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Idrotten förtjänar politiker 
som ser vad vi gör

r 2014 är snart slut och sam-
tidigt som vi kan summera 
ett framgångsrikt idrottsår 
med många mästerskaps-
medaljer och lyckade evene-

mang på hemmaplan befi nner vi oss i ett 
unikt politiskt läge. Som i högsta grad på-
verkar svensk idrott. Nu har ett par veckor 
gått sedan alliansens budgetförslag vann 
över regeringens i riksdagen och är det för-
slag som gäller under 2015, även om de-
taljer kan ändras fram till nyvalet i mars. 
Alliansens förslag innehåller ingen höjning 
av stödet till idrotten, det gjorde inte reger-
ingens budgetförslag heller. 

Samtidigt som vi diskuterar den unika 
och osäkra politiska situationen så fort-
sätter svensk idrott att rulla på. Varje dag 
tränar 145 000 barn och ungdomar i över 
15000 aktiviteter ledda av 650 000 ide-
ella ledare i 20 000 föreningar. Ledare, 
barn och ungdomar, föräldrar som skjut-
sar, mormor och morfar som står i kiosken 
och alla som ställer upp på olika sätt över 
hela landet inom idrotten gör det i tysthet 
och i de fl esta fall helt utan ekonomisk er-
sättning.

Många av ledarna, de aktiva och för-
äldrarna kände sig besvikna över att än en 
gång ha blivit förbisedda när varken reger-
ingens eller alliansens budgetförslag inne-
höll något höjt statsstöd till idrotten. De 
förtjänar att bli tagna på allvar, förtjänar 
att bli sedda och uppskattade för sitt enga-
gemang och sina insatser. Ett engagemang 
som bidrar till att barn och ungdomar rör 

på sig, men också till så mycket mer.
Forskning visar att barn och unga som 

är aktiva i idrottsföreningar ser mer posi-
tivt på framtiden, presterar bättre i sko-
lan, röker mindre, dricker mindre alkohol 
och är mindre benägna att begå kriminel-
la handlingar. I idrotten möter barn och 
ungdomar också olikheter, och får lära sig 
att respektera dem. Olikheter i etnisk bak-
grund, religiös tro, sexuell läggning eller 
ålder. Olikheter vi alla kan lära oss av för 
att på olika sätt utvecklas som människor.

Alla engagerade i idrottsrörelsen gör det 
här möjligt och bidrar till ett starkare Sve-
rige. Vi förtjänar att politikerna ser vad vi 
gör och ger oss förutsättningar att fortsätta 
att utveckla och utvecklas.

Idrottsministern Gabriel Wikström har 
vid upprepade tillfällen lovat ett förstärkt 
idrottsstöd – någon gång under mandatpe-
rioden. Moderaterna har kritiserat reger-
ingen för att inte ha levt upp till det löf-
te på 272 miljoner kronor i ökat stöd som 
gavs under valrörelsen. När båda nu tydligt 
uttryckt sitt stöd för idrotten borde båda 
också visa, när möjligheterna nu återigen 
fi nns, att de tar idrotten på allvar och står 
för sina ord. Oavsett 
utgången av extrava-
let.
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Året går mot sitt slut och jag vill på 
några få tecken lyfta 2014 som ett 
historiskt år! Det är Inte bara för att 
Charlotte Kalla gjorde den mest histo-
riska slutspurten på OS i Sotji och att 
Malmö FF kvalificerade sig till Champi-
ons League utan det är för att spons-
ring och event aldrig varit större!

Oavsett händelser inom idrott, kultur el-
ler socialt engagemang så ser vi att den 
förändrade kommunikationsvärlden runt 
omkring oss använder alltmer gränsöver-
skridande kommunikation och att fl er by-
råer, företag och organisationer tar till sig 
av sponsring och event i sin dagliga kom-
munikation.

Vi ser att sociala medier påverkar den 
utvecklingen kraftfullt. Anledningen är 
givetvis att sociala medier behöver det 
så viktiga ”content” som sponsring och 
event kan erbjuda och sponsring och 
event behöver en större spridning, dvs 
en mindre kostnad per kontakt. Vi ser 
också att fenomen som Volvo och Zla-
tan växer explosionsartat och i min värld 
är även det klockrent sponsring (ersätt-
ning lämnas för att nyttja en känd person 
i affärssyfte) oavsett vad man idag väljer 

att kalla det. Sponsring och event bygger 
på passion, upplevelse, relation och ett 
möte som går i båda riktningarna vilket 
gör att den integrerat kommer växa sig 
starkare och starkare i framtidens kom-
munikation.

Men oavsett vilken händelse som skett 
under det gångna året så engagerar all-
tid idrotten, kulturen och de sociala en-
gagemangen oss. 2014 kanske blev ett 
mitt-emellan-år för vissa personer, men 
för mig är omvälvningen inom branschen 
stor och betydelsefull och jag vet att våra 
passioner kommer leva vidare och att jag 
kommer alltid leta nya tillfällen där en 
stjärna, ett lag eller ”you name it” kom-
mer göra historiska framsteg.

2015 kommer blir ett fortsatt fram-
gångsrikt år för sponsring och event och 
vi kommer få vara med om många hän-
delserika upplevelser! En som ni abso-
lut inte får missa är Upplevelseindustrins 
Största Dag den 26 mars! Då kommer 
vi fortsätta skrapa oss under ytan av det 
bästa sponsring och event kan erbjuda 
och skriva vidare på den fantastiska his-
torien vi just nu ser. Givetvis avslutas da-
gen också med den årliga tävlingen Gyl-
lene Hjulet där vi korar det bästa under 
2014 och där vi lägligt i år presenterar 
SEX nya Gyllene Hjul.

 Låt oss se tillbaka och 
njuta av Kallas slutspurt 
och veta att mer kom-
mer upplevas 2015!

Fortsatta 
framgångar 
väntar oss 
under 2015
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ur stora är egentligen evene-
mang som olympiska spel och 
fotbolls-VM? För stora, skulle 
jag säga. Åtminstone så stora 
att ingen vettig själ vill ta på 
sig att arrangera dem. Där-

med inte sagt inte det inte fi nns folk som 
är villiga.

Kostnaden har blivit så hög att en västlig 
demokrati är i underläge. Politikerna kan 
inte rättfärdiga kostnaderna, särskilt inte 
om de skenar. I en demokrati betyder det 
att de politiker som sagt ”ja” riskerar att för-
lora makten i nästa val.

Allt blir däremot mycket enklare om man 
bortser från det ”demokratiska risktagan-
det”. Se på Ryssland, som efter OS 2014 
också har VM i fotboll 2018. Kandidaturer-
na vann bifall i ett läge när landet tycktes vara 
på gång, åtminstone ekonomiskt (inte demo-
kratiskt). Det fanns klädsamma svenska be-
tänkligheter före OS-invigningen i februari. 
Men idag vore inte Sotji-OS genomförbart. 
Ty när spelen avslutats startade Rysslands 
annektering av Krim, en ogenerad invasion 
där korten blandas bort genom ständiga för-
nekanden av fakta.

Idrotten utnyttjas i ett avancerat makt-
spel där OS och VM är propagandaverktyg 
för att upprätthålla en inrikespolitisk nor-
malitet. Den som bor i Ryssland får veta att 

omvärlden är oprovocerat ond, att etniska 
ryssar i Ukraina måste räddas från denna 
ondska men att Ryssland samtidigt är en 
varm och välkomnande nation som ordnar 
idrottsfester för all världens ungdom. Men 
aggressionen mot Ukraina tonas ner under 
det kommande året. Allt annat skulle även-
tyra fotbolls-VM. Hösten 2018, däremot …

Fallet Qatar och fotbolls-VM 2022 hand-
lar däremot om mutor från början till slut. 
Arabvärlden har länge suktat efter ett ar-
rangemang av den här kalibern, kosta vad 
det kosta vill. Det är ett arrangörsskap som 
inte tar hänsyn till förluster i vare sig peng-
ar eller människoliv. Man har köpt ett VM, 
utan hänsyn till vad konkurrenterna kunde 
erbjuda. Nu bygger man sina arenor, utan 
några som helst hänsyn till de arbetare som 
gör jobbet. Och 2022 skall VM genomföras, 
utan hänsyn till den 40-50-gradiga värmen. 
FIFA försöker dessutom mörklägga resulta-
tet av sin egen utredning i frågan.

Vad göra? Utse tre eller fyra arrangörer 
för sommar- respektive vinter-OS på fast 
rotationsbasis.

FIFA bör överväga att återgå till mera 
hanterliga 16 lag i VM-slutspelet. VM:s nu-
varande gruppspel kan avgöras i regionalt 
utlokaliserade fyralagsgrupper som spelas 
under en vecka där arrangören klarar sig 
med två stora arenor.

Det var då det. Numera fi nns det en del lirare 
som med diverse ursäkter nobbar landslags-
uppdrag och det är en trend som verkar bli 
allt vanligare. Lyckligtvis gäller det ett fåtal 
idrotter än så länge, men det är sådana som 
får stor publicitet och därmed väcker undran 
både inom och utanför idrottsrörelsen.

Ett exempel som fi ck stor medial uppmärk-
samhet inträffade i somras inför EM-kvalet i 
basket. Återbuden från uttagna spelare i herr-
landslaget blev så många att de motsvarade ett 
helt lag. Till råga på allt var det de bästa spe-
larna, de som skulle utgjort stommen i kvalla-
get, som tackade nej. Inte oväntat sprack den 
svenska EM-drömmen och landslagschefen 
Jonte Karlsson var besviken.

Han konstaterade att benägenheten att 
spela i landslaget verkar vara större i andra 
länder där stjärnorna ställer upp när det 
verkligen gäller. Han underströk att stora 
resurser satsas på att utveckla unga spelare 
och att många av dem med rätt hjälp lyck-
as bli proffs i utländska ligor och tyckte att 
dessa spelare borde förstå kopplingen och 
ställa upp när landslaget kallar.

Det är inte bara Jonte som känner sig neg-
ligerad. Pär Mårts får allt svårare att stäl-

la ett bra landslag på isen. I många år har 
det varit vanligt att elitspelare – särskilt de 
som huserar i NHL – har sagt nej till tur-
neringar som årligen spelats i Finland och 
Ryssland. Men numera förekommer åter-
bud även till mästerskapsturneringar med 
olika förevändningar. Stanley Cup har blivit 
viktigare än VM!

Det går i och för sig förstå att mätta svens-
ka hockeystjärnor i Nordamerika drar sig för 
att ställa upp för Tre Kronor, särskilt när de 
har en slitsam säsong bakom sig. Men med 
tanke på att de sannolikt aldrig blivit dollar-
miljonärer utan den uppbackning de fått av 
klubbar och förbund på hemmaplan när de 
inledde sina karriärer vore det klädsamt med 
återbetalning.

Även fotbollen drabbas. Senast var det 
nyblivna Panathinaikoproffset Valmir Be-
risha, född i Kosovo och uppväxt i Halm-
stad, som lämnade återbud till U18-landsla-
gets trenationsturnering i Norge. 18 år och 
nobbar landslaget!

Landslagsuppdragen devalveras och de 
internationella proffslagen prioriteras. För-
bundskaptenerna går en hård tid till mö-
tes. Men att hoppet lever bland många unga 
har framgått av SVT:s dokumentärserie 
”Blågula drömmar – vägen till landslaget”. 
Kanske nästa generation kommer att tän-
ka i samma banor som 
gällde för fl era decen-
nier sedan?

UNO GRÖNKVIST, 
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Vart tog den blågula
stoltheten vägen?
Det fanns en tid när målet för alla 
svenska elitidrottare var att kvali-
ficera sig för landslaget. De som 
lyckades var oerhört stolta och 
glada. Att dra på sig den blågula 
dressen var något som de drömt 
om i många år.


