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014 är ur idrottssynpunkt ett 
betydelsefullt år. Då tänker jag 
inte bara på det vinter-OS som 
varit eller herrfotbolls-VM som 
kommer utan även på superval-
året 2014. Oavsett var vi står 

politiskt är vi överens om att utgången blir 
både intressant och viktig.

Idrottsrörelsen tar inte partipolitisk ställ-
ning. Men eftersom våra förutsättningar i 
stor utsträckning påverkas av politiska be-
slut är valen ändå viktiga för oss. Den här 
gången kanske mer än någonsin eftersom 
vi ser en oroväckande glidning i synen på 
inte bara idrottsrörelsen utan hela den ide-
ella sektorn.

Svenska politiker har länge haft en enig 
syn på det fria föreningslivet som en viktig 
del av samhället. Att människor går sam-
man för att gemensamt ägna sig åt ett in-
tresse eller driva en fråga är en grundpelare i 
vår demokrati. Det är ett stort mervärde för 
samhället som många idag tar för givet. Idag 
ser vi en allt starkare tendens att bortse från 
den ideella föreningens särskilda värde och 
villkor, och att bara intressera sig för själva 
verksamheten. Ideella idrottsföreningar ska 
konkurrera på samma marknad som kom-
mersiella aktörer. Därför kommer vi i val-
rörelsen att kräva svar från partierna hur de 
ser på den ideella sektorns betydelse och 
om de är beredda att försvara föreningsli-
vets särart.

Svensk idrott har en unik ställning i sam-
hället. Ingen annan verksamhet lockar så 
många barn och ungdomar. Ingen annan 
verksamhet skapar ett sådant intresse och 
engagemang hos så många människor. En 
stor anledning är den svenska föreningsi-

drottens bredd. Idrottsföreningarna är öpp-
na för alla, och med 70 idrottsförbund som 
bedriver över 200 olika idrotter i nästan 
20 000 föreningar fi nns det plats för alla 
som vill vara med.

Genom det ideella ledarskapet men också 
tack vare det samhällsstöd idrottsrörelsen 
fått, genom bidrag och idrottsanläggningar, 
har föreningarna kunnat hålla kostnaderna 
nere för den enskilda individen. Men idag 
ser vi hur samhällsstödet minskar både na-
tionellt och lokalt. Och det sker samtidigt 
som den ekonomiska utsattheten blir allt 
mer utbredd. Idrottandet riskerar att bli en 
klassfråga. Därför kommer vi i valrörelsen 
att kräva svar från partierna om de är bered-
da att minst höja stödet till föreningsidrot-
ten i takt med kostnadsutvecklingen.

Vi vet att vi själva har en hemläxa att göra. 
Idrottsrörelsen behöver förnyas och utveck-
las för att ännu bättra möta hur människor 
vill idrotta och engagera sig idag och i fram-
tiden. Just nu pågår ett svensk strategiarbete 
som RF-stämman beslutade om i maj 2013, 
som ska resultera i en strategisk plan med 
sikte på 2025.

Men vårt jobb kom-
mer att vara frukt-
löst om inte politiker i 
hela landet visar att de 
menar allvar med sin 
idrottspolitik. Vi kom-
mer att ta varje tillfälle 
under 2014 att påmin-
na dem om det.
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Sportjournalistik intresserar alla 
som ägnar sig åt idrott eller är 
åskådare, live eller på TV. Sport-
journalisterna lever hela tiden 
med stora krav hängande över 
sig att leverera snabbt, professio-
nellt och säljande. 

Deras kunnande ifrågasätts ständigt. För 
det är ju så att fans och andra åskådare 
för det mesta anser sig vara större exper-
ter än proffstyckarna.

Tufft jobb, således? I vart fall stressigt! 
Dagspressens sportjournalister ska inte 
bara referera, intervjua och kommentera 
i tidningen. De ska också blogga, twittra 
och chatta under pågående tävling, kan-
ske också fotografera eller fi lma. De är de 
moderna tusenkonstnärerna!

 Vad leder detta till? Kopiösa mängder 
idrott i alla tänkbara medier. Kvantite-
ten har aldrig varit större. Men hur är det 
med kvaliteten?

 Tyvärr tar den stryk i den här stört-
fl oden. Elitidrott är underhållning och 
en del journalister är angelägna om att 
steppa på TV-scenen och uppträda som 
medaktörer – also starring! Vissa match-
er hårdpumpas, särskilt om det aktuella 
tv-bolaget köpt rättigheterna. Eftersom 
dessa ska utnyttjas till det yttersta läggs 
timma till timma med uppsnack och ef-
tersnack och inte sällan blir sändningar-
na ganska sega.

Spelare och andra elitaktiva intervjuas 
i tid och otid och eftersom alla numera 
är medietränade säger de det förväntade. 
Det är bara Zlatan som ibland kan kosta 
på sig en spontan cykelspark.

Men var fi nns de djuplodande sport-
programmen? Varför ska det som sker 
bakom kulisserna och behöver lyftas 
fram hanteras av nyhets- eller samhälls-
redaktioner? Eller i tillfälliga inhopp av 
Uppdrag Granskning.

Dagens sportjournalistkår består av så 
många kunniga och erfarna medarbeta-
re att det bör fi nnas möjlighet till intres-
santa debattprogram, gedigna genomlys-
ningar och spännande avslöjanden om 
vår största folkrörelse.

 Är det helt enkelt så att medieföreta-
gen inte ger dem utrymme för detta? Är 
det upplageminskningar och annonsned-
gångar följda av redaktionella nedskär-
ningar som sätter stopp? För hårt pressa-
de dagstidningar kan de skälen möjligen 
utgöra en plausibel förklaring. Men vilka 
ursäkter fi nns för exempelvis sportredak-
tionerna på SVT och TV4?

UNO GRÖNKVIST, 
JOURNALIST 
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Ge sportjournalisterna
en chans att förändra

Politikerna måste klargöra 
sin idrottspolitik 

Jag känner att det hade kunnat bli 
så bra och att Sverige någon gång 
måste våga satsa stort! Självklart 
kostar det massor av pengar och skall 
vi hålla uppe i Sotji-nivå så är det 
ouppnåeligt för Sverige, men jag tror 
knappast orealistiskt i svenska mått 
mätt.

Vi kan idrott och vi vet hur ett engage-
mang skall skötas och organiseras. Jag 
är övertygad om att vi hade kunnat göra 
ett OS både smartare och mycket mer 
ekonomiskt. Det är då så synd att snack-
et handlat mer om att vi skall bygga nya 
arenor för skattepengar som sedan mås-
te rivas, än själva den ekonomiska effek-
ten som Sverige kan uppnå med ett stort 
internationellt idrottsevenemang. Men 
ställer man kostnaden mot skola, sjuk-
vård och äldreomsorgen är det svårt att 
vinna opinionen. 

Men politikerna måste tänka längre 

och vi hade faktiskt stora företag som 
Ericsson, H&M, Volvokoncernen och 
ÅF som stod bakom en OS-ansökan. Jag 
är övertygad om att de ser vidden av att 
Sverige sätts på kartan och möjligheten 
att tjäna pengar!

Politikerna måste kliva ur sitt tradi-
tionella spår och våga ändra sin stånd-
punkt och se hela konsekvensen av våra 
idrottsevenemang. Det ger enorma intäk-
ter i form av skatter och moms, men ska-
par också massor av arbetstillfällen och 
inte bara för event- och sponsringsin-
dustrin som jag representerar utan även 
för hotellnäringen, restaurangnäringen, 
byggbranschen med fl era. Det sätter även 
Sverige på kartan och hela turistindustrin 
kommer få ett enormt lyft under många 
år.

 Så beslutet att inte ens ta upp frågan 
i kommunfullmäktige i Stockholm i fe-
bruari är beklagligt, men politikerna sä-
ger nu sig vara beredda att satsa på fram-
tiden istället, så nu snackas det om 2026 
och 2030.

Ja, skjuta på saken är väl en av politi-
kernas främsta meriter. Jag hoppas i alla 
fall jag lever när OS går 
i Sverige en dag!
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otbollssporten förändrades i 
grunden för ungefär 20 år se-
dan. Först fi ck nybildade Pre-
mier League det första astro-
nomiska tv-avtalet. Några år 
senare klargjorde EU-domstolen 

att EU:s arbetsrätt även gällde fotboll (och 
idrott i stort). Bort med transfersummor för 
kontraktslösa spelare och fritt fram för EU-
medborgare att spela var de ville inom unio-
nen. Strax därpå fi ck svensk fotboll sitt för-
sta (relativt sett) stora tv-avtal.

 Misstanken att avtalet kanske var för bra 
för en så pass begränsad produkt sopades 
åt sidan. Svenska klubbar använde förtjust 
pengarna till att heltidsanställa sina spelare. 
Men man var inte lika förtjusta i vad EU-
domstolen kommit fram till. I närmare tio 
år fortsatte man att sinsemellan köpa och 
sälja som om ingenting hänt. Spelare som 
använde sin lagliga rätt till att gratis fl ytta 
utomlands brännmärktes. Samtidigt impor-
terade man glatt obundna utländska spelare 
för att fylla luckorna.

 Men 20 år efter att spelreglerna i grun-
den förändrades har ett mönster blivit tyd-
ligt. Den stora (och säkra) tv-kakan har 
passiviserat klubbarna i sökandet av andra 
intäktskällor. En utblick över Europa säger 
oss att svensk fotboll på grund av den svag-
heten hamnat långt efter. De stora fotboll-
sländerna (England, Italien, Tyskland, Spa-

nien och Frankrike) drar in skyhögt mycket 
mer pengar – vilket är begripligt – samtidigt 
som även de mindre nationerna klart dis-
tanserat Sverige.

 Konsekvensen är att de fl esta svenska 
klubbarna idag går med förlust. Först nu 
har Svensk Elitfotboll vaknat och startat ett 
projekt för att öka och bredda klubbarnas 
inkomster. Men det gör man under galgen. 
Ty det har visat sig att tv-pengarna var för 
bra för att vara sanna. Kentaro, det bolag 
som står för den intäkten, är på väg att gå 
under. Detta samtidigt som utländska klub-
bar mer eller mindre slutat köpa kontrakts-
bundna spelare från Sverige.

 Svenska Fotbollförbundet vill inte vara 
sämre än sina klubbar. Sedan 1990 har 
SvFF baserat sin ekonomi på inkomster från 
EM- och VM-slutspel. Nu har blågult dess-
värre missat VM både 2010 och 2014. Sam-
tidigt har SvFF snillat bort sitt sparkapital 
på ett starkt ifrågasatt arenaprojekt.

 Svensk fotboll håller på att väckas ur den 
självgodhet som dominerat i 20 år. Inställ-
ningen manifesterades i höstens belönings-
härva, där SvFF (som inte hade råd) köpte 
en bil åt Anders Svensson (som inte ville ha 
den) samtidigt som man ogenerat glömde 
bort Therese Sjögran (som hade förtjänat 
den).

 Snart är Zlatans famösa cykel det enda 
man har råd med.


