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porträttet

Hur ser du på dina möjligheter att genomdriva en bra 
idrottspolitik med tanke på det parlamentariska läget?
– Jag tror att egentligen ändras inte min ursprungliga 
planering så väldigt mycket fram till den 22 mars nästa 
år. Anslagshöjningen till idrotten skulle ändå inte trätt i 
kraft de första tre månaderna utan var planerad till kom-
mande budgetar. Vi vill ha en kontinuerlig dialog med 
idrottssverige och lyfta idrottsfrågorna på den politiska 
dagordningen både vad gäller evenemang och olika mö-
ten. Jag kommer aktivt att delta i debatten. Det råder 
dessutom en politisk samstämmighet kring idrottsfrå-
gorna, även om jag tycker att den förra regeringen kun-
de gjort mer.

Din ministerpost delas mellan idrott, hälsa och sjukvård. 
Kan du ge oss en bakgrund?  Under Sahlins tid som 
idrottsminister delades idrottsfrågorna med integra-
tionspolitiska frågor och senast under Lena Adelsohn 
skulle idrottsfrågorna delas med kulturen. Är inte idrot-
ten värd en egen minister ?
– Jag tror att idrottsfrågorna har hittat hem nu. Idrott och 
folkhälsa ligger oerhört nära varann. Det handlar om vik-
ten av att vi rör på oss men också om att vara delaktig i ett 
socialt sammanhang. Båda delar kan idrotten erbjuda, så 
därför är den största folkhälsopolitiska instansen idrotts-
rörelsen i sig själv. Jag tror att idrotten mår bra av att ligga 
på socialdepartementet. Det är ett av de äldsta och störs-
ta departementen och kommer att ge idrotten större kraft 
att flytta högre upp på den politiska dagordningen och ger 
den en naturlig plats. Nån sade skämtsamt att de som syss-
lar med idrott förr eller senare hamnar på akuten och det 
gör på sikt även de som inte gör det – en koppling till både 
folkhälsa och sjukvård alltså.

Är detta även din syn på hur alla som sysslar med idrott 
ska se på sin verksamhet?
– De flesta som sysslar med idrott på föreningsnivå gör det 
för att det är kul. Det gäller främst arbetet inom barn- och 
ungdomsidrott. Jag tror att den stora drivkraften är att få 
vara med och se människor växa. Kan man sätta in arbetet 
som bedrivs i ett hälsosammanhang som gynnar samhället 
i stort är det ett stort plus.

Hur ser du på idrottens betydelse i samhället?
– Det största bidraget är att man skapar ett socialt kitt i 
samhället. Det är över tre miljoner som är engagerade och 
det här bidrar till att skapa en mycket viktig förståelse för 
en tillit till varandra. Att sedan människor som mår bra på 
sikt skapar en god samhällsekonomi genom att ohälsotalen 
sjunker, är en positiv effekt.

Hur ser du på betydelsen av spontanidrottens plats i 
samhället?
– I städernas framväxande förorter, med höjda markpriser 
och med en större efterfrågan på bostäder och kontor, har 
idrotten inte alltid en lika naturlig plats som i äldre kom-
mundelar. Det är allvarligt och en stor utmaning för mig 
och för idrottsrörelsen. Därför blir spontanidrottsplatser 
där man kan utöva och prova på många olika idrotter väl-
digt viktiga. Spontanidrottsplatserna sänker tröskeln in i 
den mer organiserade idrotten inte minst bland barn med 
invandrarbakgrund. 

Ska vi lagstadga om rätten till en idrottsplats i Plan- 
och bygglagen som reglerar om det grundläggande som 
måste finnas med när nya bostadsområden uppförs?
– Jag tror inte att man behöver gå den vägen i första hand 
men kommunpolitiker måste bli mer villiga att skriva in 
det här i detaljplanerna så att det också blir verklighet. Det 
jag kan bidra med här är att lyfta idrottsfrågorna på dag-
ordningen och att tydliggöra de samband vi nu diskuterar.

Idrottsministerns mål – bättre folkhälsa
Gabriel Wikström är Sveriges nye idrottsminister. Han ska parallellt med idrottsfrågorna också ansvara för folkhälso- 
och sjukvårdsfrågor. Ministern ser en röd tråd mellan de tre ansvarsområdena: idrottsutövande främjar folkhälsan 
vilket i sin tur sänker sjukvårdskostnaderna. 
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Vilka är viktigast multiarenor eller idrottsplatserna för 
folkets egna idrottsutövning?
– Båda är lika viktiga.

Stockholm har avsatt en miljard för nya idrottsanlägg-
ningar kommande mandatperiod. Hur ser du på skiljelin-
jen mellan kommunalt och statligt ansvar i anläggnings-
frågorna?
– Det är primärt kommunernas uppgift eftersom det är de 
som har planeringsansvaret. Det staten kan göra är däre-
mot att lyfta behovet av fler anläggningar.

Även när det gäller uppförandet av en s. k. 
nationalarena?
– Ja. Där staten på sikt kan tänkas gå in är vid rik-
tigt stora evenemang

Du är socialdemokrat – är det något som sär-
skiljer er syn på idrottsfrågorna jämfört med 
de andra partierna?
– Jag tycker att mycket är värdegemensamt mel-
lan partierna men det som kan särskilja är att vi 
är beredda att låta samhället ta en ännu större 
roll i idrottsfrågorna.

Hur ser du på relationen individen kontra kol-
lektivet inom idrotten?
– Den svenska modellen på idrottsområdet 
har byggt mycket på kollektivet; man ställer 
upp för sina kamrater. Men vi har ändå lyck-
ats fått fram individuella världsstjärnor som 
Zlatan och Björn Borg. Men även de var be-
roende av att det fanns anläggningar och män-
niskor runt omkring dem som ställde upp. Vi 
har främjat kollektiv där individen ändå till-
låtits växa. Det hänger nog ihop med vårt sätt 
att organisera idrotten inom en folkrörelsetradition. Jag 
träffade till exempel Indiens idrottsminister för en tid 
sedan men de är helt fokuserade på att ta fler medaljer 
och handplockar därför tidigt unga talanger. I Indien 
är det väldigt få som utövar idrott eller är organisera-
de i en klubb. Jag tror att det är en misslyckad modell 
och så ser det ut i väldigt många andra länder också. 

Jag tror att man måste främja bredden, inkludera och 
stödja ungdomarna över tid. Tids nog utkristalliserar 
sig talangerna. Vår modell skapar styrka i lagidrotterna 
och trygghet hos individen. 

Vilka frågor brinner du personligen mest för?
– Ökad jämlikhet och inkludering i hela samhället inklusive 
idrotten. Barn och unga som inte finns representerade idag 
måste ges chansen att få vara med. Det här kommer på sikt 
att öka våra chanser att hitta talanger och stärka Sverige 

även som idrottsnation.

Kan idrottsfrågorna bli en tydlig del av valrö-
relsen inför nyvalet?
– Det är inte omöjligt, även om vi inte vill politi-
sera idrotten för mycket. Risken är att det blir två, 
tre frågor som debatten kommer att kretsa  kring. 
Men vi vill ha en dialog och en tydlig samverkan 
– det vill inte alla.

Hur ser du på den samhällsekonomiska vikten 
av evenemang (både årligt återkommande och 
internationella)?
– Stor, i vissa fall. Titta till exempel på Göte-
borg som etablerat sig som Evenemangsstaden 
nummer 1. Evenemang tog över när varven 
lades ner och betyder mycket för kommu-
nen. Men evenemang betyder även mycket för 
idrottsrörelsen för det blir någonting att kraft-
samla inför.

– De skapar tydliga mål för både bredd och 
elit. Gäller det stora evenemang blir evenemang-
en även tydliga mål för hela nationen.

idrotten jobbade för en svensk OS-ansökan. 
Hur ser du på en ny ansökan inför 2026?

– Vi ska inte diskvalificera oss från den tanken.  Vi har år 
efter år bevisat att vi är duktiga arrangörer av evenemang. 
Vi har ett välorganiserat och strukturerat samhälle. Men 
OS har på slutet blivit på tok för stort, fjärmat från den 
idrottsliga grundidén. Det som ser lovande ut nu är att 
det pågår diskussioner inom IOK där man vill göra OS 
mer hållbart, med möjligheter också för mindre länder 

att kunna arrangera och till en rimligare budget än hit-
tills. Blir detta aktuellt måste staten spela någon roll vad 
det gäller ekonomin. Värdkommunen klarar det inte själv.

idrottsrörelsen är rejält besviken på ett vallöfte som 
inte hölls. Dvs det om att 272 extra miljoner skulle bud-
geteras till idrotten om ni vann valet.  Kommentar?
– Jag förstår varför de är besvikna. De har inte fått höj-
da anslag sedan 2009. Det var därför vi lade det vallöftet. 
Men ambitionen har varit att uppfylla detta under man-
datperioden. Nu hanns inte detta med i vår första budget 
som dessutom röstades ner. Men vi hoppas att vi får en ny 
chans den 22 mars. Min ambition står klar – vi ska upp-
fylla vårt vallöfte.

text: Gustaf Berencreutz

FOtO: Johan Jeppsson

när tränaren slutade träna Gabriels lag skinnskatteberg,
lade Gabriel av med fotbollen och gick istället med i ssu.


