressenter utanför idrotten.

• Fortsättning och uppföljning av 
Samordnat elitidrottsstöd 1.0 
(Landslagsstöd och Landslagsstöd 
X) ska ske under 2020-2021 samt 
2022-2023. Samordnat elitidrotts-
stöd 1.0, liksom andra relevanta 
verksamheter och insatser som ut-
vecklingsarbetet med RIG/NIU och 
RIU, ska under perioden synkroni-
seras i arbetet med att utveckla 2.0.

Styrelserna för Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet samt Svenska 
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté tog i början på 2020 del av 
arbetsgruppens rapport om nuläget för svensk toppidrott och elitidrottsstödet. 

Den svenska konkurrenskraften i internationell idrott är i vikande. De självklara slut-
satserna är att vi måste göra något åt det omgående, att satsningen på toppidrott 
behöver vara tydlig och målinriktad samt att betydande ekonomiska resurser behövs.

Samordnat elitidrottsstöd
SOK, RF OCH PARASPORTEN 

• SF har och ska även framöver ha fullt ägande 
och ansvar för genomförande och utveckling 
av sin idrott inklusive landslagsverksamheten.

• SF ska säkras kontinuerlig information och 
möjlighet till påverkan i utformandet av 2.0.

• RF, SOK och Parasporten har gemensamt 
ansvar och likvärdigt inflytande i utvecklingen 
av ett framtida förstärkt stödsystem (2.0) för 
svensk toppidrott. 

• En naturlig rollfördelning i det kommande ar-
betet är att RF leder arbetet med politiken och 
att SOK och Parasporten har ledande roller i 
arbetet med näringslivet samt att den andra/
övriga två parter medverkar.

• 2.0 kräver både fortsatt samordning av nu-
varande tillgängliga stödresurser (såväl infra-
struktur, kompetens och ekonomiska medel) 
inom Elitidrottstödet samt en betydande extern 
resursförstärkning.  

• Resursförstärkning behöver sannolikt rekry-
teras från både politik och näringsliv. Dessa 
parter ska därför bjudas in till medverkan i såväl 
utvecklingsarbetet som genomförandet av 2.0.

• Den resursförstärkning som planeras för i 
Samordnat elitidrottsstöd 2.0 ska inte på nå-
got sätt inkräkta på SF:s befintliga resurser el-
ler befintliga kommersiella värden. Samordnat 
elitidrottsstöd 2.0 handlar om att skapa nya 
värden och rättigheter som i dagsläget inte 
finns realiserade.

• Ökad internationell konkurrenskraft för 
svensk idrott och ett förstärkt stödsystem (2.0) 
för svensk toppidrott kommer att kräva ”flera 
goda parters involvering” och i någon mån bli 
”en nationell angelägenhet”. RF, Parasporten 
och SOK behöver aktivt agera för detta. 

• Elitidrottsstödet ska stå för högsta etiska 
och professionella standard och ge stöd till 
verksamhet, organisationer och individer som 
uppfyller detta, följer regler och tar eget ansvar. 
Strävan efter excellens, respekt och vänskap är 
viktiga värdeord som ska prägla verksamheten 
liksom fair play och dopingfri idrott.

• Det finns bra och olika system för elitidrotts-
stöd runtom i världen. Vi ska lära, kopiera och 
anpassa, men skapa eget för Sverige och 
svensk idrotts bästa. 

Viktiga principer i arbetet med Samordnat elitidrottsstöd 2.0



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOK 2020

8

Topp och Talang
Topp och Talang ska ge aktiva i världs-
toppen, eller med potential att nå dit, 
möjlighet att genomföra en hundra-
procentig satsning, oavsett den egna 
idrottens eller familjens ekonomi. 

Alla aktiva som ingår i stödpro-
grammet får ett skräddarsytt och 
behovsprövat stöd. Träningsläger av 
olika slag och stöd till tränare är ofta 
en stor och viktig del av stödet. SOK:s 
eller andra resurspersoner och medi-
cinare är också ett mycket viktigt, ofta 

förekommande och uppskattat stöd 
till utveckling. 

Satsningar på projekt avseende 
material och olika former av träning 
finns på olika sätt i flera idrotter och är 
ett exempel på annan typ av stöd för 
aktiva och tränare. Socioekonomiskt 
stöd via stipendier, försäkringar, kom-
petensutveckling och rådgivning samt 
hälsouppföljning är en självklar bas i 
stödprogrammet och en förutsättning 
för att den totala satsningen och livet 
som helhet ska fungera. Syftet är att 
på alla sätt, och långsiktigt, stötta det 
sista utmanande steget i satsningen 

mot och i världstoppen. Under 2020 
ingick i snitt 150 aktiva i Topp och 
Talang, cirka 45 procent kvinnor och 
55 procent män.

Talang 2022  
Inom ramen för Topp och Talang 
finns sedan 2018 satsningarna Talang 
2022 och Tränare 2020. Talang 
2022 är ett utvecklingsprogram för 
unga aktiva och deras hemmatränare 
som är ett steg på vägen mot Topp 
och Talang. Syftet är att hjälpa unga 
talanger utvecklas i sin egen vardag 
tillsammans med sin hemmatränare 
och göra dem bättre rustade för steget 
upp på internationell nivå. Talang 
2022 bestod under 2020 av 36 aktiva 
i sommaridrotter, som främst satsar 
mot spelen 2024 och 2028. De aktiva 
är uttagna efter nomineringar från 
förbund samt via scoutning, tes-
ter och samtal. De som finns med i 
programmet får alla fysträningsstöd 

Målsättningen är att de svenska OS-trupperna ska ha 
kapacitet att ta 20 medaljer, varav minst fem guld både 
vid vinter-OS 2026 och sommar-OS 2028. 
För att nå dit estöttar SOK svenska idrottare genom 
olika idrottssatsningar. Topp och Talang är ett väl fung-
erande stödprogram som har bedrivits med hjälp av stöd 
från näringslivet sedan 1998. Inom ramen för Topp och 
Talang finns flera specialprojekt och delsatsningar. 

Topp och Talang 
STÖD TILL UTVECKLING
för aktiva, tränare och verksamhet

Karatespelaren Hana Antunovic på träningsläger på Apollos träningsanläggning Playitas. Foto 
Henrik Kindgren.

Skidskytten Martin Ponsilouma under 
Talangselektionen i augusti 2020. Foto SOK.
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och viss utbildning, samt särskilt 
individuellt stöd som även innefat-
tar stöd till tränare på hemmaplan. 
Ett träningsläger genomfördes under 
våren för denna grupp aktiva och 
deras tränare vid Apollos anläggning 
Playitas på Fuerteventura.

Olympisk Offensiv
Jämte Talang 2022 startade 2020 
den nya vintersatsningen, Olympisk 
Offensiv, vilken också innehåller en 
långsiktig satsning på unga aktiva. För 
att ta fler medaljer i framtiden behö-
ver vi fler aktiva som kan satsa fullt ut 
på sin idrott med bra tränare och spe-
cialister nära sin satsning, ett program 
i världsklass, samt med en trygg social 
situation där man inte behöver oroa 
sig för hyra, mat och hälsa.

Inventering och dialog avseende 
möjliga specialsatsningar på vinter-
idrotter med sikte på 2026 och 2030 
ledde till beslut och planering att 
genomföra långsiktiga satsningar på 
curling damer, skidskytte herrar samt 
skridsko damer och herrar, liksom 
skeleton damer, backhoppning damer 
samt rodel damer och herrar. Ett trä-
ningsläger för denna grupp av aktiva, 
totalt 27 stycken, genomfördes i sep-
tember i Vålådalen som en kick-off för 

hela satsningen. Wolfgang Pichler har 
en särskild roll i satsningen som inspi-
ratör, talangutvecklare och kompe-
tensstöd för tränarna. En specialsats-
ning har också gjorts på snowboard 
och freeski via stöd till uppbyggnad av 
verksamheten i den nya tränings- och 
utvecklingsanläggningen i Kläppen.

Beachvolleybollspelaren David Åhman under 
träningsläger på Apollos anläggning Playitas. 
Foto Henrik Kindgren. 

Lovisa Ewald kom sexa i skeleton på världsungdoms-OS i Lausanne 2020. Under hösten togs hon 
och hennes syster Paulina Ewald Gröndal in i den nya satsningen Olympisk Offensiv. Foto: Getty.

I ett samarbete mellan Svenska Skidförbundet, 
Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsför-
bundet och Sälens IF och Kläppen Ski Resort 
anlades under hösten 2020 en unik hoppan-
läggning, som är den enda i sitt slag i norra 
Europa. Foto: Skidförbundet. 

Boxaren Agnes Alexiusson. Foto: Henrik 
Kindgren.
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Tränarsatsningar

Tränare 2020 
De som är tränare till aktiva i Talang 
2022 utgjorde även basen för projek-
tet Tränare 2020. Där återfanns totalt 
56 tränare i sommaridrotter som har 
aktiva som finns med i SOK:s olika 
stödprogram. Programmet fokuse-
rade på träning och prestationsut-
veckling med sikte mot världstoppen. 
Deltagarna fick möjlighet att öka sin 
kunskap, ta del av modern teknik och 
de senaste forskningsrönen via SOK:s 
resurspersoner och externa förelä-
sare samt lära av varandra. Projektet 
startade under hösten 2018 och gick i 
mål under hösten 2020. Under 2020 

hade tränarna tre seminarier, varav 
ett digitalt, med olika fokusområden 
som taktik och strategi samt tränar-
skap liksom en avslutande träff med 
redovisning av examensuppgifter och 
lärdomar. 

Satsning på kvinnliga tränare
Inom den särskilda satsningen på 
kvinnliga tränare, Q, har det under 
2020 genomförts en kartläggning och 
hearings med av förbunden nomine-
rade tränare samt en forskningsan-
knytning. Simningens förbundskap-
ten Ulrika Sandmark leder satsningen 
för SOK. Beslut har tagits om konkret 
start av utvecklingsprogram för de 
kvinnliga tränarna under våren 2021. 

Planering av insatser innebär två stöd-
program, bägge individuellt skräddar-
sydda, ett för nuvarande tränare/leda-
re på toppnivå samt ett för en utvald 
”utvecklingsgrupp”. Förbundens roll i 
utvecklingsprogrammet blir att stötta 
individerna och via olika uppdrag 
inom verksamheten ”matcha fram” 
dessa kvinnliga tränare. 

Bristen på kvinnliga tränare inom 
toppidrotten och inom våra OS-trup-
per är stor. Potentialen i kvalitetsför-
bättringar inom verksamheten vid en 
utökning av antalet kvinnliga tränare 
är uppenbar. Målsättningen är både 
att tydligt flytta fram positionerna i 
frågan och så snabbt som möjligt 
utöka antalet kvinnliga tränare till 
aktiva inom landslagsverksamhet och 
SOK:s stödprogram.

FAKTA/Tränare 2020
ANTAL TRÄFFAR: Sju. 
ANTAL UTBILDNINGSDAGAR: 14. 
ANTAL UNIKA FÖRELÄSARE: 52. 
FÖRELÄSARNAS SAMMANSÄTTNING: 18 
forskare (13 proffessorer, fem PhD), 15 tränare, 
sex olympier och en världsmästare i icke 
olympisk idrott. 
NÄRVARO: 85% (N=47)

Deltagare 
BADMINTON: Jens Eriksson, Tim Foo, Max 
Fonseca. BEACHVOLLEYBOLL: Rasmus 
Jonsson. BORDTENNIS: Peter Blomkvist, 
Daniel Ellerman (parasport). BOXNING: Anna 
Laurell Nash. BROTTNING: Jimmy Samuels-

son, Jalmar Sjöberg, Leonard Östlund, Marcus 
Axelsson, Mikael Pettersson, Neno Jovanovic, 
Cornelia Kronvall, Jan-Olov Öhlen. CYKEL: 
Fredric Ericsson MTB, Alexander Wetterhall 
landsväg, Sebastian Matamoros BMX, Emma 
Stenberg (parasport). MODERN FEMKAMP: 
Svante Rasmuson. FRIIDROTT: Björn Amb 
spjut, Anders Axlid diskus, Erik Svensson 
sjukamp/längd, Mattias Jons slägga, Staffan 
Jönsson kula, Patrik von Corswant höjdhopp, 
Magnus Olsson (parasport). FÄKTNING: 
Grigori Beskin, Henrik Lundegard. 
GYMNASTIK TRAMPOLIN: Per Holgersson. 
JUDO: Johan Berg, Carin Hamnlund, Peter 
Andersson. KANOT: Åsa Eklund, Markus 

Oscarsson, Peter Orban, Mats Johansen, 
Thomas Edhag, Susanne Gunnarsson. 
RIDSPORT: Fredrik Bergendorf fälttävlan, 
Henrik Ankarcrona hoppning. RODD: PerOlof 
Claesson, Leif Johansson, Annelie Birkeholm. 
SEGLING: Daniel Birgmark, Martin Strand-
berg. SIMNING: Johan Wallberg, Sverker 
Maltesjö, Karl Gårdström, Leo Sandberg, 
Christian Johansson, Marcus Åradsson, Lena 
Antlöv, Emil Johnsson, Andreas Jonerholm 
(parasport). SIMHOPP: Peter Falkman, Brian 
Bungum. SKYTTESPORT: Paul Larm, Pernilla 
Svensson (parasport). SKATEBOARD: Cas-
per Plass. TRIATHLON: Marcus Wernström.

Tove Alexandersson och orienteringslandslagets för-
bundskapten Håkan Carlsson var några som föreläste på 
Tränare 2020. Foto: SOK.

Uppstartsmöte med projekt Q, Carina Skoog, Angela Fox, Anne Forsell, Martina Arons-
son, Ylva Martinsen, Katarina Vangdal, Ulrika Knape Lindberg, Karin Torneklint, 
Ulrika Sandmark och Maria Prytz. Foto: SOK
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Resursteam
SOK:s resursteam är en väsentlig 
del av stödet till aktiva, landslag och 
förbund. Med djup kunskap och stor 
praktisk erfarenhet av sitt område och 
av toppidrott samt med utvecklings-
inriktade upplägg träffar resursperso-
nerna aktiva och tränare frekvent för 
utbildning, rådgivning eller program-
arbete. 

Utökat medicinskt stöd
Under pandemiåret har resursteamet 
spelat en mycket stor roll med extra 
uppföljning av aktiva som har behövt 
stöd och hjälp med både ordinarie och 
särskilda insatser samt problemlös-
ning och omsorg. De digitala hjälp-
medlen har blivit mer använda än 
någonsin både för träning och rådgiv-
ning, det har helt klart blivit en snabb 
utveckling i användning av verktyg 
och arbetsmetoder.

En förstärkning av insatser för akti-
vas hälsa har gjorts under året. Både 
aktuell pandemi och de utmanande 
förutsättningarna i Tokyo och Peking 
är bakgrunden, men också det faktum 
att hälsa, trygghet och kunskap är 

grunden för att våra idrottare långsik-
tigt ska kunna prestera bra resultat. 
SOK:s medicinska stöd för skidskytte, 
snowboard och skididrotterna har 
under året stärkts via ny del av akutli-
nan samt en fysisk mottagning i Öster-
sund med både läkare och fysiotera-
peut. På grund av covid-19 hyrde SOK 
delar av Vintersportcentrum exklusivt 
för olympiers tillgång till sommarträ-
ning. Akutlinan, hälsokontrollerna 
och tillgång till specialister är andra 
områden som givits större resurser.

I slutet på april genomfördes en 
enkät till idrottare i Topp och Talang 
angående deras hälsa och träning på 
grund av covid-19. Totalt 111 aktiva av 
134 tillfrågade svarade, en svarspro-
cent på 80. På en skala mellan 1-10 var 
snittsvaret 8 på frågan ”Hur mår du?”. 
15 procent uppgav att de hade eller 
hade haft covid-symptom. På frågan 
om hur träningen påverkats för dem 
så gav 50 procent svaret ”ingen påver-
kan” och 30 procent ”viss påverkan” 
samt 20 procent svarade ”stor påver-
kan”. 80 procent  av de aktiva hade 
tränat och bott på hemmaplan senaste 
månaden innan svarstillfället. 90 pro-
cent av de aktiva uppgav att samarbe-

tet med sin tränare trots läget fung-
erade ungefär som vanligt eller med 
små förändringar.

OSF-dialoger 
Under året har SOK haft ett löpande 
och givande utbyte med de olympiska 
specialförbunden (OSF). Ordförande, 
generalsekreterare och motsvarande 
sportchef från idrottsförbunden har 
samtalat med en representant från 
SOK:s styrelse samt sportchef och 
verksamhetschef från SOK. Dessa 
OSF-dialoger har som främsta syfte 
att diskutera de långsiktiga planer 
som varje förbund behöver för att nå 
olympiska framgångar. Under 2020 
var fokus i samtalen att tala med som-
marförbunden om tiden fram mot spe-
len i Paris 2024 och Los Angeles 2028. 
I dialogerna med vinterförbunden låg 
fokus främst på tiden fram mot spelen 
i Milano-Cortina 2026. 

Dialogerna är även viktiga för att 
informera om det allmänna läget i för-
bunden och på SOK, och för att hitta 
samarbetsområden som kan vara 
skräddarsydda och behovsanpassade 
för just det förbundet.

FAKTA/SOK:s resursteam
FYSRÅDGIVNING: Träningsplanering, fy-
siska tester, styrketräningsupplägg, teknik.

UTVECKLING: Forskningskopplingar, ut-
vecklingsprojekt, metodutveckling, kravana-
lys, utvecklingstrappor, prestationsanalys, 
prestationsteknologi, teknikanalys, taktik-
analys, motståndaranalys, dokumentation.

NUTRITION: Mat under tränings- respektive 
tävlingsperioder, dryckesprogram, viktjuste-
ring, specialkost.

MEDICIN: Akutlina, hälsokontroller, speci-
alutredningar, rehabilitering, skadeförebyg-
gande träningsupplägg, antidopingsinfor-
mation.

PRESTATIONSPSYKOLOGI OCH 
COACHNING: Tävlingsrutiner, mentala 
planer, problemlösning, coachningsstrategi, 
ledarstöd.

Jörgen Sandberg, Jesper Sjökvist, Niklas Heckscher och Peter Drugge från SOK:s resursteam som 
ofta håller hus i Bosöns lokaler. Foto: SOK
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SOK gjorde trots pandemin ett starkt 
år med ett positivt resultat på knappt 
tio miljoner kronor, vilket var bättre 
än budgeterat. Resultatet var främst 
en effekt av ett noggrant arbete med 
att minimera kostnader i kombina-
tion ett mycket gott samarbete med 
kommersiella partners, inklusive 
SOK:s huvudpartners i UNIQLO, SAS, 
Svenska Spel och Toyota. Riktlinjer 
och styrning av ekonomin är konse-
kvent och säkrar en sund och stabil 
ekonomi med regler och tydlighet för 
placeringar, investeringar och han-
tering. Stödet till idrotten, aktiva och 
förbund, är uttalat alltid första priori-
tet.

Totalt hade SOK kommersiella 
intäkter på 80 miljoner kronor under 
2020. Pengarna från partners är oum-
bärliga för stödprogram som Topp och 
Talang. De medel som kommer in går 
ut via verksamhetsstöd och stipendier. 
Det kan även gälla stöd för att åka på 
läger samt att få tillgång till SOK:s 
olika resursteam. Inga pengar inom 
stödprogrammet Topp och Talang 
kommer från statliga medel. 

Det statliga stöd som SOK erhåller 
via RF är för spelen i Tokyo och Peking 
ett genomsnitt på 42,5 miljoner kro-
nor per år. Det stödet används endast 
för genomförande av olympiska spel. 
Det statliga stödet är fördelat på 
45+45 miljoner kronor för Tokyo och 
40+40 för Peking. Att RF redan tagit 
ett principbeslut om stöd till och med 
2022 ger SOK och OS-trupperna en 
bra framförhållning i förberedelsear-
betet inför de kommande två spelen. 

Viss osäkerhet kring intäktsarbetet 
fanns och finns förstås på grund av 
pandemin, framförallt långsiktigt. 
Under hösten gjorde SOK därför en 
särskild intäktsanalys, både kort- och 
långsiktigt. Slutsatsen var i stort posi-
tiv men föranledde vissa åtgärder 
avseende avtal och kommunikation. 
Tack vare nära samarbete med SOK:s 
partners, och möjligheter att erhålla 
extra stöd från såväl IOK som RF/sta-
ten för det speciella läget och extraor-
dinära aktiviteter, samt fördyringar av 
OS, så finner vi totalt sett att det eko-
nomiska läget är under god kontroll. 

Idrottspolitiskt arbete
Efter kampanjen om att få OS till Sve-
rige 2026 blev det tydligt att det finns 
behov av att stärka SOK:s position 
och inflytande både inom nationell 
och internationell idrottspolitik. Sty-
relsen beslutade därför att inleda ett 
kontinuerligt långsiktigt politiskt och 
relationellt arbete. Beslutet fastställ-
des av årsmötet i verksamhetsplanen 
för 2020 och 2021. 

Strävan efter en starkare position 
nationellt syftar i första hand på att 
tydliggöra och stärka toppidrottens 
viktiga roll i samhället och de förutsätt-
ningar som våra förbund och aktiva har 
i sitt arbete respektive satsning, stärka 
förutsättningarna för SOK:s ekono-
miska resurser, samt för möjligheten 
till stöd, framförallt politiskt, för 
anskaffande och genomförande av 
internationella idrottsevenemang till 
Sverige, både olympiska och andra.

Strävan efter en starkare position 
internationellt syftar på att mer och 
tydligare använda SOK:s internatio-
nella plattform för medverkan till att 
skapa stärkta förutsättningar för 
svenska idrottsledare att inta fler bety-
delsefulla poster i internationella för-
bunds och olympiska styrelser och 
kommittéer. En handlingsplan för det 
internationella arbetet ska tas fram 
under 2021. Under 2020 tog styrelsen 
beslut om och en handlingsplan för 
det nationella arbetet, som ska bygga 
relationer och skapa medvetenhet och 
förståelse för SOK:s roll och arbete:
• SOK ska ha kontinuerlig kon-

takt med företrädare för regering 
(främst kultur-, näringsdeparte-
mentet och UD), riksdag, relevanta 
regioner och kommuner, samt vissa 
myndigheter.

• SOK ska vara ett komplement till 
RF och bidra till det idrottspolitiska 
arbetet tillsammans med dem. Öp-
penhet och transparens är viktigt 
för att vinna förtroende och vi ska 
överväga konkreta samarbetsåtgär-
der när vi bedömer att det stärker 
både SOK och RF, samt den samla-
de idrottsrörelsen. På liknande sätt 
ska vi också samspela med Sveriges 
Paralympiska Kommitté (SPK). 

En arbetsgrupp för nationell idrotts-
politik har utsetts av styrelsen för att 
driva arbetet framåt. Gruppen består 
av från styrelsen Malin Eggerz Fors-
mark, Hans von Uthmann och Anders 
Larsson samt från personalen Peter 
Reinebo och Katarina Medveczky.  
Gruppen ska börja skapa en långsiktig 
relation till politiken för att samtala 
om:
• SOK:s och den olympiska rörelsens 

uppdrag, mål och värderingar.
• Toppaktivas villkor, förutsättningar 

och behov av bättre stöd.
• SOK:s behov av resurser för sin 

verksamhet.
• Vikten av internationell representa-

tion och internationella idrottseve-
nemang till Sverige.

• Möjligheterna med olympiska eve-
nemang till Sverige.

Samarbeten
SOK vill bidra till att bygga en bättre 
värld genom idrott. Det görs bland 
annat genom att samarbete med or-
ganisationer som har samma värde-
grund. Under 2020 har SOK tillsam-
mans med partners klätt sig i orange 
för att tillsammans med UN Women 
manifestera mot våld mot kvinnor i 
samband med HeForShe-loppet. Un-
der 2021 kommer SOK och partners 
att springa i det nya Olympialoppet 
för att ge halva anmälningsavgiften 
till UNHCR:s arbete till de 80 miljo-
ner människor i världen som lever på 
flykt. Tillsammans med Civil Rights 
Defenders utbildas alla olympiska 
trupper i mänskliga rättigheter och 
då särskilt kring de länder som ska 
arrangera olympiska tävlingar. I sam-
arbete med Generation Pep vill SOK 
skapa en folkrörelse för barn och ung-
as hälsa.

Ekonomi, idrottspolitik och samarbeten
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Beslutad av årsmötet:
• SOK ska alltid genomföra verksamheten 

och handla i enligt med de olympiska 
värderingarna i andan av vänskap, re-
spekt för andra och strävan mot excel-
lens. Verksamheten ska präglas av fair 
play, jämställdhet, mångfald och håll-
barhet samt inspiration till att utmana 
sina gränser och nå sin fulla potential.

• SOK ska vara och ses som en hållbar or-
ganisation. SOK:s verksamhet, arbete 
och ledning ska präglas av hållbarhet 
och god styrning. SOK ska ha riktlinjer 
och genomföra verksamheten med be-
aktande av transparens, demokratiska 
processer, internt ansvar och kontroll 
samt samhällsansvar. SOK ska regel-
bundet utvärdera sin verksamhet och 
styrning för att söka förbättra dessa 
områden. 

• SOK ska kontinuerligt kommunicera 
de olympiska värderingarna. Aktivite-
ter för unga som OS i skolan, Olympic 
Day och andra projekt är viktiga delar 
i detta. Fler ska på olika sätt inspireras 
och göras delaktiga i det olympiska. 
Olympierna ska konsekvent användas 
som förebilder. 

• Bra genomförande av det svenska del-
tagandet i OS är SOK:s prioriterade 
uppdrag. Svenska Olympier ska få de 
förutsättningar och förberedelser som 
behövs för topprestation vid OS. Detta 
kräver fortsatt satsning på bra förbere-
delser, kvalitet och anpassning till olika 
behov.

• Det långsiktiga målet är att svensk 
Olympisk idrott ska utveckla kapacitet 
för att kunna vinna 20 medaljer vid OS, 
både sommar och vinter, år 2028 res-
pektive 2026. Konkreta mål ska sättas 
och uttalas inför varje OS.

• SOK ska bidra till att det går att nå 
världstoppen oavsett idrott och vinna 
medaljer i många idrotter. Topp- och 
Talangstödet är behovsinriktat och 
skräddarsytt. Stödet behöver succesivt 
stärkas, utvärderas och utvecklas. 

• Målet är att fler aktiva och lag ska få 
möjlighet att satsa fullt för att nå och 
hålla sig i absoluta världstoppen. Lång-
siktiga och nya offensiva olympiska 

satsningar på nästa våg av talanger 
inom OSF, både sommar och vinter, ska 
ges utökat stöd av SOK under perioden 
2020-23. Detta ska bidra till att rekryte-
ringen breddas för utbyggnad av Topp 
och Talanggruppen. Antalet aktiva ska 
utökas, utifrån långsiktiga mål och bi-
behållen individuell kravnivå. 

• Insatserna för prestationsutveckling ska 
stärkas liksom kopplingarna till FoU. 
Resursteamet ska kontinuerligt över-
föra nytt kunnande, verktyg och erfa-
renheter mellan idrotter samt till trä-
nare och resurspersoner för Topp- och 
Talanggruppens aktiva. En utökad sats-
ning på stöd till och utveckling av träna-
re genomförs from 2019, denna ska bli 
än mer offensiv from 2021, bland annat 
avseende kvinnliga tränare. SOK:s egen 
organisation ska ha en internationell 
nivå och internationellt perspektiv. Nya 
samarbeten ska sökas, bland annat med 
akademin, för utökade resurser och 
ökad tillgång till specialistkompetens 
för den idrottsliga verksamheten och 
utveckling.

• Topp och Talangstödets omfattning och 
utbyggnad kräver att intäkterna från 
marknadsföringen av de Olympiska 
rättigheterna uppgår till i snitt 90 mkr 
per år tom 2023. Målet är att bibehålla 
bra långsiktiga samspel med nuvarande 
partners och att utveckla nya kommer-
siella partnerskap.

• Därutöver ska alternativa intäktskällor 
utvecklas, som nya typer av kommersi-
ella projekt liksom försäljning av tjäns-
ter och varor samt insamlingar. Intäk-
terna ska användas till förstärkning av 
Topp- och Talangstödet, tränarutveck-
ling och till utökat arbete med idrot-
ternas prestationsutveckling liksom till 
genomförande av aktiviteter för unga 
som inspirerar och synliggör viktiga 
olympiska värderingar.

• Framgång förutsätter ett tätt samarbete 
mellan SOK och OSF. I all kommuni-
kation ska tydliggöras att satsningarna 
inom Topp- och Talangstödet och ar-
betet inför OS är gemensamma projekt. 
Den kontinuerliga dialogen mellan SOK 
och OSF ska på alla nivåer präglas av 

den insikten samt i samspelet ha en kon-
struktiv anda med sikte på utveckling. 
Samarbetsprojekt för utökning av ekono-
miska resurser för bägge parter ska prö-
vas i större omfattning.

• Samspelet med RF och Parasporten är 
viktigt och ska inriktas på tydliga roller, 
kompletterande insatser och bra samord-
nad helhet. Samspelet och samarbete ska 
skapa bra effektivitet och ökade resurser i 
arbetet med ett samordnat och utvecklat 
elitidrottsstöd, ökat internationellt in-
flytande, fler internationella evenemang 
och med kommande OS-kampanjer.

• SOK ska genomföra ett starkare och kon-
tinuerligt långsiktigt politiskt och relatio-
nellt arbete, både nationellt och interna-
tionellt. För att bygga nya partnerskap 
behöver de värderingar och den verk-
samhet som SOK driver exponeras mer. 
SOK ska i större omfattning kommunice-
ra och söka olika samarbeten med såväl 
offentlig, civil och privat sektor. SOK ska 
profilera organisationen starkare samt 
bredda och utöka partnerskap för ökad 
resursanskaffning och starkare inflytan-
de i för Olympisk idrott viktiga frågor. 

• Värdet av, och attraktionskraften i, större 
evenemang som ett vinter-OS är stort. 
Att söka vinter-OS och Paralympics 2026 
var ett värdefullt beslut, en stor och posi-
tiv möjlighet som också gav flera värden, 
såsom ökad synlighet samt nya kontak-
ter och partners. SOK ska vara öppna 
för möjligheten att i samverkan med de 
olympiska specialförbunden, Parasport 
och RF söka internationella olympiska 
evenemang även framledes.

• Det internationella arbetet ska fortsatt 
inriktas på att bygga en stark position för 
svensk olympisk idrott, stärka de natio-
nella olympiska kommittéernas inflytan-
de samt bidra till att de olympiska värde-
ringarna och hållbarhetsfrågorna är i fo-
kus. Mot den bakgrunden ska SOK utöka 
kommunikationen och utbytet inom den 
internationella olympiska rörelsen. SOK 
ska tillsammans med RF, Parasport och 
de olympiska specialförbunden verka för 
att svensk idrott tar mer plats inom in-
ternationell idrott med representation i 
styrelser och kommittéer.

SOK:s verksamhetsinriktning 2020 – 2021
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Det internationella idrottsåret 2020 
började i januari med världsungdoms-
OS (YOG) i Lausanne. Vinterspelen i 
den olympiska rörelsens huvudstad 
blev ett mycket lyckat ungdoms-OS, 
trots vissa farhågor under förbere-
delsefasen. Långa avstånd mellan de 
aktivas boende och flera arenor, bris-
ten på snö i Schweiz och problem med 
budgeten visade sig vara bekymmer 
som kunde bemästras. De positiva 
intrycken från spelen bekräftades av 
deltagarna och nationella olympiska 
kommittéer. Beslutet att införa två 
tävlingsperioder var mycket lyckat, 
trots vissa logistiska problem. Sam-
manfattningsvis kan vi konstatera 
att världsungdoms-OS är här för att 
stanna.  IOK arbetar kontinuerligt 
med att förbättra konceptet gällande 
idrotter på programmet och förfina de 
utbildningsprogram som de aktiva har 
tillgång till under spelen.

Gangwon 2024
Vid IOK:s session, som hölls i anslut-
ning till spelen, utsågs också nästa 
arrangör av detta evenemang. Detta 
enligt den nya principen i Olympic 
Agenda 2020, där en liten grupp från 
IOK studerar de ansökande och sedan 
föreslår kandidat till IOK:s styrelse. 
Gruppen, där jag ingår, presenterade 
sydkoreanska Gangwon som värd 
för YOG 2024, vilket också godtogs 
av sessionen. De anläggningar som 
byggdes för vinter-OS i PyeongChang 
2018 kommer att användas och det är 
naturligtvis positivt och sänker kost-
naderna betydligt. Helt enligt riktlin-
jerna i Olympic Agenda 2020.

Historiskt beslut att flytta OS
Föga anade vi under de solfyllda da-
garna i Lausanne att det två måna-
der senare skulle fattas ett beslut av 
IOK, Tokyos organisationskommitté 
och den japanska regeringen att flytta 
fram sommar-OS i Tokyo 2020 till 
2021. Coronapandemin spreds över 
världen och trots varningar från WHO 
och många experter var det få av oss 
som trodde att dess konsekvenser 
skulle förändra en hel värld inklusive 
idrotten.

Möten efter möten ställdes in eller 
flyttades fram till kommande år. Täv-
ling efter tävling sköts upp vilket 
naturligtvis förde med sig stora konse-
kvenser, främst för alla aktiva, men 
också för de 206 nationella olympiska 
kommittéerna samt arrangörerna för 
spelen i Tokyo 2020 och vinterspelen i 
Peking 2022. Från mitten av mars och 

framöver stängdes många länder ner 
helt. I ett antal länder var det omöjligt 
för de aktiva att kunna träna. Många 
kvalificeringstävlingar för OS ställdes 
in eller sköts på framtiden. Vi hade tur 
att cirka 60 procent av de aktiva redan 
hade kvalat in till OS i Tokyo i mitten 
av mars 2020. 

Ekonomiska påfrestningar
Ekonomin i världen hade stora svå-
righeter och det var många nationella 
olympiska kommittéer som fick stora 
ekonomiska problem då många natio-
nella sponsorer drog sig tillbaka efter-
som avtalen i regel sträckte sig över 
2020 och inte ytterligare ett år.

Trots allt elände finns det dock 
många positiva saker att rapportera. 
Inga avhopp har skett på sponsorsi-
dan vare sig av Tokyos nationella 
sponsorer eller IOK:s toppsponsorer. 

Gunilla Lindberg berättar om året som startade med glädje på ungdoms-OS i Lausan-
ne men som sedan kom att handla om inställda tävlingar, ett historiskt beslut att flytta 
fram OS och nya lösningar som kommer att prägla framtiden. 

Internationell utblick
ETT ÅR AV PRÖVNING OCH NYTÄNK

Thomas Bach och Gunilla Lindberg under IOK:s digitala session. Foto: IOK
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IOK gick i juni ut med ett löfte om att 
satsningen till alla nationella olym-
piska kommittéer och de aktiva inför 
OS kommer att fortgå till 2021. 

Jag är generalsekreterare för sam-
manslutningen av världens alla natio-
nella olympiska kommittéer, ANOC. 
Vi tog ett beslut i juli att dela ut 11,5 
miljoner dollar till världens nationella 
olympiska kommittéer. Detta har 
hjälpt många av de värst drabbande 
NOK:s.

Tokyo ställer om
De största problemen fick nog ändå 
OS-staden Tokyo som fem månader 
innan spelens start fick ändra alla sina 
planer. OS är världens största evene-
mang. Över 300 000 personer är in-
blandade på ett eller annat sätt. Avtal 
måste förhandlas om, lägenheterna i 
OS-byn hade redan sålts och stod in-
flyttningsklara. Anläggningarna stod 
redo och för att inte tala om antalet 
hotellrum som måste ombokas till 
ett år senare. Biljettförsäljningen var 
i princip slutförd och de flesta natio-
nella olympiska kommittéer hade be-
ställt flygresor, knutit upp lokaler för 
nationshus likt Sweden Arena.

Ett intensivt arbete började nu i 
olika arbetsgrupper för att ställa om. 
Tack vare ett enormt stöd från alla 
inblandade parter finns i dag konkreta 
planer om hur OS skall äga rum med 
prioritet på de aktivas hälsa. Det kom-
mer att bli OS i Tokyo, men OS kom-
mer inte att bli som vi är vana vid. Det 
kommer vi kanske att få vänja oss vid i 
framtiden. På både gott och ont.

I dag vet vi att 260 VM och världscu-

per har kunnat äga rum världen över 
sedan september där mer än 30 000 
aktiva har tävlat under olika former, 
men de flesta i sina bubblor och där 
arrangörerna i de flesta fall har lyckats 
organisera dessa säkerhetsåtgärder på 
ett lysande sätt.

Så när vi talar om ett annorlunda OS 
så har troligtvis många aktiva redan 
fått känna på och vänja sig vid nya 
säkerhetsbestämmelser och många 
provtagningar under tävlingssituatio-
nen. Hur det blir med gästprogram 
och åskådare kommer besked att läm-
nas under våren 2021.

Mötas digitalt
Förutom ett framflyttat OS i Tokyo har 
vi på fler plan fått tänka om och lära 
oss nytt under året. Den virtuella IOK-
sessionen ägde rum i juni och samlade 
100 ledamöter från 20 olika tidszoner. 
Sessionen blev förstås en annorlunda 
upplevelse. Många andra interna-
tionella möten har ägt rum i form av 
webseminarier och vi har haft möten 
med Tokyos organisationskommitté 
varje vecka. Dessa möten har väl varit 
de mest utmanande eftersom det finns 
språkbarriärer att övervinna i vanliga 
fall, och med munskydd på så ökar 
chansen för missförstånd. 

Ett halvår mellan spelen
En annan fråga som oroar är förstås 
det ännu mer kompakta idrotts- och 
evenemangsprogram som ska ske 
2022, i stället för 2020 och 2021. Vin-
ter-OS i Peking kommer att äga rum 
bara sex månader efter spelen i Tokyo. 
Dessutom har Kina i princip varit helt 

nedstängt under ett års tid, så förbe-
redelserna för NOK:s har varit mycket 
svåra att hantera. Testtävlingar har 
ställts in och Chef de Mission-mötet 
som vanligtvis hålls på plats ett år 
innan OS ägde rum digitalt. Dock rap-
porteras att alla anläggningar i princip 
är klara och att man kommer att an-
vända många av de anläggningar som 
användes till sommarspelen 2008. 
Det blir första gången i historien som 
samma stad varit värd för både som-
mar-OS och vinter-OS.

En rörelse i förändring
Change or be changed (ändra eller 
ändras) var IOK-ordföranden Thomas 
Bachs ledord i sin kampanj för att bli 
IOK:s ordförande 2013. Inte kunde 
han då ana vad som stod för dörren, 
men helt klart är att ”Change or be 
Changed” nu är ett motto som kom-
mer att gälla för framtiden och som 
kommer att betyda mycket för den 
olympiska rörelsen där i princip hela 
Olympic Agenda 2020 nu genomförts. 

IOK strävar mot jämställdhet
Satsningen på jämställdhet och fler 
kvinnor på beslutande positioner har 
också fått ett nytt uppsving. På den ak-
tiva sidan har vi i dag över 48 procent 
kvinnligt deltagande i Tokyo och i Pa-
ris kommer det att bli 50 procent. IOK 
har också beslutat att det måste finnas 
en kvinnlig och en manlig aktiv i alla 
trupper till OS och vid öppningscere-
monin i Tokyo skall nationsflaggorna 
bäras av en kvinna och en man. 

De tre ledande positionerna för spe-
len i Tokyo innehas nu av kvinnor: 
ordföranden för organisationskom-
mittén, den olympiska ministern samt 
Tokyos guvernör. Change or Be Chan-
ged gäller också här.

Gunilla Lindberg
IOK-ledamot och generalsekreterare 
för ANOC och SOK

Gunilla Lindberg. Foto: TT

IOK:S ordförande Thomas Bach på besök på friidrotts- och invigningsarenan Olympic Stadium i 
Tokyo. Foto: IOK
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Av de 17 globala mål som finns prio-
riterar SOK följande punkter särskilt 
mycket: 
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8 Anständiga anställningsvill-  

 kor och ekonomisk tillväxt
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 12 Hållbar konsumtion och   

 produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar

SOK försöker bygga en bättre värld 
genom idrott och gör det i samver-
kan med organisationer som UN Wo-
men Sverige, Civil Rights Defenders,  
UNHCR, World´s Children´s Prize 
Foundation och Världsnaturfonden.

SOK:s hållbarhetsarbete
SOK ska vara och ses som en hållbar 
organisation och i september fastställ-
de styrelsen en ny hållbarhetspolicy 
som anger riktningen för hållbarhets-
arbetet. Som grund för policyn ligger 
stadgarna och verksamhetsinriktning-
en som fastställs av årsmötet. 

Årligt beslutad verksamhetsplan 
och budget, samt dagliga beslut och 
handlande ska i allt väsentligt ta fasta 

ser ska alltid prioriteras och utformas 
effektivt. Verksamheten ska präglas av 
god ordning, kostnadskontroll och 
säkrande av varumärkets värde. 

SOK:s verksamhet finansieras 
genom partnerintäkter och statligt 
stöd, samt övriga intäkter. Väsentligt 
är att bygga långsiktiga, förtroende-
fulla och goda relationer med samar-
betspartners. SOK ska arbeta för att 
hela kostnaden för OS-uppdraget 
täcks av statligt stöd.

SOK ska främja de olympiska värde-
ringarna om vänskap, respekt och 
strävan mot excellens. Verksamheten 
ska alltid ta fasta på alla människors 
lika värde och en strävan för global 
och nationell samverkan. SOK ska 
verka mot alla former av diskrimine-
ring.

Utvalda aktiva från olika idrotter 
ska få möjlighet till full idrottslig sats-
ning med sikte på världstopp oavsett 
deras befintliga resurser. Stödpro-
grammet ska vara behovsstyrt och 
skräddarsytt utifrån aktuellt utveck-
lingsläge hos idrotten och den aktive.

SOK:s arbetsklimat, både internt 
och externt, ska präglas av gott samar-
bete, stark laganda och positiv energi. 
SOK ska erbjuda en utvecklingsinrik-

SOK vill vara med och bidra till att de globala målen upp-
fylls. Vår utgångspunkt är att prioritera insatser där vi har 
störst möjlighet att göra skillnad i vårt hållbarhetsarbete.

SOK – EN HÅLLBAR ORGANISATION

på hållbarhetspolicyn. Utgångspunk-
ten är att prioritera de insatser där vi 
har störst möjlighet att göra skillnad 
och hållbarhetsarbetet ska vara en 
naturlig del av vår verksamhet. Arbe-
tet ska utvärderas och kommuniceras 
regelbundet, med en ständig strävan 
efter förbättring.

SOK:s styrelse har fastställt en upp-
förandekod som ska gälla för samtliga 
förtroendevalda och anställda inom 
SOK. Samma förväntan, samt sär-
skilda regler och riktlinjer, ska finnas 
för OSF, aktiva och ledare, liksom för 
SOK:s sponsorer, samarbetspartners 
och leverantörer. Uppförandekoden 
belyser följande områden; mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-
korruption, informationssäkerhet, 
antibetting, antidoping och medicin, 
relationer och etik, samt intressekon-
flikter.

Tre huvudområden
Hållbarhetsarbetet innebär ansvarsta-
gande inom tre huvudområden – eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt. 

SOK ska säkra sin finansiella ställ-
ning för att trygga verksamheten lång-
siktigt. Stödprogram till aktiva och 
förbund samt OS och dess förberedel-
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I SOK:s arbetslokaler sorteras avfall och 
återvinns i den mån det är möjligt. Även 

teknik- och IT-utrustning, som inte längre är i 
bruk, återvinns.

SOK har investerat i digital utrustning för 
att förbättra och förenkla medarbetarnas 
möjligheter till kvalitativa digitala möten. 
De två största möteslokalerna har för-

setts med full digital utrustning. Under 2020 
genomfördes ett antal utbildningstillfällen för 
medarbetare kopplat till digital mötesteknik. 
SOK har också uppdaterat sitt trådlösa nätverk 
på kontoret för att förbättra kvaliteten på digi-
tala möten.

SOK:s resepolicy ska användas som 
hjälpmedel för resor i tjänsten. Medarbe-

tares resor ska planeras på så sätt att arbetstid 
och resekostnader hålls nere. Det lämpligaste 
färdsättet med hänsyn till kostnad, tid, säkerhet 
och miljö ska väljas

SOK ska klimatkompensera alla flygre-
sor.

Inköp av varor och tjänster ska vara håll-
barhetsmärkta och/eller ekologiska i en-

lighet med SOK:s beslutade riktlinjer.

tad, hälsosam och säker arbetsmiljö. 
Arbetsförhållandena ska präglas av 
respekt för den enskilda medarbeta-
ren, goda arbetsvillkor och jämställd-
het.

SOK ska genom ett hållbart age-
rande värna om miljön, såväl globalt 
som lokalt, med tanke på nuvarande 
och kommande generationer.

Verksamheten ska i största möjliga 
omfattning begränsa negativ miljö- 
och klimatmässig påverkan. SOK ska 
följa lagar och regler, samt använda 
hållbart ansvarsfulla produkter, tjäns-
ter och resor. Samma förväntan ska 
ställas på OSF, sponsorer, samarbets-
partners och leverantörer.

Good Governance
En viktig del av SOK:s hållbarhetspo-
licy fastställer att verksamhet, arbete 
och ledning ska präglas av god styr-
ning. Efter styrelsebeslut 2019 om 
att starta ett utvecklingsarbete inom 
detta område tillsattes en arbetsgrupp 
som under 2020 tog fram förslag på 
hur SOK bör arbeta inom de fyra om-
rådena transparens, demokratiska 
processer, internt ansvar och kon-
troll, samt samhällsansvar. Till följd 
av förslagen tog styrelsen under året 
följande beslut inom ramen för Good 
Governance-området:
• Anta IOK:s etiska kod IOC Code 

of Ethics som styrande för SOK:s 
verksamhet

• Informera IOK om detta beslut, 
samt 

• Publicera IOC Code of Ethics på 
SOK:s webbplats.

Vartannat år låter SOK:s styrelse ut-
värdera arbete ur Good Governance-
perspektivet. Aktuell verksamhets-
inriktning för pågående och närmast 
följande verksamhetsår och verksam-
hetsplan för pågående verksamhetsår 
ska publiceras på SOK:s webbplats 
från och med verksamhetsåret 2020.

Aktuell version av följande doku-
ment finns på SOK:s webbplats:
• Uppförandekod – Sveriges Olym-

piska Kommitté
• SOK:s hållbarhetspolicy

Dagordning och samtliga handlingar 
för årsmöten ska publiceras på SOK:s 
webbplats från och med årsmötet 
2020. Årliga forum för tränare och le-
dare som är involverade i SOK:s stöd-

program och OS-förberedelser ska 
genomföras. Forumen ska bidra till 
ett gott samarbete och ge tränare och 
ledare möjlighet att tillsammans med 
SOK diskutera hur verksamheten kan 
förbättras.
SOK:s uppförandekod ska revideras 
med ett nytt kapitel om intressekon-
flikter, samt en förstärkning av anti-
betting, för att fånga upp fler aspekter 
kopplat till vardagen och OS. Detta 
innebär att samtliga anställda och 
förtroendevalda ska skriva under den 
uppdaterade koden.

En jämställdhetsplan ska tas fram. 
En fortsatt översyn av stadgarna 

utifrån perspektivet Good Governance 
ska göras inför årsmötet 2021.

FAKTA/Hållbarhetsfokus under 2020
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Vid historiens första vinterungdoms-
spel (YOG) i Innsbruck 2012 tävlade 
35 svenskar och den svenska truppen 
tog två guld och två silver. Vid de an-
dra vinterungdomsspelen i Lilleham-
mer 2016 kom den blågula truppen 
på 39 personer hem med tre guld och 
två silver samt ett brons i en mixad 
nationstävling. När spelen avgjordes 
i Lausanne 9–22 januari 2020 bestod 
den svenska truppen av 51 deltagare 
som plockade hem sex guld, fyra sil-

ver och sju brons. Totalt 17 medaljer. 
Dessutom hade Sverige totalt 43 pla-
ceringar bland de åtta främsta; utöver 
de 17 medaljerna blev det fyra fjär-
deplatser, sju femteplaceringar, fem 
sjätteplatser, sex sjundeplaceringar 
och fyra som slutade på plats åtta.

Lärdomar inför framtiden
– Vi har haft en enormt bra stämning 
i truppen och det har varit en fröjd att 
vara truppledare för det här gänget. 

Lausanne 2020 
DET VAR SOM 17, SVERIGE

Världsungdoms-OS är främst ett sätt 
för unga aktiva att få testa på den 
speciella olympiska miljön och dra 
massor av lärdomar för framtiden. Vi 
har inga medaljmål när vi åker till ett 
ungdoms-OS, vi vill bara ge alla som 
tävlar de bästa möjliga förutsättning-
arna att prestera, summerade Anders 
Wiggerud.

De flesta i den svenska truppen har 
bott i OS-byn i Lausanne. OS-byn var 
spektakulär i sig då samtliga länder 
bodde under ett och samma tak i det 
nybyggda och blivande studentkom-
plexet Vortex, en cirkulär byggnad 
med lägenheter.

Bra genrep inför stora OS
– Jag tror det är väldigt nyttigt att ha 
upplevt en sådan här stor tävling med 
tusentals aktiva och ledare som bor 
i en stor OS-by. Genom åren har det 
visat sig att många som är med på ett 

Den svenska truppen i Lausanne slog alla tidigare med-
aljnoteringar i världsungdoms-OS genom att kamma 
hem med sex guld, fyra silver och sju brons.
– Men de aktiva tar inte bara med sig medaljer hem till 
Sverige. Främst tar de med sig massor av intryck och lär-
domar som de kommer att ha nytta av under hela sina 
idrottskarriärer, summerade den svenske truppledaren 
Anders Wiggerud.

Adam Hofstedt går upp på pallen efter vinsten i super-G. Märta Rosenberg och Tove Ericsson på prispallen i längdskidcross tillsammans med den vinna-
ren Siri Wigger, Schweiz. Foto: Getty
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ning, bob, freeski, ishockey, längdski-
dor, nordisk kombination, rodel, short 
track, skeleton, skicross och snow-
board. Curling tävlade under båda pe-
rioderna. 

På anrik olympisk mark
Staden Lausanne i Schweiz har varit 
hem för IOK:s huvudkontor sedan 
1915 och är känt som den olympiska 
huvudstaden. Fler än 640 000 åskå-
dare besökte tävlingsarenorna eller 
spelens festivalområde i Lausanne.

Världsungdoms-OS heter Youth 
Olympics Games på engelska och bru-
kar förkortas till YOG. Världsung-
doms-OS är en utvecklingsplattform 
för ungdomar mellan 15–18 år, inte 
bara genom idrottstävlingar på högsta 
nivå utan också genom utbildnings-
programmet Learn & Share som pågår 
under hela spelen. Visionen är att 
inspirera ungdomar över hela världen 
att delta i idrott och leva efter de olym-
piska värderingarna.

Det är redan klart att nästa vinter-
upplaga av världsungdoms-OS kom-
mer att avgöras i sydkoreanska Gang-
won 2024, alltså samma provins som 
arrangerade OS i PyeongChang 2018.

– Jag gjorde en tokvurpa, men det gick 
bra. Jag var fort uppe. Det var nästan 
bra att jag ramlade, jag tände till or-
dentligt till sista varvet, sade Märta 
om sitt guldlopp.  

Edvin tog sitt guld i sprint och silver 
i skicross.

Övriga svenska guld togs av Emma 
Sahlin i slalom och Erik Wahlberg i 
den mer lodräta varianten av skicross.

Med 17 medaljer slutade den 
svenska truppen på fjärde plats i med-
aljligan. Totalt var 1 792 idrottare från 
79 olika länder anmälda för att tävla i 
Lausanne. De genomförde 81 täv-
lingar inom åtta idrotter och 16 grenar 
vid åtta tävlingsarenor i kantonerna 
Vaud (Lausanne, Vallée de Joux, Ley-
sin, Les Diablerets och Villars), Valais 
(Champéry) och Graubünden (St 
Moritz) samt i grannlandet Frankrike 
(Les Rousses, Stade des Tuffes). För 
första gången i den vinterolympiska 
historien var könsfördelningen jämnt 
fördelad mellan pojkar och flickor. 

Spelen avgjordes i två vågor
Världsungdoms-OS avgjordes för för-
sta gången i två vågor av tävlingar. 
Under första veckan tävlade alpint, 
konståkning, ishockey 3x3, skidalpi-
nism, skidskytte och skridsko. Under 
den andra veckan deltog backhopp-

världsungdoms-OS också har bra för-
utsättningar att lyckas på stora OS, 
sade Anders Wiggerud.

- Man får inte glömma att i majori-
teten av idrotterna så är steget fortfa-
rande stort innan man kan mäta sig 
med de bästa i världen. Många års trä-
ning ligger framför dem, men bra 
resultat i ett ungdoms-OS visar att det 
finns en kapacitet. Nu gäller det att vi 
hjälps åt med förbunden att ge dom 
förutsättningarna att fortsätta utveck-
las.

Sveriges medaljer
Sveriges mesta medaljör under världs-
ungdoms-OS blev alpinåkaren Adam 
Hofstedt som vann guld i både slalom 
och super-G, samt slutade på brons-
plats i kombinationen. Guldet i slalom 
togs med Stenmarksliknande margi-
nal – en sekund och 32 hundradelar.

– Jag har det där härliga flytet när 
allt bara sitter där, förklarade Adam 
sin gyllene form.

Längdåkarna Märta Rosenberg och 
Edvin Anger blev också multimedaljö-
rer. Märta vann en medalj av varje 
valör via guld på fem kilometer klas-
siskt, silver i längdens skicross och 
brons i sprint. Inte ens ett fall kunde 
stoppa Märta på fem kilometer klas-
siskt:

FAKTA/Sverige i värld-
sungdoms-OS
2012 Innsbruck: 35 deltagare, två guld 
och två silver.

2016 Lillehammer: 39 deltagare, tre 
guld och två silver (ytterligare ett brons 
i mixad nationstävling).

2020 Lausanne: 51 deltagare, sex guld, 
fyra silver och sju brons.

Maskoten Yodli. Foto: Getty Lovisa Ewald var fanbärare i invigningen för kälksporterna i S:t Mortiz. Foto: SOK

FAKTA/Medaljligan
Ryssland 10 guld - 11 silver - 8 brons

Schweiz 10-6-8

Japan 9-7-1

Sverige 6-4-7

Österrike 6-2-5 
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AKTIVA
ALPINT Flickor: Hanna Aronsson Elfman, 
Kils SLK, Emma Sahlin, Sollentuna SLK, Wilma 
Marklund, UHSK Umeå SK

Pojkar: Adam Hofstedt, Karlstad SLK, Oskar 
Gillberg, Täby SLK, Lukas Ermeskog, Åre SLK.

CURLING Axel Landelius, Mjölby AI, Nilla 
Hallström, Östersund CK, Lisa Norrlander, Öst-
ersund CK, Olle Moberg, Mjölby AI.

FREESKI Flickor: Jennie-Lee Burmansson, 
Sälens IF, Wilma Johansson, Sälens IF.

Pojkar: Melvin Morén, Sälens IF, Martin Nord-
qvist, Riksgränsen snowboard- och skidklubb 
(RISK).

ISHOCKEY, FLICKOR Målvakter: Tindra 
Oknefjell, Nyköpings SK, Ebba Svensson Träff, 
IK Oskarshamn.

Backar: Pusle Dyring-Andersen, Järna SK, 
Anna Andersson, Modo Hockey, Alice Wallin, 
Södertälje SK, Tuva Kandell, Leksands IF, Ida 
Karlsson, Leksands IF, Olivia Klaar, Almtuna IS.

Forwards: Nicole Hall, Leksands IF, Julia Per-
jus, AIK, Ella Jämsén, Södertälje SK, Frida Si-
monsen, Trollhättans HC, Linnea Adelbertsson, 
Södertälje SK, Beatrice Hjälm, Södertälje SK, 
Klara Kenttälä, SDE HF, Pandora Nåtby, Söder-
tälje SK, Linnea Pettersson Dove, Rönnängs IK.

ISHOCKEY 3X3 Målvakter: Sofie van 
Dueren, Örebro HK samt Lukas Swedin, Djur-
gårdens IF.

LÄNGD Flickor: Tove Ericsson, Stockviks 
SF, Märta Rosenberg, Duveds IF.

Pojkar: Edvin Anger, IFK Hedemora SK, Albin 
Åström, Bodens skidklubb.

MONOBOB Theodor Lööv von Hage, Bor-
länge rodelklubb.

SKELETON Lovisa Ewald, Vitsippsdalens 
skeletonklubb, Paulina Ewald Gröndal, Vitsipps-
dalens skeletonklubb.

SKICROSS Flickor: Alice Fortkord, Åre 
SLK, Lia Nilsson, Åre SLK.

Pojkar: Erik Wahlberg, Kungsberget AK, Fred-
rik Nilsson, Åre SLK. 

SKIDSKYTTE Flickor: Klara Andersson, 
Dala-Järna IK, Sara Andersson, Mora Biathlon, 
Wilma Björn, SK Bore.

Pojkar: Oscar Andersson, Älvdalen, Victor 
Berglund, I19 IF, Fabian Hermansson, Finnskoga 
IF.

SNOWBOARD William Mathisen, Sälens IF.

ALLA LEDARE I LAUSANNE
Alpint: David Andersson, Inger Fritzson, Hå-
kan Johansson.

Curling: Axel Sjöberg.

Freeski: Pontus Nordström.

Ishockey: Alexander Bröms, Emma Karlsson, 
John Lind, Anna Kallin Lundberg, Anders Wei-
derstål.

Ishockey, 3x3: Martin Lundby.

Längd: Martin Persson, Fredrik Sätter, Alexan-
der Engman.

Monobob: Per-Anders von Scheele.

Skeleton: Patrik Gröndal, Linus Ottosson, 
Rasmus Ottosson.

Skicross: Sebastian Lundholm.

Skidskytte: Ronnie Adolfsson, Andreas Kår-
ström, Örjan Stefansson.

Snowboard: Calle Sköld.

Truppledning: Anders Wiggerud, Marja von 
Stedingk, Thomas Torstensson, Maria Pietilä 
Holmner, Rikard Grip.

FANBÄRARE
Invigning: Lisa Norrlander, curling (Lausanne) 
och Lovisa Ewald, skeleton (St Mortiz)

Avslutning: Erik Wallberg, skicross

Hela svenska truppen i Lausanne 2020

Curlingspelaren Lisa Norrlander bar den svenska fanan på invigningen av Lausanne 2020. Foto: Getty.
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FAKTA/17 medaljer
GULD (6):  Adam Hofstedt, alpint, super-G,  
Adam Hofstedt, alpint, slalom, Emma Sahlin, 
alpint, slalom, Erik Wahlberg, freestyle, skicross, 
Edvin Anger, längd, sprint (f), Märta Rosenberg, 
längd, 5 km (k)

SILVER (4): Märta Rosenberg, längd, skidcross,  
Edvin Anger, längd, skidcross, Melvin Morén, 
freeski, slopestyle, Sverige, ishockey, flickor

BRONS (7): Adam Hofstedt, alpint, kombination, 
Sara Andersson/Oscar Andersson, skidskytte, 
singelmixedstafett, Jennie-Lee Burmans-
son, freeski, slopestyle, Tove Ericsson, längd, 
skidscross, Albin Åström, längd, skidcross, 
Märta Rosenberg, längd, sprint (f), Jennie-Lee 
Burmansson, freeski, big air

FAKTA/Alla resultat 
ALPINT Super-G, flickor: 1) Amelie Klopfen-
stein, Schweiz, 56,27, 2) Caitlin McFarlane, 
Frankrike, +0,08, 3) Noa Szollos, Israel, +0,09. 
Sv plac: 5) Hanna Aronsson Elfman +0,43, 13) 
Wilma Marklund +1,05, 15) Emma Sahlin +1,12.

Super-G, pojkar: 1) Adam Hofstedt 54,56, 2) 
Rok Aznoh, Slovenien, +0,06, 3) Luc Roduit, 
Schweiz, +0,20.  Öv sv plac: 11) Lukas Ermeskog 
+0,82, 38) Oskar Gillberg +3,66.

Kombination pojkar: 1) Auguste Aulnette, Frank-
rike (55,27+33,14) och Mikkel Remsöy, Norge 
(55,04+33,37), båda 1.28,41, 3) Adam Hofstedt 
(54,56+34,13), +0,28. Öv sv plac: 17) Oskar Gill-
berg (58,22+34,30), +4,11, Lukas Ermeskog, 
DNF

Kombination flickor: 1) Amanda Salzgeber, Öst-
errike (56,40+37,34), 1.33,74, 2) Noa Szollos, 
Israel (56,36+38,33), +0,95, 3) Amelie Klopfen-
stein, Schweiz (56,27+38,58), +1,11.  Sv plac: 6) 
Wilma Marklund (57,32+37,78), +1,36. Emma 
Sahlin och Hanna Aronsson Elfman, DNF.

Storslalom, flickor: 1) Amelie Klopfenstein, 
Schweiz, 2.08,82 (1.06,61+1.03,07), 2) Rosa 
Pohjolainen, Finland +0,14 (1.04,99+1.03,83), 
3) Amanda Salzgeber, Österrike +0,15 
(1.05,66+1.03,17). Sv plac: 7) Hanna Aronsson 
Elfman +0,74 (1.05,38+1.04,04), 13) Wilma Mark-
lund +2,98 (1.06.84+1.04,82). Emma Sahlin DNF.

Storslalom pojkar, åk 2: 1) Philip Hoffmann, Öst-
errike 2.06,31, 2) Sandro Zurbruegg, Schweiz 
+2,54, 3) Luc Roduit, Schweiz +2,58. Sv plac: 4) 
Lukas Ermeskog +2,65, 5) Adam Hofstedt, Sve-
rige +2,86, DNF Oskar Gillberg

Slalom flickor: 1) Emma Sahlin 1.29,82 
(45,25+44,57), 2) Lena Volken, Schweiz 
(45,22+44,78) +0,18, 3) Lara Klein, Tyskland 
(45,63+44,62) +0,43. Öv sv plac: 4) Wilma Mark-
lund (46,16+44,33) +0,67, 5) Hanna Aronsson 
Elfman (45,49+45,31) +0,98.

Slalom pojkar: 1) Adam Hofstedt 1.16,10 
(36,08+40,02), 2) Luc Rodiut, Schweiz, 
(37,24+40,18) +1,32, 3) Edoardo Saracco, Italien 
(36,81+40,97) +1,72. Öv sv plac: 4) Oskar Gill-
berg (37,90+39,98) +1,82.

Lagtävling, parallellslalom: 1) Finland, 2) Tysk-
land, 3) Österrike. Sv plac: 5) Sverige (Adam 
Hofstedt, Hanna Aronsson Elfman)

CURLING Mixed: 1) Norge, 2) Japan, 3) Ryss-
land. Sv plac: 10) Sverige (Axel Landelius, Lisa 
Norrlander, Olle Moberg, Nilla Hallström)

Mixeddubbel: 1) Ungern/Kanada, 2) Frank-
rike/Ryssland, 3) Kina/Tjeckien. Sv plac: 7) Axel 
Landelius/Kristyna Farkova,Tjeckien 13) Olle 
Moberg/Berfin Sengul, Turkiet samt Nilla Hall-
ström/Dominik Szmidt, Polen, 25) Lisa Norrlan-
der/Kilian Thune, Danmark

FREESKI Big air, flickor: 1) Eileen Gu, Kina 
171,25, 2) 2) Kirsty Muir, Storbritannien, 3) 
Jennie-Lee Burmansson 151,75. Öv sv plac: 7) 
Wilma Johansson 115,00

Big air, pojkar: 1) Matej Svancer, Tjeckien 186,00, 
2) Kiernan Fagan, USA 183,00, 3) Orest Kova-
lenko 179,50. Sv plac: 8) Melvin Morén134,25. 
Öv sv plac: 20) Martin Nordqvist 53,50.

Slopestyle, flickor: 1) Kelly Sildaru, Estland 93,75 
p, 2) Eileen Gu, Kina 93,25, 3) Jennie-Lee Bur-
mansson 90,00. Öv sv plac: 11) Wilma Johans-
son 22,25

Slopestyle, pojkar: 1) Kiernan Fagan, USA 90,66 
poäng, 2) Melvin Morén 89,33, 3) Hunter Hen-
derson, USA 88,66. Öv sv plac: 14) Martin Nord-
qvist

Sveriges resultat i Lausanne 2020

Från vänster till höger, curlingspelaren Axel Landelius i grundspelet och Emma Sahlin tar emot 
sin guldmedalj i slalom. Längst ner Melvin Morén med silvret i slopestyle och Jennie-Lee Bur-
mansson med brons i samma disciplin. Foto: Getty.
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ISHOCKEY 3x3 pojkar, final: 1) lag grön, 2) lag 
röd, 3) lag brun. Sv plac: 5) lag grå (5) Thawab 
Al-Subaey, Qatar, Fermin Javier, Mexico, Nov-
ruz Bayhanov Turkmenistan, Gosei Daikuhara, 
Japan, Timofei Katkov, Ryssland, Pablo Mata, 
Spanien, Hyun Sohn Sydkorea, Patrik Melicher, 
Slovakien, Jan Billa, Österrike, Nino Tomov, Bul-
garien, Boldizsar Szalay, Ungern, Lukas Swedin, 
Alexei Baidek, Kazakstan)

3x3 flickor, final: 1) lag gul, 2) lag svart, 3) lag blå. 
Sv plac: 6) Siria Dore, Schweiz, Valentina Vrhoci, 
Serbien, Lina Meijer, Luxemburg, Emilia Mente-
anu, Rumänien, Ilary Larese de Pasqua, Italien, 
Shuqi Zhang, Kina, Marketa Mazancova, Tjeck-
ien, Jekaterina Davletsjina, Ryssland, Ebony 
Brunt, Österrike, Eunji Lee, Sydkorea, Dorottja 
Gengeliczkij, Ungern, Sofie van Dueren, Jeliza-
veta Stadnika, Lettland

Flickor: 1) Japan, 2) Sverige 3) Slovakien. (Mål-
vakter: 1 Tindra Oknefjell, 30 Ebba Svensson 
Träff. Backar: 3 Pusle Dyring-Andersen, 4 Anna 
Andersson, 5 Alice Wallin, 6 Tuva Kandell, 7 Ida 
Karlsson, 9 Olivia Klaar. Forwards: 10 Nicole Hall, 
11 Julia Perjus, 14 Ella Jämsén, 15 Frida Simon-
sen, 16 Linnea Adelbertsson, 18 Beatrice Hjälm, 
19 Klara Kenttälä, 20 Pandora Nåtby, 21 Linnea 
Pettersson Dove.

KÄLKSPORT Skeleton, flickor: 1) Anastasiia 
Tsyganova, Ryssland 2.22,50, 2) Josefa Schell-
moser, Tyskland +0,03, 3) Sissi Schroedl, Tysk-
land +0,45. Sv plac: 6) Lovisa Ewald +1,51, 18) 
Paulina Ewald Gröndal +9,28

Monobob pojkar: 1) Alexander Czudaj, Tyskland 
och Andrei Robert Nica, Rumänien 2.24,80, 3) 
Quentin Sanzo, Liechtenstein +0,35. Sv plac: 14) 
Theodor Lööv von Hage +5,42

LÄNGDSKIDOR Längdskidcross, flickor

1) Siri Wigger, Schweiz, 2) Märta Rosenberg, 3) 
Tove Ericsson

Längdskidcross, pojkar: 1) Nikolai Holmboe, 
Norge, 2) Edvin Anger, 3) Albin Åström

Sprint fristil, flickor: 1) Siri Wigger, Schweiz, 2) 
Anna Heggen, Norge, 3) Märta Rosenberg. Öv 
sv plac: 6) Tove Ericsson.

Sprint fristil, pojkar: 1) Edvin Anger, 2) Nikolai 
Holmbö, Norge, 3) Alexander Holmbö, Norge. 
Öv sv plac: 4) Albin Åström.

5 km klassisk stil, flickor: 1) Märta Rosenberg 
14.15,7, 2) Siri Wigger, Schweiz +12,7, 3) Kendall 

Kramer +20,6. Öv sv plac: 8) Tove Ericsson 
+37,9.

10 km klassisk stil, pojkar: 1) Ilija Tregubov, Ryss-
land 26.40,5, 2) Elias Keck, Tyskland 27.25,5, 3) 
Will Koch, USA +27.29,5. Sv plac: 7) Edvin Anger 
+58,6, 26) Albin Åström +2.17,6

SKICROSS

Skicross, flickor: 1) Karoline Marie Krista, 
Schweiz, 2) Diana Tjolenska, Tjeckien, 3) Vla-
dislava Baliukina, Ryssland. Sv plac: 7) Alice 
Fortkord, 15) Lia Nilsson

Skicross, pojkar: 1) Erik Wahlberg, 2) Artem Baz-
hin, Ryssland, 3) Andrei Gorbatjev, Ryssland. Öv 
sv plac: 6) Fredrik Nilsson.

Ski-/snowboardcross mixed team: 1) Schweiz, 
2) Ryssland, 3) Tyskland. Sv plac: 5) Mixed 
Team 1 (Lia Nilsson, Chloe Passerat, Frankrike, 
Ivan Malovannij, Ukraina och Kilian Himmels-
bach, Tyskland), 8) Mixed Team 4 (Alice Fort-
kord, Leonie Wiedmer, Thomas Abegglen och 
Thomas Kolly, alla Schweiz

SKIDSKYTTE Distans 10 km, flickor: 1) Alena 
Mochova, Ryssland, 32.26,7 (2 bom), 2) Jeanne 
Richard, Frankrike, +1.03,8 (2), 3) Julija Kava-
leuskaija, Vitryssland, +1.32,8 (3). Sv plac: 29) 
Sara Andersson +5.04,4 (6), 43) Wilma Björn 
+6,09,3 (6), 63) Klara Andersson +8.17,9 (6).

Distans 12,5 km, pojkar: 1) Oleg Domitjek, Ryss-
land, 34.09,4 (2 bom), 2) Lukas Halsinger, Öst-

errike, +13,6 (2), 3) Mathieu Garcia, Frankrike + 
54,9 (3). Sv plac: 13) Victor Berglund +3.02,1 (5), 
15) Fabian Hermansson +3.11,1 (3), 16) Oscar An-
dersson +3.22,9 (6).

Mixedstafett: 1) Italien 1.10.55 (0+6), 2) Ryssland 
1.11.39 (1+12), 3) Frankrike 1.12.24 (1+13). Sv plac: 
15) Sverige (Wilma Björn, Klara Andersson, Fa-
bian Hermansson, Oscar Andersson) +1.19.01

Singelmixedstafett: 1) Frankrike 42.03,5, 2) Ita-
lien +19,5, 3) Sverige (Sara Andersson, Oscar 
Andersson) +26,8.

Sprint 7,5km, pojkar: 1) Marcin Zawol, Polen 
19.23,8 (1), 2) Denis Irodov, Ryssland +12,6 (1), 3) 
Vegard Thon, Norge +18,5 (1). Sv plac: 7) Oscar 
Andersson +37,5 (2), 29) Fabian Hermansson 
+2.09 (2), 47) Victor Berglund +3.03,3 (6)

Sprint 6 km, flickor: 1) Jelena Mochova, Ryss-
land 18.55,5 (1), 2) Anastasia Zenova, Ryssland 
+1,9 (1), 3) Anna Andexer, Österrike +6,1 (1). Sv 
plac: 27) Sara Andersson +1,27,6 (2), 59) Wilma 
Björn +2,50,0 (2), 71) Klara Andersson +3.41,5 
(3).

SNOWBOARD Big air, pojkar: 1) Royma Ki-
mata, Japan 195,00, 2) Aoto Kawakami, Japan 
191,75, 3) Liam Brearley, Kanada 183,25, Sv plac: 
13) William Mathisen 64,75. 

Slopestyle, pojkar: 1) Dusty Henricksen, USA 
96,33 poäng, 2) Liam Brearley 85,33, 3) Nick 
Puenter, Schweiz 66,33. Sv plac: 5) William Ma-
thisen 51,66

Sveriges resultat i Lausanne 2020, forts.

Pallen i pojkarnas skicross, silver och brons till ryssarna Artem Bazhin och Andrei Gorbatjev. I 
mitten guldmedaljören Erik Wallberg. Foto: Getty.
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FAKTA/Aktivas Kommitté
Efter varje olympiskt spel väljs nya medlemmar 
in till SOK:s Aktivas kommitté. Efter sommar-
OS väljs sommaridrottare och efter vinter-OS 
vinteridrottare. När OS i Tokyo sköts fram blev 
det i princip omöjligt att genomföra val 2020 ef-
tersom röstberättigade består av aktiva i Topp 
och Talang och aktuell OS-trupp. De sommar-
aktiva i kommittén fick därför förlängt mandat 
till hösten 2021. Dessa är Anna Lindberg (ordfö-
rande), Anna Laurell Nash (vice ordförande och 
representant i styrelsen), Carolina Klüft, Mattias 
Andersson och Sofia Mattsson. Från vintersi-
dan ingår Felix Elofsson, Emil Jönsson Haag, 
Kim Martin Hasson samt Maria Pietilä Holmner.

Under vintern 2019/2020 tog Aktivas Kommitté initiativet till en enkät för att få en 
bättre bild av aktiva och ledares syn på SOK:s verksamhet, betydelsen av SOK och 
kännedomen om Aktivas kommitté. 

Respondenterna bestod av aktiva som 
ingått i stödprogrammet Topp och Ta-
lang någon period mellan 2010 och 
2019, aktiva som deltagit på OS vid ett 
eller flera spel mellan 2010 och 2018, 
samt av aktuella tränare och ledare 
under samma tidsperiod.

Resultatet presenterades för styrel-
sen i juni och var i stort positivt för 
SOK, men det fanns också förbätt-
ringsområden och särskilda frågor 
som behövde synas mer. På förslag av 
Aktivas Kommitté beslutade därför 
styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp 
med representanter från kommittén, 
personalen och styrelsen. Gruppen 
fick i uppgift att definiera förbättrings-
åtgärder med enkätsvaren som 
utgångspunkt och arbetet skulle vara 
klart i januari 2021.

I arbetsgruppen ingick Anna Lind-
berg, Mattias Andersson, Maria Pie-
tilä Holmner, Carolina Klüft och Kim 
Martin Hasson från Aktivas Kom-
mitté. Från styrelsen Anna Laurell 
Nash, Ria Damgren Nilsson och 
Anette Norberg, samt från SOK-per-
sonalen Carina Skoog, Glenn Östh, 
Olle Anfelt och Katarina Medveczky.

Alshammar kandiderar
Internationellt kandiderar simmaren 
Therese Alshammar till sommaren 

om en plats i IOK:s Aktivas Kommitté. 
Där röstar sommarens alla deltagare 
vid spelen i Tokyo om vem som ska 
ersätta Stefan Holm och andra som 
valdes in i samband med OS i London 
2012.

– Jag vill kämpa för jämställdhet 
inom idrotten och att alla barn får 
chansen att hitta sin sport, sade The-
rese Alshammar när hon inledde sin 
kampanj.

Wiberg vice ordförande i WOA
I organisationen World Olympian As-
sociation (WOA) utsågs Pernilla Wi-
berg till vice ordförande vid det digi-

tala årsmötet i december.
– WOA:s status inom den olym-

piska familjen har förändrats enormt 
under ordförande Joël Bouzous ledar-
skap, från att knappt ha existerat till 
att ha sex anställda. Jag vill fortsätta 
arbeta med frågor om hälsa och välbe-
finnande för alla olympier, sade 
Wiberg i samband med valet.

Aktivas Kommitté
AKTIVA MED ENKÄT

Mattias Andersson, Kim Martin Hasson, Anna Laurell Nash och Anna Lindberg från Aktivas 
Kommitté. Foto: privat.

Therese Alshammar. Foto: TT Pernilla Wiberg. Foto: privat
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2020 i bilder

Edvin Anger och Albin Åström kramas efter att ha vunnit silver och brons i längdskidcross på 
Ungdoms-OS i Lausanne 2020. Foto: Getty

Judokan Anna Bernholm till vänster, tyngdlyftaren 
Patricia Sterner överst och brottare Alex Kessidis i en 
beachvolleymatch med David Åhman och Jonathan 
Hellvig under SOK:s läger på Playitas. Foto: Henrik 
Kindgren. 

Oscar Andersson och Sara Andersson tog brons i 
skidskyttet singelmixedstafettpå Ungdoms-OS i 
Lausanne 2020. Foto: Getty
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Det blev silver för de svenska flickorna i ungdoms-OS 
ishockeyturnering. Foto: EOK 

Otmane Nait Hammou flydde från Marocko och kom till 
Sverige 2016. Via SOK får han stöd från IOK:s särskilda 

stödprogram för flyktingar – Refugee Support Programme i 
sin satsning mot OS på 3000 meter hinder. Foto: TT

Danssporten breaking blir ny gren på OS-programmet till spelen i Paris 
2024. Beslutet togs av IOK i december 2020. Foto: Buenos Aires 2018

Triathleten Gabriel Sandör på Apollos anläggning Playitas. 
Foto: Henrik Kindgren
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I OlympiaAppen finns biografier om 
alla svenska idrottare som finns 
med i SOK:s stödprogram Topp 
och Talang. Där finns även 
allt från ett nyhetsflöde 
med olympiska nyheter 
och vinnande matre-
cept till frågespor-
ter och videos med 
hela träningspass. 
Du kan även in-
spireras av SOK:s 
experter inom 
bland annat kost-
rådgivning, pre-
stationspsykologi 
och träningslära. 
Kort och gott: 
SOK ringar in allt 
med olympisk an-
knytning i Olympia-
Appen.

I den olympiska 
kalender går det att hitta 
event som passar alla, allt 
ifrån att delta i ett sömnse-
minarium till hur en elitidrot-
tare får i sig bra bränsle får att orka 
med en satsning mot världstoppen.

Via SOK:s huvudpartner och klädle-
verantör UNIQLO går det även att 
beställa kläder ur den olympiska kol-
lektionen vi en ny supportershop.

– Världen blir mer digital för varje 
dag som går och nu har vi äntligen en 
plattform att nå ut med allt som är 
olympiskt. Nu når vi ut varje dag och 
inte bara vartannat år, säger SOK:s 
marknadschef Tobias Hauff.

Bra bränsle
Bland material som går att hitta i 
OlympiaAppen finns projektet Bra 
Bränsle, som är ett samverkanspro-
jekt som bygger på att sätta olympiskt 
strålkastarljus på mat, livsstil och pro-
dukter för ett liv i rörelse. Bränsle som 
möjliggör hälsa och välmående och 
som samtidigt är producerat med hän-
syn till vår planet. Inom SOK finns ett 
nutritionsteam som arbetar på veten-
skaplig grund och med beprövad erfa-

Ringar in allt om OS
OLYMPIAAPPEN 

renhet för att ge aktiva i stödprogram-
met Topp och Talang individuellt 

anpassade kostråd. Detta är en 
del i en helhet för att kunna 

utvecklas till maximal pre-
station. Syftet med Bra 

Bränsle är att vägleda 
aktiva och hälsomed-
vetna konsumenter 
till bra mat samt 
lyfta och sprida 
kunskaper om 
vikten av kostens 
betydelse till fler. 
Projektets samar-
betspartners kan 
med varandras 
specialistkunska-
per bidra till bättre 

produkter med av-
seende på hållbar-

het, kvalitet och ett liv 
i rörelse. Märkningen 

Bra Bränsle kan du finna 
på utvalda licensprodukter 

hos våra partners som ingår i 
detta projekt.

Sömncoachning
Inför de kommande olympiska spelen 
i Tokyo och Peking har SOK inlett ett 
samarbete med sömnexperten Sleepa-
cy. Coachning inom sömn och åter-
hämtning är grunden i partnerskapet, 
med mål att maximera idrottarnas 
prestationer under OS i sommar. De 
kommer också förse alla aktiva med 
resekit som innehåller madrass, kud-
de, täcke och sängkläder. I kampen 
om OS-medaljer är återhämtning en 
minst lika viktig byggsten som kost 
och träning. 

SOK lanserade OlympiaAppen under 2020. Där hittar du allt av olympiskt intresse. 
Anta olympiska utmaningar, läs intervjuer, få träningstips och lär känna människorna 
bakom medaljerna.
– Du får allt om det olympiska på ett och samma ställe i OlympiaAppen, säger SOK:s 
marknadschef Tobias Hauff.
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Tillsammans till OS i Tokyo
I OlympiaAppen går det även att 
följa serien Tillsammans till OS i To-
kyo. Sveriges Olympiska Kommitté 
och Svenska Spel följer tillsammans 
sex olympiers väg till spelen i Japan. 
Svenska Spel är sedan ett drygt år 
tillbaka huvudsponsor till Sveriges 
Olympiska Kommitté (SOK) och har 
en speciell satsning på Team Svenska 
Spel, en grupp bestående av tio olika 
idrottare och ett lag som alla ingår i 
SOK:s stödprogram Topp och Talang. 
I webbserien Tillsammans till OS i To-
kyo kommer tittarna att få följa sex av 
teammedlemmarna i deras vardag och 
träning på väg till de olympiska spelen 
i Tokyo. Inför spelen i Japan kommer 
dessutom en tv-serie, Drömmar om 
guld – tillsammans till OS i Tokyo, 
att sändas i Discoverys kanaler. De 
sex olympierna som tittarna får följa 
är stavhopparen Angelica Bengts-

son, seglaren Max Salminen, kanotis-
ten Petter Menning, brottaren Sofia 
Mattsson, fälttävlansryttaren Sara 
Algotsson Ostholt samt judokan Anna 
Bernholm.

– Som huvudsponsor till SOK vill vi 
vara med våra aktiva idrottare på 
deras resa mot att förverkliga dröm-
men om en OS-medalj. Genom den 
här serien låter vi svenska folket följa 
med på den resan. Vi förverkligar 
drömmar varje dag och är glada och 
stolta över att få vara med och förverk-
liga några av landets bästa idrottares 
dröm om att få delta i ett OS, säger 
Svenska Spels kommunikationsdirek-
tör Joakim Mörnefält.

För idrottare i SOK:s Topp och 
Talang är stödet från Svenska Spel 
väldigt viktigt. Peter Reinebo, verk-
samhetschef på SOK, menar att många 
av de svenska idrottare som är bland 
de bästa i världen i sina respektive 

idrotter lever näst intill existensmini-
mum.

– För många är det en kamp att få 
vardagen att gå ihop, att få tid och 
möjlighet att satsa. Vi på SOK stöttar 
idrottarnas satsning med de medel vi 
får fram i vårt stödprogram Topp och 
Talang, pengar som kommer uteslu-
tande från näringslivet. De medel som 
Svenska Spel satsar på svensk idrott 
och på SOK:s Team Svenska Spel gör 
stor skillnad, större än vad många för-
står. Via Tillsammans till OS i Tokyo 
vill vi visa hur en OS-satsning går till, 
hur man strävar efter att bli bäst i värl-
den och hur man drivs av drömmar 
om guld, säger han.

Kalle Berglund, Khaddi Sagnia, Johanna Lindborg, Tilde Johansson, Linnea Stensils, Thobias Montler 
och Andreas Kramer ingår alla i Team Jensen Sleep. Foto: SOK.

Max Salminen, Angelica Bengtsson, Anna Bernholm, Sara 
Algotsson Ostholt, Sofia Mattsson och Petter Menning 
följs på sin resa till Tokyo i serien  
Tillsammans till OS i Tokyo. 
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Barn sprang för jämlikhet, framtiden 
och en bättre värld. Jorden Runt-lop-
pet nådde under 2020 nästan 90 varv 
runt klotet och engagerade drygt mil-
jon barn över hela världen och 30 000 
unga i Sverige.

Genom Jorden Runt-Loppet för en 
bättre värld sprids kunskap om FN:s 
globala mål till barn, men också till 
vuxna i barns närhet. Världens länder 
har kommit överens om att uppnå 17 
mål till år 2030, för att minska den 
värsta fattigdomen, ojämlikhet i och 
mellan länder och för att lösa klimat-
krisen. Projektet sätter fingret på allas 
lika värde och på jämlikhet genom att 
barn från hela världen – utifrån 
mycket skilda förutsättningar – till-
sammans stärker sin kunskap och 

höjer sina röster för demokrati, fred 
och mänskliga rättigheter genom 
gemensamma aktiviteter med idrotten 
som enande plattform. 

Under hösten 2018 till och med hös-
ten 2020 har fler än 200 skolor i Sve-
rige varit involverade i projektet. Sko-
lorna har fått besök av en olympier 
som har låtit barnen uppleva ett 
levande och annorlunda perspektiv på 
FN:s globala mål från idrottens värld. 
Nils van der Poels tränare Johan Röj-
ler var en av ett 20-tal olympier som 
föreläste i skolor under 2020. 

 Olympierna har berättat om sina 
egna erfarenheter av exempelvis bris-
tande jämställdhet, jämlikhet och om 
de vänskapsband och positiva utbyten 
som de har upplevt inom idrotten. 

PROJEKT FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Eleverna har också gått eller sprungit 
tre kilometer vid upprepade tillfällen 
för att se hur många varv de har tagit 
sig runt jorden tillsammans med barn 
från andra deltagande länder. Besö-
ken har inspirerat barn att genomföra 
sina egna dagar med Jorden Runt-
Loppet för en bättre värld. Under den 
1 april eller annan dag går eller 
springer barnen tre kilometer, och 
manifesterar för barnets rättigheter 
och de globala målen för hållbar 
utveckling. Hittills har barn jorden 
runt fått ihop nära 90 varv runt jord-
klotet.

Projektet är en del i SOK:s arbete 
med att förbättra världen genom 
idrott. Baserat på den olympiska rörel-
sens grundläggande värden ska SOK 
verka för att:
• Skapa fler goda förebilder för unga
• Inspirera fler att utvecklas genom 

och inom idrott
• Skapa möjlighet att utvecklas oav-

sett bakgrund, kön och ekonomi
• Sprida de olympiska värderingarna 

om vänskap, respekt och strävan ef-
ter utveckling

Sveriges Olympiska Kommitté genomför flera olika pro-
jekt inom ramen för den olympiska rörelsens mål – att 
bidra till att bygga en bättre värld genom idrott.

Jorden Runt-loppet

Projektet pågick: 2018–2020.

Samarbete med: World Children’s Prize Founda-
tion. 

Totalt har drygt 1,1 miljoner barn deltagit under 
2019–2020, varav minst 30 000 i Sverige. Här 
ingår barn i några av de länder som FN har pe-
kat ut som världens fattigaste och farligaste för 
barn, i synnerhet för flickor. Länderna som ingår 
i projektet är, utöver Sverige, Benin, Burkina 
Faso, Filippinerna, Ghana, Kongo-Kinshasa, 
Moçambique, Nepal, Pakistan, Sydafrika och 
Zimbabwe. Utöver dessa kommer skolor i yt-
terligare cirka 25 länder att spontant delta då de 
också får läromedel där information om Jorden 
Runt-loppet för en bättre värld ingår.

Olympier som deltagit 
Jonna Adlerteg , Eskilstuna, gymnastik, Sofia 
Arvidsson , Halmstad, tennis, Marie Björk , 
Västerås, gymnastik, Maria Danielsson , Stock-
holm, snowboard, Joakim Dvärby , Stockholm, 
judo, Sara Fisher , Falun, snowboard, Jenny 
Fransson , Malmö, brottning, Mia Hermans-
son , Stockholm, judo, Nathalie Larsson , 
Österbybruk, skyttesport, Anna Laurell Nash, 
Stockholm, boxning, Fredrik Lindberg , Karl-
stad, curling, Lassi Karonen , Uppsala, rodd, 
Kim Martin Hasson , Linköping, ishockey, Klara 
Myrén , Falun, ishockey, Frida Nevalainen , 
Stockholm, ishockey, Danijela Rundqvist , 
Stockholm, ishockey, Johan Röjler , Örebro, 
skridsko, Jörgen Ragnarsson , Lidköping, 
segling, Jalmar Sjöberg , Malmö, brottning, 

Maria Spångberg , Stockholm, simning, Frida 
Svensson , Falkenberg, rodd, Anders Söder-
gren , Östersund, skidor. Tord Wiksten , Örebro, 
skidskytte, Pernilla Winberg , Linköping, is-
hockey, Kenth Öhman , Västerås, friidrott

World’s Children’s Prize

World’s Children’s Prize-programmet (WCP) 
är världens största årliga utbildningssatsning 
som stärker barn till att som förändrare (chan-
gemakers) stå upp för allas lika värde, barnets 
rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. 
Sedan år 2000 har 42 miljoner barn deltagit, 
630 000 av dem i Sverige. Bland annat deltar 
miljoner barn årligen i den världsomröstning 
som utser årets barnrättshjälte och mottaga-
ren av ”barnens nobelpris”. Bland dem som 
ställt sig bakom WCP som beskyddare finns 
Malala Youzafsai, Nelson Mandela, Desmond 
Tutu, Drottning Silvia samt Sveriges statsminis-
ter och barnminister.

FAKTA/Jorden Runt-loppet för en bättre värld
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Projektet Vego i världsklass ska utma-
na fördomar och myter om vegetarisk 
mat och utveckla det vegetariska köket 
så att det blir ett alternativ för fler.

Med finansiering från Postkodlotte-
riet har SOK tillsammans med Världs-
naturfonden WWF startat projektet 
Vego i världsklass. Med olympiska 
idrottare som förebilder, med sina 
extrema krav på sin kost, vill SOK och 
WWF tillsammans visa att det är möj-
ligt att ställa om till mer hållbar mat 
och samtidigt kunna prestera i världs-
klass. I Sverige lever vi i dag som om vi 
hade fyra jordklot och maten vi äter är 
en betydande orsak till det. För att vi 
ska klara att leva inom planetens grän-
ser behöver fler människor äta mat 
som i större utsträckning baseras på 
vegetariska livsmedel. Att på befolk-

FAKTA/ Vego i världsklass
Projektet pågår: 2018–2022.

Samarbete med: Världsnaturfonden WWF.

Världsnaturfonden WWF

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt 
obunden miljö- och naturvårdsorganisation 
som bildades 1961. Med fler än fem miljoner 
supportrar är WWF en av världens ledande 
ideella naturvårdsorganisationer med projekt 
i mer än 100 länder. Verksamheten finansieras 
till största delen med gåvor från allmänheten.

Postkodlotteriet

Som förmånstagare till Postkodlotteriet fick 
SOK en utdelning på 10 miljoner kronor un-
der 2020. Dessutom fick SOK ytterligare en 
miljon i extra stöd för att upprätthålla verksam-
heten under den pågående pandemin. Tack 
vare lottköparna får fler barn och ungdomar 
möjlighet att hitta just sin idrott. Dessutom dri-
ver SOK flera projekt tillsammans med andra 
förmånstagare.

ningsnivå ställa om och byta ut anima-
lier i sin kost mot mer vegetabilier är 
bra både för miljön och för hälsan.

Fem svenska världsidrottare och 
olympiska medaljörer är ambassadö-
rer för Vego i världsklass. Tillsam-
mans har de varit med på 13 OS och 
tagit imponerande 15 olympiska med-
aljer. Ambassadörerna är André Myh-
rer (alpint), Charlotte Kalla (längdski-
dor), Hanna Öberg (skidskytte),  Max 
Salminen (segling) och Peder Fredric-
son (ridsport). 

Projektet har även utmynnat i en 
kokbok ”Vego i Världsklass”, som 
innehåller 120 närings- och klimatbe-
räknade veganska och lakto-ovo-vege-
tariska recept. 

Vego i världsklass

SOK:s andra projekt

Olympiadagarna
Under Olympiadagarna erbjuds barn 
och ungdomar att prova olika idrot-
ter som finns på hemmaplan. Syftet 
är att utmana barn och ungdomar att 
prova olika idrotter tillsammans med 
lokala idrottsföreningar och på så 
sätt ge dem möjligheten att hitta sin 
nya idrott. I förlängningen är målet 
att inspirera fler ledare och aktiva till 

drömmar och olympiska satsningar. 
Tillsammans med partnern UNIQLO 
har SOK tagit fram nya moduler för 
att barn och unga ska kunna testa nya 
OS-idrotter som bland annat klättring 
och skateboard. 

Sedan starten 2011 har över 150 000 
barn besökt Olympiadagarna.

OS i Skolan
OS i Skolan är ett ämnesövergripan-
de arbetsmaterial med handledning 
för verksamhet i teori och praktik 

för grundskolan med OS som tema. 
Målsättningen är att öka elevernas 
OS-intresse, uppmuntra till bättre 
samarbete, framhäva glädjen i idrott, 
inspirera barn till mer rörelse i varda-
gen samt nå ut i samhället med olym-
piska grundtankar och värderingar. 
På OS i Skolans hemsida finns ett stort 
material som vänder sig till lärare och 
som är utformat efter läroplanen för 
grundskolan (Lgr 11).

Skateboardåkaren Hampus Winberg testar 
Olympiadagarnas nya skateboardmodul.  
Foto: SOK 
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Tilldelat stöd via dialogen inom SOK:s stödprogram Topp och Talang inklusive stipendier och resurspersoner.
Beloppen är en summering till gren- resp förbundsnivå av stöd baserat på individuella utvecklingsplaner och behov för olika lag.
Stödet är finansierat dels av SOK:s sponsormedel dels av statliga medel via RF (s k riktat stöd) 

SOMMARIDROTTER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Badminton 998 1346 1030 1353 204 150 19 54 115

Baseboll 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basketboll 1200 1510 918 1488 275 0 0 60 50

Bordtennis 1718 2129 1740 2786 2839 88 1059 1395 467

Boxning 1068 530 248 847 1197 180 0 461 625

Brottning 4156 5522 4242 5890 4319 468 1260 2618 1365

Bågskytte 0 338 80 183 150 0 0 0 69

Cykel landsväg 882 991 707 328 300 0 156 212 0

mountainbike & BMX 147 480 743 922 395 163 250 264 147

Fotboll 880 950 475 944 300 0 0 0 0

Friidrott 2263 2446 3977 4402 3505 955 3633 3854 3512

Fäktning 817 1426 1877 1851 622 0 251 551 377

Golf 980 1370 1550 1434 1040 0 150 0 0

Gymnastik 664 1149 1598 1440 608 347 398 497 441

Gång 0 0 0 51 90 54 0 145 0

Handboll 1354 1750 1150 1753 1515 550 550 0 60

Judo 2390 2620 2649 3276 3538 998 2602 2725 3053

Kanot slätvatten 1850 1775 2108 2496 946 888 1527 1997 2009

slalom 0 70 72 285 393 72 453 238 406

Karate 183 172

Landhockey 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Modern femkamp 0 50 0 0 0 0 19 57 161

Ridsport dressyr 820

hoppning 1216 3537 3605 4203 3695 366 2920 2870 3496

fälttävlan 1989

Rodd 819 647 1100 1270 976 73 240 297 331

Rugby 50 50 0 0 50 0 0 0 0

Segling 3406 2804 4771 6455 5347 1234 6341 7028 4781

Skateboard 64 0 160

Simsport simning 3310 2 078 2198 2870 4093 2115 2195 2358 1879

simhopp 364 100 90 143 80 0 250 247 0

Sportklättring 0 148

Sportskytte pistol 0

gevär 81
1 615

2088 1755 416 336 469 873 999

lerduva 1446

gemensamt 0

Taekwondo 1741 1 880 2877 2964 250 5 0 0 0

Tennis 1346 1 452 809 1692 2117 72 135 210 495

Triathlon 285 214 305 324 467 77 324 482 662

Tyngdlyftning 0 130 70 110 0 0 0 248 188

Volleyboll beachvolleyboll 0 0 0 0 0 0 636 1860 1068

Summa sommaridrotter 38 290 40 959 43 077 53 515 39 727 9 191 25 901 31 784 27 236

Stöd till idrottsutveckling
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VINTERIDROTTER

2012-
2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Curling 2886 3963 3433 4149 4864 3269 2748 1944 2723

Ishockey 2272 3145 2066 2675 3203 3995 328 0 0

Konståkning 1344 1668 1588 1249 1005 745 231 127 86

Kälksport 0 0 0 75 0 0 0 0 95

Skidor alpint 4743 5874 5922 4859 4022 2470 3241 2766 2094

backhoppning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

freeski puckel 1621 1750 1027 316 535 794 1189 1425 2079

freeski skicross 1867 2313 2332 2337 2568 2891 2345 1844 1390

freeski slopestyle 425 1157 1807 1301 1487 1442 1389 917 2403

längd 4995 5323 6276 2537 5201 4087 5637 2712 4720

snowboard alpint 0 0 0 0 0 0 0 0 0

snowboard bordercross 0 0 0 0 0 0 0 0 0

snowboard halfpipe/
slopestyle

650 992 1312 1393 1438 1480 1304 952 1607

Skidskytte 1015 2204 1769 786 882 1324 252 762 1403

Skridsko 25 146 560 561 710 697 355 0 1176

Summa vinteridrotter 21 843 28 535 28 092 22 238 25 915 23 194 19 019 13 449 19 776

ÖVERSIKT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sommaridrotter 38 300 41 000 43 000 53 500 39 700 9 200 25 900 31 800 27 200

Vinteridrotter 21 800 28 500 28 100 22 200 25 900 23 200 19 000 13 400 19 800

Gemensamt 15 600 16 800 15 900 16 000 16 400 15 210 14 900 15 200 16 200

Totalt stöd 75 700 86 300 87 000 91 400 82 000 47 610 59 800 60 400 63 200

Redovisningen för vinteridrotter ändrad till kalenderår för 2013.

I Gemensamt ingår bl a medicinsk support, resurspersoner, rådgivning, tester, utbildningsaktiviteter och utvecklingsprojekt.

År 2013 tillkommer Utmanarstöd till olika idrotter och för gemensamt stöd/aktiviteter 
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SOK:s organisation

Amerikansk Fotbollförbund 
Bandyförbundet 
Bouleförbundet 
Bowlingförbundet 
Budo och Kampsportförbundet 

Cricketförbundet 
Danssportförbundet 
Flygsportförbundet 
Frisbeeförbundet 
Innebandyförbundet 

Orienteringsförbundet 
Parasportförbundet 
Sportdykarförbundet 
Squashförbundet 
Vattenskidförbundet

Recognized specialförbund (RSF)

Badmintonförbundet
Baseboll- och softbollsförbundet
Basketbollförbundet
Bordtennisförbundet
Boxningsförbundet 
Brottningsförbundet 
Bågskytteförbundet 
Curlingförbundet 
Cykelförbundet 
Fotbollförbundet 
Friidrottsförbundet 
Fäktförbundet 
Golfförbundet 
Gymnastikförbundet 

Gång- och Vandrarförbundet 
Handbollförbundet 
Ishockeyförbundet 
Judoförbundet 
Kanotförbundet
Karateförbundet 
Kälksportförbundet
Klätterförbundet 
Konståkningsförbundet 
Landhockeyförbundet 
Mångkampsförbundet 
Ridsportförbundet 
Roddförbundet 
Rugbyförbundet 

Seglarförbundet 
Simförbundet 
Skateboardförbundet
Skidförbundet 
Skridskoförbundet 
Skidskytteförbundet 
Skyttesportförbundet
Surfförbundet 
Taekwondoförbundet 
Tennisförbundet 
Triathlonförbundet 
Tyngdlyftningsförbundet 
Volleybollförbundet

Olympiska specialförbund (OSF)

Verksamhetschef 
Peter Reinebo 

Generalsekreterare 
Gunilla Lindberg 

Stab 
Maria Danielsson, marknadskommunikatör
Sara Gottfarb, marketing manager
Mikael Gunnarzon, ekonomichef
Tobias Hauff, marknads- och försäljningschef
Nathalie Larsson, projektledare
Anna Lundin, marknad- och försäljning
Lars Markusson, mediechef
Katarina Medveczky, ledningskoordinator
Frida Nevalainen, partner manager
Linda Sandgren, information
Arash Shanazari, ekonomi
Marja von Stedingk, projektledare
Christofer Wallér, konceptutvecklare
Helena Wielinder, HR- och projektchef
Anders Åberg, IT 

Sport 
Thomas Engdahl, sportchef
Henrik Forsberg, sportchef 
Rikard Grip, chef OS-förberedelser
Carina Skoog, sportchef 
Anders Wiggerud, sportchef 
Glenn Östh, sportchef

Resursteam 

Fysträning 
Rickard Nilsson, träningsrådgivare
Dimitrios Panagiotopoulos, träningsrådgivare
Jörgen Sandberg, fysioterapeut
Jesper Sjökvist, koordinator träningsrådgivare
Niklas Heckscher, träningsrådgivare

Utveckling 
Mårten Fredriksson, projektledare
Vésteinn Hafsteinsson, High Performance 
Manager
Wolfgang Pichler, talangutveckling
Hans-Christer Holmberg, forsknings- och utveck-
lingschef
Lars Ljung, video och analys 

Tomas Mårtensson, tekniska projekt 
Lorentz Söderhielm, teknisk utveckling

Nutrition 
Linda Bakkman, koordinator kostrådgivare
Per Lindius, kock 
Stig Mattsson, kostrådgivare 
Stefan Pettersson, kostrådgivare 

Medicin
Per Andersson, läkare
Bo Berglund, läkare och antidoping
Peter Drugge, sjukgymnast
Angelica Hirschberg, läkare
Cecilia Kalla, sjukgymnast
Marcus Bystedt, sjukgymnast
Jakob Swanberg, läkare
Lykke Tamm, läkare 

Prestationspsykologi och coaching 
Olle Anfelt, coaching och utvärdering 
Henrik Gustafsson, prestationspsykologi 
Carolina Lundqvist, koordinator prestationspsy-
kologi  
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Anna Lindberg, simhopp, ordförande
Anna Laurell Nash, boxning, vice ordförande
Mattias Andersson, handboll

Felix Elofsson, puckelpist
Emil Jönsson Haag, skidor
Carolina Klüft, friidrott

Sofia Mattsson, brottning
Kim Martin Hasson, ishockey
Maria Pietilä Holmner, alpint

Aktivas kommitté

Walter Rönmark, ordförande 
Mikael Eriksson

Valberedning
Annika Grälls
Kristina Pekkola

Patrik Tengwall

Internationella Olympiska  
Kommittén (IOK) 
Gunilla Lindberg, IOK-medlem
Arne Ljungqvist, hedersmedlem 
Stefan Holm, IOK-medlem

Koordineringskommissionen  
för Paris 2024 
Gunilla Lindberg

Utvärderingskommissionen och  
koordinationskommissionen för 
ungdoms-OS i Dakar 2026 
Gunilla Lindberg 

IOK:s kommission för framtida  
vinterspel
Gunilla Lindberg

Programkommissonen
Gunilla Lindberg 

Olympic Solidarity 
Gunilla Lindberg 

Aktivas Kommitté 
Stefan Holm 

Nomineringskommissionen
Stefan Holm 

 
 
 

Association of National  
Olympic Committees (ANOC) 
Gunilla Lindberg, generalsekreterare 

Europeiska Olympiska  
Kommittén (EOK)
Gunilla Lindberg, styrelseledamot

Kommittén för olympiska spel 
Peter Reinebo
Gunilla Lindberg (adjungerad)

Kommittén för marknad/kommunika-
tion
Maria Damgren Nilsson

Internationell representation

Gunilla Lindberg

RF:s internationella råd

Jonas Bergqvist
Gunnar Larsson

Svenska Olympier

Kontaktgruppen för sällskapet
Pernilla Wiberg

Andreas Frountzos, ordinarie resvisor
Jeff Erici , ordinarie revisor 

Jens Karlsson, suppleant
Elisabeth Werneman, suppleant

Revisorer
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SOK:s styrelse

Olle DahlinMalin Eggertz Forsmark

Anette Norberg

Hans von Uthmann

Gunilla Lindberg
Generalsekreterare, IOK-
medlem

Katarina Henriksson

Stefan Holm
Adjungerad, IOK-medlem

Anders Larsson

Per Palmström
Vice ordförande 

Mats Årjes
Ordförande

Maria Damgren-Nilsson
Vice ordförande

Anna Laurell Nash
Representant Aktivas 
Kommitté

Ej på bild: Peter Reinebo, Adjungerad, verksamhetschef
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Årsredovisning 2020
Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är den svenska 
idrottsrörelsens högsta instans för olympiska frågor. SOK:s 
uppgift är att värna och utveckla den olympiska rörelsen 
i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella 
Olympiska Kommitténs (IOK) charter, SOK:s egna stad-
gar och med andra beslut fattade av IOK. SOK:s uppgift är 
också att verka för Sveriges intressen inom den olympiska 
rörelsen internationellt.    

SOK, ska, med uppdraget att förbereda och leda det 
svenska deltagandet i OS samt bidra till konkurrenskraf-
tiga OS-trupper, verka för ändamålet att: skapa fler goda 
förebilder för unga, inspirera fler att utvecklas genom och 
inom idrott, skapa möjligheter att utvecklas oavsett bak-
grund, kön och ekonomi samt sprida de olympiska värde-
ringarna om vänskap, respekt och strävan mot excellens.

Medlemskretsen utgörs av svenska Olympiska Speciali-
drottsförbund (OSF), två representanter utsedda av SOK:s 
Aktivas Kommitté, Recognized Specialidrottsförbund 
(RSF) samt av svenska medlemmar i IOK. Årsmötet 2020 
genomfördes digitalt för första gången den 28 september 
på grund av covid-19 viruset.   

SOK är medlem i European Olympic Committees (EOC) 
samt Association of National Olympic Committees 
(ANOC). 

SOK:s högsta beslutande organ är årsmötet som väljer 
styrelsens ordförande och åtta ledamöter. Styrelsen består 
också av svensk medlem av IOK med de begränsningar som 
framgår av Olympic Charter och en representant för de 
aktiva utsedd av SOK:s aktivas kommitté. Styrelsen utser 
generalsekreterare och verksamhetschef.

Styrelsen har under året bestått av Mats Årjes (ordfö-
rande),  Maria Damgren Nilsson (vice ordförande), Per 
Palmström (vice ordförande), Katarina Henriksson, Anette 
Norberg, Hans von Uthmann, Malin Eggertz Forsmark, 
Anders Larsson, Olle Dalin och Anna Laurell Nash (aktivas 
representant) samt IOK-medlem Gunilla Lindberg tillika 
generalsekreterare. Styrelsen har sammanträtt sju gånger 
under 2020. Stefan Holm, IOK-medlem med bas i aktivas 
kommitté, och Peter Reinebo, verksamhetschef, har varit 
adjungerade till styrelsen. 

Den nationella verksamheten har under 2020 letts av 
Peter Reinebo. Verksamheten är indelad i tre verksamhets-
områden, vilka utgörs av Samordning och Service, Sport 
samt Olympisk Profilering och Marknad. 

Den internationella verksamheten har under 2020 letts 
av Gunilla Lindberg som också varit tjänstledig 80 procent 
från SOK för uppdrag som generalsekreterare för ANOC. 

Främjandet av ändamålet
Under året har SOK, genom det sponsorfinansierade Topp- 
och Talangprogrammet, skapat förutsättningar för att stär-
ka den internationella konkurrenskraften för aktiva, ledare 
och förbund. Stödet har till största delen använts av be-
rörda förbund till olika träningsaktiviteter för aktiva samt 

till tränare och resurspersoner. Topp- och Talanggruppen 
har också kunnat söka och få stipendier för att möjliggöra 
en utökad satsning på sin idrott. Topp- och Talanggrup-
pen omfattade 140 aktiva vid ingången på 2020. Under 
året har en justering av antalet aktiva genomförts utifrån 
aktuell idrottslig nivå samt bedömd utvecklingspotential 
för långsiktig satsning mot världstopp. Inför 2021 omfat-
tar Topp- och Talanggruppen 148 aktiva, varav 64 kvinnor 
och 84 män.

Under året har satsningen på yngre talanger fortgått i 
projektet, Talang 2022 som är en satsning för att stärka 
rekryteringen till Topp- och Talanggruppen. I början av 
2021 ingår 37 aktiva i utmanarsatsningen Talang 2022. 
Parallellt med Talang 2022 pågår även ett kompetensut-
vecklingsprogram kallat Tränare 2020. Programmet foku-
serar på träning och prestationsutveckling med sikte mot 
världstopp. Totalt 56 tränare för aktiva i Topp och Talang 
och Talang 2022 deltar i programmet.

SOK:s långsiktiga satsning på talanger, ”Olympisk Offen-
siv”, en idrottslig satsning som startade 2019 med det 
offensiva målet att ta 20 medaljer i vinter-OS 2026 och 
2030 har fortlöpt och utökats under året. I juni 2020 pre-
senterades en första våg i form av specialsatsningar på 
talanger inom skridsko, curling och skidskytte och under 
oktober utökades projektet att inbegripa talanger inom 
backhoppning, rodel och skeleton.

SOK:s sponsormedel finansierar också planerings- och 
uppföljningsdialogen med de olika landslagen, liksom det 
resursteam som SOK tillhandahåller med specialister för 
att stärka kompetens och bidra till utvecklingen av aktiva 
och landslag. 

Under januari 2020 genomfördes den tredje vinterupp-
lagan av världsungdoms-OS i Lausanne, Schweiz. Sverige-
deltog med en trupp på 51 aktiva och 28 ledare. En trupp 
som slog alla tidigare medaljnoteringar i världsungdoms-
OS med sex guld, fyra silver och sju brons. Totalt 17 medal-
jer. Dessutom hade Sverige 43 placeringar bland de åtta 
främsta.

Planering, förberedelser och rekognosering inför som-
mar OS i Tokyo har fortsatt under året och innefattar stort 
deltagande av OSF:s aktiva och ledare. Coronapanemin har 
dock påverkat antalet rekognoseringsresor till Tokyo och 
det senaste besöket i OS-byn och tävlingsarenorna var i 
mars 2020. Hela den internationella tävlingsagendan har 
disponerats om och flertalet OS-kval tävlingar planeras att 
genomföras under våren 2021. Även planering och förbere-
delser inför Peking-OS 2022 är i full gång. Internationellt 
har det varit två digitala seminarier och nationellt genom-
fördes en coachträff på hotell Yasuragi under oktober 
månad. Flertalet prestationspåverkande områden belystes 
och deltagarna diskuterade även hur man relaterar till den 
pågående pandemin tillsammans med SOK:s medicinska 
support.

Den rådande pandemin har såklar påverkat SOK:s verk-
samhet kopplat till fysiska event som genomförs för att 
inspirera unga att pröva nya idrotter och väcka drömmen 
om OS negativt. Tidigare, fysiska aktiviteter, såsom Olym-
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piadagarna har uteblivit och istället ersatts temporärt av 
ett digitalt koncept, Olympisk Utmaning, som också för-
väntas inspirera barn och unga och uppmanar till aktivitet, 
rörelse och att prova på olika idrotter. Pandemin har också 
påverkat möjligheten för olympier att besöka skolor inom 
ramen för projektet ”Jorden Runt-loppet för en bättre 
värld”. Från slutet av 2018 och fram till pandemiutbrottet i 
mars 2020 har olika svenska olympier besökt 127 skolor 
och cirka 11 000 barn deltagit i projektet. Svenska Postkod-
lotteriet har varit en viktig samabetspartner i dessa inspira-
tionsprojekt.

Under 2020 har SOK också investerat i, och lanserat 
OlympiaAppen. En digital plattform som ska bredda, 
underlätta och utöka kommunikationen runt SOK:s verk-
samhet till samtliga intressenter. I OlympiaAppen finns 
biografier om alla svenska idrottare som finns med i SOK:s 
stödprogram Topp och Talang. Där finns även allt från ett 
nyhetsflöde med olympiska nyheter och vinnande matre-
cept till frågesporter och videos med hela träningspass. 
Information och inspiration från SOK:s experter inom 
bland annat kostrådgivning, prestationspsykologi och trä-
ningslära. 

Ekonomi

Finansiering
SOK:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom spon-
sorintäkter från näringslivet samt annan extern finansie-
ring.

SOK har ett statligt stöd för OS-uppdraget att förbereda 
och genomföra det svenska OS-deltagandet.

En väsentlig uppgift är att säkerställa långsiktig finansie-
ring och styrelsen har beslutat att SOK ska ha ett buffert-
mål om 30 mkr i eget kapital efter varje avslutad Olympiad. 
Styrelsen har under året följt upp beslutad intäktsstrategi:
* Intäktsmålen delas upp i två sexårsperioder till och med 

2020 respektive 2026, med tydliga intäktsblock.
* Under 2015-2020 har fokus varit att förlänga och utveck-

la avtal med existerande partners. Beredskap ska finnas 
för att ersätta eventuellt avslutade samarbeten och för 
att bedriva viss nyförsäljning.

* I det längre perspektivet mot 2026 ska nya intäktsvägar 
utforskas och bearbetas.

* SOK ska arbeta för att hela kostnaden för OS-uppdraget 
täcks av statligt stöd.

Statligt stöd     
Det statliga stödet planeras för en fyraårscykel, aktuellt för 
2019-2022, vilket innebär Tokyo 2020 som ska genomför-
as sommaren 2021 och Beijing 2022. SOK har äskat 170 
mkr för detta OS-uppdrag, vilket innerbär ett snitt på till-
delningen om 42,5 mkr per år. I förhandsbesked från RF 

har äskandet godkänts, vilket innebär att SOK erhåller full 
kostnadstäckning för prioriterade förberedelser och ge-
nomförande av de kommande två Olympiska spelen.

För de två föregående fyraårsperioden 2011-2014 och 
2015-2018, innefattande OS i London, OS i Sotji, OS i Rio 
och OS i Pyeongchang blev utfallet ett underskott för OS-
uppdraget på knappt 4 mkr.

Sponsorer
Sponsorintäkterna uppgick under 2020 till 78 mkr (2019, 
75 mkr). Under året bestod SOK:s sponsorgrupp av 15 fö-
retag utöver de företag som också är IOK:s internationella 
olympiska partners. Sedan ett par år har Svenska Spel, 
Toyota och Uniqlo tillkommit som strategiskt viktiga part-
ners. Sedan länge är Nordea en hörnpelare i finansieringen 
av SOK:s satsningar. Under 2020 inbringade Olympiafon-
den 6,3 mkr (2019, 6,9 mkr). Sedan starten 1988 har Olym-
piafonden skapat 190 mkr till SOK:s verksamhet.

Övriga bidrag
SOK är 90-kontoinnehavare, vilket öppnar för insamling 
och bidrag från allmänheten och andra organisationer som
ser ett mervärde i att stötta SOK:s verksamhet. Att vara 
godkänd 90-kontoinnehavare innebär också att SOK:s
verksamhet och ekonomiska redovisning står under 
granskning av kontrollorganet Svensk Insamlingskontroll. 
En av SOK:s viktigaste samarbetspartners är Svenska Post-
kodlotteriet som  under 2020 bidragit med totalt 12,3 mkr 
(2019, 11,7 mkr). Under 2020 har Svenska Postkodlotteriet 
dessutom bidragit med resurser till den digitala omställ-
ningen som krävts i SOK:s verksamhet. Digital tränings-
rådgivning och träningspass samt digital nutritionsutbild-
ning har tagits fram för att hjälpa aktiva i sin utveckling 
mot att kunna prestera på topp inom idrotten.

Medelsanvändning
Statligt stöd används för organisations- och projektkost-
nader för svenska truppers förberedelser och deltagande 
i OS. Annan övrig extern finansiering och sponsormedlen 
finansierar stödet till OSF och aktiva, via Topp- och Talang-
stödet och Talang 2022, liksom genomförandet av profile-
rings- och av inspirationsprojekt såsom exempelvis Olym-
piadagarma och Olympisk utmaning. 

Resultat och ekonomisk ställning
Det positiva resultatet om 12,2 mkr är något sämre än för-
väntat och sämre än budget. Pandemin och uppskjutandet 
av OS i Tokyo har medfört en rejäl omställning av SOK:s 
verksamhet. Intäkterna blev lägre än budget till följd av 
uteblivna event i första hand. Kostnadssidan har, för de oli-
ka verksamhetsområdena, följts upp noggrannt under året 
och utfallet är också under budget. På grund av pandemin 
har ett antal satsningar skjutits på framtiden, vilket gjort 
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Flerårsöversikt (Mkr)
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Statligt stöd * 28 27 54 26 44 30 42 24 44

Sponsor- och licensintäkter 78 75 69 47 81 83 96 69 58

Övriga intäkter 16 20 22 15 20 18 12 5 7

Summa intäkter 122 122 145 88 145 131 150 98 109

Lämnade bidrag och stipendier -46 -46 -43 -34 -67 -72 -71 -41 -32

Olympiskt deltagande -11 -12 -24 -11 -42 -16 -27 -10 -33

Övriga kostnader -50 -48 -58 -38 -57 -51 -44 -42 -44

Summa kostnader -109 -106 -125 -83 -166 -139 -142 -93 -109
         

Finansiellt netto -1 -6 2 0 4 1 -1 0 0

Redovisat resultat 12 10 22 5 -17 -7 7 5 0

Eget kapital 83 71 61 39 34 51 58 51 46

Medelantal anställda 32 32 30 27 28 30 30 30 29

Not.    
Statligt stöd intäktsförs löpande för att täcka kostnaderna för OS-uppdraget och inte i takt med att det erhålls. Statligt stöd som inte 
intäktsförs balanseras s om en interimspost. Totalt erhållet statligt stöd i mkr:    
    

Årtal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Erhållet statligt stöd (Mkr)          42  42 41 39 39 35 33 33 35

Förändring eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital
Belopp vid årets ingång 61 352   9 821   71 173   

Resultatdisposition föregående års resultat 9 821   -9 821        -

Årets resultat - 12 202   12 202   

Belopp vid årets utgång 71 173   12 202   83 375   

den 2019-2022. Ett preliminärt beslut om full kostnads-
täckning, gällande anslagen för innevarande fyraårsperiod, 
har tagits av Riksidrottsstyrelsen, vilket underlättar plane-
ringen, förberedelserna och genomförandet av kommande 
OS-uppdrag. 

På grund av rådande pandemins intåg flyttades OS i 
Tokyo fram, från 2020, till sommaren 2021. Pandemin har 
också lett till att spelens genomförande kommer att vara 
anpassade och modifierade för att minimera smittsprid-
ningen av covid-19.

Dessa anpassningar som i grunden handlar om distan-
siering av och mellan aktiva och ledare, samt löpande utö-
kad medicinsk uppföljning och stöd kommer sannolikt 
innebära merkostnader för genomförandet av OS-projek-
tet. Dialogen angående anpassningar och ekonomisk 
påverkan förs löpande mellan SOK och RF.   
       
      

att stödinsatser till idrotten blev lägre än förväntat. För att 
skapa nödvändiga förutsättningar för kontinuitet och lång-
siktighet med verksamheten pågår ett viktigt arbete med 
nya intäktskällor och nuvarande samarbetspartners. 

Balansomslutningen har ökat med 29 mkr och är kopplat 
till det positiva resultatet och till balanseringen av det stat-
liga stödet för OS och projektkostnaderna för OS i Tokyo. 
Intäkter och kostnader hänförliga till OS i Tokyo kommer 
att resultatföras under juli-augusti månad 2021. Det egna 
kapitalet uppgick 2020-12-31 till 83 mkr. 

Förväntad framtida utveckling samt risker och 
osäkerhetsfaktorer    
SOK:s kommersiella intäkter varierar mellan åren. Sam-
tidigt ska insatserna inom Topp- och Talangstödet vara 
långsiktiga. Det leder till stora variationer i SOK:s resultat 
mellan olika år. Periodiseringen (fyra år) av statligt stöd för 
OS-uppdraget innebär att vinter-OS 2022 avslutar perio-

SOK:s resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp är i tkr såvida inte annat särskilt anges.
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Resultaträkning

Not 2020-12-31 2019-12-31
 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 394 384

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 273 273

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 68 670 49 791

Summa anläggningstillgångar 69 337 50 448

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 727 2 040

Övriga fordringar 226 694

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 18 089 15 453

Summa kortfristiga fordringar 21 042 18 187

Kassa och bank 39 455 32 139
Summa omsättningstillgångar 60 497 50 326
SUMMA TILLGÅNGAR 129 834 100 774

Balansräkning

Not 2020 2019

INTÄKTER
Sponsor- och licensintäkter 77 705 74 693

Statligt stöd 2, 5 27 764 26 612

Bidrag internationella 3 445 4 730

Övriga externa bidrag 12 296 11 721

Erhållna donationer 90-konto 0 0

Övriga intäkter 853 4 376

Summa intäkter 122 063 122 132

KOSTNADER
Lämnade bidrag och stipendier -45 869 -45 494

Personalkostnader och arvoden 3, 5 -30 988 -30 961

Projektrelaterade OS-kostnader 5 -11 189 -11 681

Övriga externa kostnader 4,5 -20 764 -18 020

Avskrivning av anläggningstillgångar 6 -303 -220

Summa kostnader -109 113 -106 376

Rörelseresultat 12 950 15 756

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 -748 688

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 8 0 -6 623

ÅRETS RESULTAT 12 202 9 821
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Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital:  

Balanserat resultat 71 173 61 352

Årets resultat 12 202 9 821

Summa eget kapital 83 375 71 173

Leverantörsskulder 3 847 1 843

Övriga skulder 493 571

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 11 42 119 27 187

Summa kortfristiga skulder 46 459 29 601
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 129 834 100 774

Balansräkning forts.

Kassaflödesanalys
2020-01-01-- 

2020-12-31
2019-01-01-- 

2019-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto 12 202 9 821

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar 303 220

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 6 623

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

12 505 16 664

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar -3 355 -11 934

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 16 858 11 712

Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 008 16 442

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningtillgångar -313 -326

Förändring långfristiga placeringar -18 879 831

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 192 505

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Reglerad fordran dotterbolag 500 0

Lämnat aktieägartillskott 0 -5 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 500 -5 500

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 316 11 447
Likvida medel vid årets ingång 32 139 20 692

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets utgång 39 455 32 139
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper 

Övergripande redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningsla-
gen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 - K3.
Koncernredovisning har inte upprättats med anledning av 
tillämpning av Årsredovisningslagens 7 kap. 3 a§.

Nedan angivna lättnadsregler har tillämpats:
* Förmånsbestämda pensionsplaner har redovisats som 

avgiftsbestämda pensionsplaner, eftersom premier be-
talats till extern pensionsförvaltare.

* Samtliga leasingavtal, såväl finansiella- som operationel-
la, redovisas som operationella avtal.

Intäkts- och kostnadsredovisning  
Det statliga stödet som SOK erhåller via RF ska användas 
för att täcka kostnaderna för SOK:s OS-uppdrag. Intäkter i 
form av statligt stöd redovisas i takt med att det nyttjas och 
då dels för att täcka projektkostnaderna för OS och dels för 
att täcka organisationskostnaderna för OS. Detta innebär 
att en större del av statliga stödet intäktsförs året för ge-
nomförandet av ett specifikt OS. Det innebär också att en 
mindre del av det statliga stödet intäktsförs löpande under 
övriga år.

Som huvudprincip redovisas sponsor- och licensintäkter 
vid fakturering motsvarande i avtal stipulerade fakture-
ringstidpunkter och periodiseras vid behov så att intäkten 
motsvarar avtalsperioden.

Lämnade bidrag kostnadsförs när bindande beslut om 
bidrag föreligger och en tillförlitlig uppskattning av belop-
pen kan göras. 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finan-
siella som operationella, som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad lin-
järt över lesaingperioden. Se vidare not 4.

Tillgångar, fordringar och skulder
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 
till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp var-
med de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och 
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstill-
fället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och 
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas 
bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffnings-
värde om inget annat anges.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till ba-
lansdagskurs. 

Valutakursdifferenser redovisas som finansiella poster.

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier skrivs av enligt plan över förväntad nyttjande-
period. 

Långfristiga placeringar
Långfristiga placeringar värderas kollektivt i enlighet med 
portföljmetoden och redovisas till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och marknadsvärde. 

Förutbetalda projektkostnader OS och förutbe-
talt statligt stöd OS
Förutbetalda projektkostnader hänförliga till OS periodi-
seras i bokslutet som fordran då de ännu inte förbrukats.
De förutbetalda statliga stödet som erhålls för OS, perio-
diseras i bokslutet som skuld då det ännu inte förbrukats.
I årsredovisningen nettoredovisas förutbetalt statligt stöd 
och förutbetalda projektkostnader för OS.

Bedömningar och uppskattningar
SOK har ett antal framtida kontraktsmässiga åtaganden 
kopplat till sponsoravtal. SOK har bedömt att kostnaderna
för det sammantaget är av ringa värde och således redovi-
sas inte någon eventualförpliktelse.
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Könsfördelning styrelse: 2020 2019
Kvinnor 6 6

Män 5 5

Könsfördelning ledande befattningshavare:
Kvinnor 1 1

Män 1 1

NOT 2 Statligt stöd 2020 2019

Statligt stöd organisationskostnad OS 16 816 16 513

Statligt stöd projektkostnad OS Tokyo 8 334 9 891

Statligt stöd projektkostnad OS Peking 2 614 208

Summa 27 764 26 612

År 2020 uppgick det statliga stödet till 45 000 tkr för administration, förberedelser och deltagande vid Olympiska Spelen. 
Av det statliga stödet har 42 500 tkr utbetalats och 27 764 tkr använts för att möta kostnaderna för OS-uppdraget. 30 625 tkr 
av erhållna medlen har balanserats för att möta kostnaderna för OS i Tokyo under 2021. Statligt stöd 2019 uppgick till 45 000 tkr och 2018 till 41 000 tkr.

NOT 3 Personal 2020 2019
Medelantalet anställda med fördelning på kvinnor och män:

Kvinnor 10 9

Män 22 23

Totalt 32 32

Hälften av de anställda är projektanställda specialister, knutna till SOK:s resursteam för stöd till landslag i de 
olympiska idrotterna samt till aktiva och tränare inom stödprogrammet Topp och Talang.   

Löner och arvoden:
Styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetschef 1 247 1 090

Övriga anställda 18 407 17 743

Socialförsäkringsavgifter 5 567 6 113

Pensionskostnader: 
Styrelse - -

Generalsekreterare och verksamhetschef 497 447

Övriga anställda 2 695 2 576

Övriga personalkostnader 2 575 2 992

Summa personalkostnader 30 988 30 961

Generalsekreteraren är tillika styrelseledamot i sin egenskap av IOK-medlem.
Samtliga pensionsförpliktelser följer allmän plan och täcks genom premier till försäkringsbolag. Inga avtal om  
avgångsvederlag föreligger. Uppsägningstiden för generalsekreteraren och verksamhetschefen är sex månader ömsesidigt.
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NOT 5 Resultat OS-uppdraget 2020 2019
Intäkter
Statligt stöd organisationskostnad OS 16 816 16 513

Statligt stöd projektkostnader OS Tokyo 2020 8 334 9 891

Statligt stöd projektkostnader OS Peking 2022 2 614 208

Summa intäkter 27 764 26 612

Kostnader
Organisationskostnad OS Tokyo 2019 -16 816 -16 513

Projektkostnader OS Tokyo 2020 förbrukade 2019 0 -9 891

Projektkostnader OS Tokyo 2020 förbrukade 2020 -8 334 0

Projketkostnader OS Pekning 2022 förbrukade 2019 0 -208

Projketkostnader OS Pekning 2022 förbrukade 2020 -2 614 0

Världsungdoms-OS i Lausanne, vinter 2020 -894 0

Europeiska Ungdoms-OS, sommar och vinter 0 -1 582

Summa kostnader -28 658 -28 194
Resultat -894 -1 582

Projektrelaterade OS-kostnader i Resultaträkningen -11 189 -11 681

Statligt stöd OS avser dels bidrag för att täcka organisationskostnader OS och dels bidrag för att täcka projektrelaterade kostnader för ett specifikt 
OS. Statligt stöd planeras för en fyraårscykel, 2019-2022. För föregående fyraårsperiod, 2015-2018 fick inte SOK full kostnadstäckning för OS 
uppdraget vilket resulterade i ett ackumulerat underskott på minus 2,9 mkr.  För innevarande period 2019-2022 har SOK erhållit ett förhandsbesked 
från RF att full kostnadstäckning ska erhållas för OS-uppdraget kopplat till Tokyo 2020 och Peking 2022.

Organisationskostnad OS är personal-, drifts- och övriga rörelsekostnader hänförliga till den nödvändiga organisationen för att lösa SOK:s OS-
uppdrag. Organisationskostnaderna för OS utgör del i posterna personalkostnader och övriga externa kostnader i resultaträkningen för varje år.

De projektrelaterade kostnaderna är, direkta och tydligt avskiljbara, kostnader för förberedelser och genomförandet av ett specifikt Olympiskt Spel. 
Projektrelaterade utgifter redovisas i resultaträkningen i takt med att de nyttjas. Projektrelaterade kostnader som uppstår under år då det inte är OS, 
men som ännu inte förbrukats, balanseras och kostnadsförs i resultaträkningen i samband med att de förbrukas.  
Den totala kostnaden för varje OS består dels av ”organisationskostnader OS” under OS året och året innan, dels de

projektrelaterade OS-kostnaderna.

Kostnaderna för världsungdoms-OS (YOG) och Europeiska ungdoms-OS (EYOF) redovisas också här. SOK har tidigare

äskat statsbidrag för YOG men har, hittills, ej erhållit detta.    

NOT 6 Inventarier 2020-12-31 2019-12-31
Anskaffningsvärde IB 2 890 2 564

Årets inköp 313 326

Utrangering 0 0

Anskaffningsvärde UB 3 203 2 890

Ackumulerade avskrivningar IB -2 506 -2 286

Årets avskrivning -303 -220

Utrangering 0 0

Ackumulerade avskrivningar UB -2 809 -2 506

Redovisat värde 394 384

NOT 4 Operationell leasing 2020 2019

Leasingkostnad under året 2 209 1 798

Summa 2 209 1 798

Leasingkostnaderna avser, hyra av kontorslokal, operationell leasing av bilar, teknisk utrustning i form av projektoranläggning samt kopieringsmaskiner och skrivare.
Leasingavtalen för bilarna (Toyota) löper på tre år, hyresavtal på lokaler tom 2022-10-31, leasingavtal på kopieringsmaskin tom 2025-04-30 och på övrig utrustning tom 2020-12-31.

Framtida minimi leasingavgifter 1 år 2-5 år 6 år =>
2 387 2 658 0
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Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal  andelar Bokfört värde

SOK servicebolag AB 100% 100% 1 000 116

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat
556893-8426 Stockholm 103 -13

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

SOKSTHLOS AB 100% 100% 500 157

Org.nr. Säte Eget kapital Resultat

556952-8069 Stockholm 157 -2

SOK startade ett helägt dotterbolag under 2012. Verksamheten har fram till i dag varit väldigt begränsad. I slutet av 2013 startades ytterligare ett helägt dotterbolag (SOKSTHLOS 
AB) med anledning av en eventuell OS-ansökan för Stockholm. Under 2017, 2018 och 2019 har bolaget varit aktivt i form av utredningsarbete om förutsättningar
för OS i Sverige 2026, samt framtagande av koncept för ett vinter-OS i Stockholm 2026. Vid omröstningen i Lausanne i slutet av juni 2019 förlorade Sverige möjligheten att få ar-
rangera vinter-OS 2026. Det blev istället Milano-Cortina, Italien som vann omröstning. Sedan slutet av juli 2019 har bolaget i princip varit vilande.

Not 8 Specifikation av andelar i koncernföretag 2020-12-31 2019-12-31
Bokfört värde IB 273 1 396

Årets anskaffningar - -

Aktieägartillskott - 5 500

Nedskrivningar - -6 623

Bokfört värde UB 273 273

NOT 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019
Realisationsresultat fonder -122 209

Räntenetto 0 46

Valutakursresultat -626 433

Utdelningar - -

Summa -748 688

NOT 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Andelar
Marknads-

värde
Anskaffningsvärde 

Redovisat värde
Aktierelaterade värdepapper
Nordea Swedish Stars 1 684 5 509 3 460

Nordea Stabila aktier 18 242 3 001 1 744

Nordea Emerging Stars Equity Fund, hållbar 4 045 6 473 3 966

Nordea North American Enhanced 29 815 4 393 3 690

Nordea European Enhanced Equity Fund 3 697 4 233 4 000

Nordea Global Stars Eqity Fund 8 961 14 208 8 500

Ränterelaterade värdepapper
Institutionella Företagsobligationsfonden 40 702 5 819 5 500

Inst. Räntefond långa placeringare SE 55 363 7 007 6 900

Inst. Penningmarknadsfond kort 7 050 8 585 8 500

Nordea Bostadsobligationsfond 53 889 6 063 6 006

Nordea Swedish Bond Stars 79 862 8 032 8 000

Strukturerade värdepapper
Nordea Alpha 10 Multi-Asset Fund, Inst 64 643 9 245 8 404

Summa 82 568 68 670
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NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupen intäkt Olympiafonden Nordea 1 697 1 740

Pågående projekt sommar-OS Tokyo 2020 11 089 10 135

Pågående projekt sommar-OS Peking 2022 3 695 1 742

Övriga upplupna intäkter 725 1 335

Förutbetald hyra 290 220

Övriga poster 593 281

Summa 18 089 15 453

NOT 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 2 179 2 527

Förutbetald intäkt samarbetspartner 5 635 3 678

Upplupna kostnader OSF-stöd hösttermin 3 467 4 908

Reserverade anslag för OS Tokyo 2020 30 625 15 888

Övriga poster 213 186

Summa 42 119 27 187

NOT 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31
Poster inom linjen

Ställda säkerheter inga JA

Eventualförpliktelser inga inga
  
SOK hade en kapitaltäckningsgaranti gentemot SOKSTHLOS AB som gällde fram t o m 20191231.  
  
Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Under februari månad 2021 presenterade IOK tillsammans med organisationskommittén för Tokyo OS en ”playbook”, som är riklinjer som 
riktar sig till de olympiska spelens olika intressenter. IOK och organisationskommittén har som mål att Tokyo-OS ska genomföras och 
riklinjerna guidar intressenterna hur de ska hantera riskerna kopplat till covid-19 och därmed minimera riskerna för spridning i samband med 
genomförandet av de olympiska spelen i Tokyo.

I slutet av 2020 och början av 2021 har SOK initierat en forsknings- och utvecklingssatsning för aktivas hälsa. SOK:s nyaforskningssatsning 
ska ge större fokus på prestationsutveckling baserat på fakta och kunskaper med vetenskaplig grund. Syftet är ett långsiktigt stärkts stöd till 
aktiva och tränare i Topp och Talang med sikte på världstopp och fler OS-medaljer. Aktuella temaområden som FoU satsningen inbegriper 
är: aktivas hälsa, prestationsteknologi, kvinnors träning, ”snabbare högre starkare”, utbållighet och återhämtning.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.     
 
    
Mats Årjes Maria Damgren Nilsson Per Palmström Malin Eggertz Forsmark Katarina Henriksson Anders Larsson
Ordförande Vice ordförande Vice ordförande 
    
    
Anette Norberg Hans von Uthmann Anna Laurell Nash Olle Dahlin Gunilla Lindberg  
    Generalsekreterare  
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.   
 
    
Jeff Erici  Andreas Frountzos  
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor  
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler misstag, och att lämna en revisionsberättelse som inne-
håller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som ut-
förs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Dessutom:  
• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in-
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens in-

Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Sveriges Olympiska Kommitté, org.nr 802002-5667 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges 
Olympiska Kommitté räkenskapsåret 2020. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 35 - 44 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informa-
tionen. Den andra informationen består av information 
av verksamheten på sid 1 - 34 (men innefattar inte årsre-
dovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyl-
diga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.
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terna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattning-
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning av Sveriges Olympiska 
Kommitté för räkenskapsåret 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avse-
ende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller för-
summelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve-
rige använder vi professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska un-
derskrift
 

Jeff Erici Andreas Frountzos
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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