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Bilaga 1: The European Model of Sport

Innan slutet av det kalla kriget fanns det två modeller av idrottsorganisationer i Europa: 
den kommunistiskt statskontrollerade modellen i Östeuropa, och en mer privatreglerad i 
Västeuropa. Östeuropa använde sin modell för att först och främst skapa propaganda i ett 
politiskt syfte medan Väst-modellen bestod av en demokratiskt uppbyggd rörelse/organi-
sation som innebar att både statliga och icke-statliga organisationer arbetade sida vid sida. 
Efter kommunismens fall försvann även dess modell för idrotten och vid Kommissionens 
beslut �998 om en ”European Model of Sport”, var det den västerländska modellen man 
hade i åtanke.� Denna modell innebär att alla idrottsorganisationer i Europa är demokratiskt 
uppbyggda, där i princip varje medlem har vars en röst som de kan använda till att välja 
styrelser inom sina organisationer.
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Figur 1. Den europeiska pyramidmodellen�

Organisatoriskt består den europeiska modellen av en hierarkisk organisation utformad 
som en pyramid (se figur 1.). Detta innebär att rent tekniskt kan medlemmarna, National 
Athletes/Players, inte vara med och forma den organisatoriska strukturen för hela pyrami-
den, men å andra sidan kan inte föreningar existera utan medlemmar. Nästa steg i pyrami-
den är just idrottsföreningarna, National Clubs, som i sin tur har en regional organisation 
ovanför sig, Regional Federations. Idrottsföreningarna är alltså medlemmar i ett regionalt 
förbund och intressena är först och främst förankrade inom regionen och oftast på en ama-
törmässig nivå. De nationella förbunden, National Federations, samordnar de regionala 
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�örbunden o�� är en organisation som �astsl�r regelverk �ör sina grenspe�ifika idrotter p� 
en nationell niv�. De nationella �örbunden �ar den exklusiva rätten att organisera o�fi�iellt 
erkända nationella mästerskap och utse nationslag för att delta i nationella tävlingar/mäs-
terskap. På denna nivå har som regel de enskilda länderna även nationella samordningsför-
bund �ör idrott som �el�et, till exempel �� (�iksidrotts�örbundet) i Sverige, som bildar en 
paraplyorganisation med rätten att överse all idrotts förehavande gentemot internationell 
idrott. Dessa förbund är också representanter för ”sina” idrotter i ett europeiskt eller glo-
balt förbund, Continental Federations, som befinner sig näst �ögst upp i pyramiden. Ur 
europeisk synvinkel är det dock den högsta nivån och dessa europeiska topporgan, som till 
exempel U��� inom �otbollen, bestämmer �örutsättningar o�� regler �ör den europeiska 
idrotten. �xempel kan vara U����� s ensamrätt att bestämma �ur C�ampions �eague skall 
ut�ormas o�� spelas. Ur en global synvinkel s� finns det ett slutligt topporgan i �orm av de 
internationella organisationerna, International Federations, som inom fotbollen är FIFA. 
Dessa organisationer brukar benämnas som INGO, och betyder International Non-Govern-
ment Organization.� 
  Inom pyramidstrukturen är de inblandade inte bara beroende av varandra på en orga-
nisatorisk och vertikal nivå, utan även på ett horisontellt plan genom idrottstävlingar och 
matcher. Dessa tävlingar/matcher bedrivs sedan som ett ”öppet” seriesystem. Det öppna 
seriesystemet innebär att lag eller individer kan kvalifi�era sig upp�t eller ned�t beroende 
på de idrottsliga resultaten. Ett av argumenten för detta system omnämns i dokumentet för 
The European Model of Sport: ”Because of the arrival of new competitors the champion-
ships are more interesting than closed competitions”� (där stängda tävlingar åsyftar den 
amerikanska modellen). I nämnda dokument kan även utläsas vikten av �el�eten ang�ende 
idrottsaktörer inom pyramidstrukturen och att mixen av amatör- och elitidrottare är mycket 
betydelsefull för de sociokulturella aspekterna. Vidare belyses idrottens roll att medverka 
för skapandet av nationskänslor inom medlemsländerna. Att idrotten representerar och stär-
ker nationella och regionala identiteter genom att få människorna att känna en grupptillhö-
righet.5 Det nämns även att problem finns med allt �ör tidig pro�essionell verksam�et i unga 
år, vilket får till konsekvens att det råder brist på adekvat utbildning hos idrottstalanger. 
�U vill i detta avseende beskydda ungdomar genom att �örbjuda anställningskontrakt �ör 
dem som är under �8 år, inom alla medlemsstater.� Detta innebär inte att ungdomar under 
�8 år inte är eftertraktade för elitföreningar. Det bedrivs inom bland annat elitfotbollen så 
kallade �otbollsakademier, vilka tar till sig �otbollstalanger. I dessa akademier ��r 1� – 18 
åringar gå i skolan på förmiddagar och de utbildas på fotbollsplanen på eftermiddagar. För 
att lo�ka till sig dessa talanger erbjuds även en �orm av ”fi�kpeng”.7
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