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Mötesplatsen för 
idrottens makthavare 

På Träffpunkt Idrott möts idrottens makthavare vartannat år. Flera 
idrottsforskare fanns på plats i vimlet av politiker, tjänstemän och 
företagare på Svenska Mässan i Göteborg. 

Ministern vill inte styra
Sveriges nya idrottsminister Gabriel Wikström 
(s) berättade om sin syn på idrottens och 
politikens uppdrag. Han underströk idrottrörel-
sens självständighet från politisk styrning och  
valde att tona ner sin egen roll rätt ordentligt.

– Som minister bestämmer man oerhört lite 
själv. Och som idrottsminister bestämmer man 
ännu mindre själv.

Gabriel Wikström manar istället till samar-
bete mellan idrotten, politiken och övriga delar 
av samhället för att möta idrottens många 
utmaningar. Idrotten behöver till exempel bli 
bättre på att bredda folkrörelsen genom att 
inkludera fler samhällsgrupper, anser ministern. 
Han vill även se en uppgradering av idrottsleda-
rens status i samhället, med en passning riktad 
till landets arbetsgivare. 

Riksidrottsförbundet har utryckt stor besvi-

kelse över att regeringen valt att inte öka 
statens stöd till idrotten. Mer pengar kommer, 
men senare under mandatperioden utlovade 
idrottsministern. 

Träning är snabbverkande medicin
Människor över hela världen blir allt mer 
stillasittande och minst 50 procent av svenska 
folket rör sig inte tillräckligt mycket, enligt 
professor Carl Johan Sundberg, Karolinska 
Institutet.

Låt dig inte luras av det yttre och av ditt 
BMI, varnar han. En till synes normalviktig 
person med liten muskelmassa löper större risk 
att drabbas av vanliga sjukdomar än en fetare 
person som tränar och har mer muskler.

Den som tränar går ner i vikt, förbättrar 
blodtrycket och en rad andra kroppsliga 
funktioner. Men fysik aktivitet ger även bättre 
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inlärningsförmåga, närminne och lokalsinne. 
Inte nog med det. Träning är också snabbver-
kande medicin.

– Ett piller träning ger till exempel lägre 
blodtryck i tolv timmar. Det överstiger effekten 
av vad man får med blodtrycksänkande medici-
ner. Och ett enda träningspass kontrollerar 
blodsockret i ungefär två dygn, säger Carl 
Johan Sundberg.

Både himmel och helvete
Idrotten bär på många fina traditioner och 
värderingar. Men också på mer unkna normer 
och strukturer som drabbar personer med 
annan sexuell läggning, hudfärg eller de som 
inte anses bra nog. 

Idrotten är inte tillräckligt inkluderande och 
idrottsrörelsen behöver vara mer självkritisk, 
enligt Mona Sahlin som är ledamot i Riks-
idrottsstyrelsen.

– Idrotten kan vara både himmel och 
helvete.

Ledarna har en mycket viktig roll men 
kunskapen hos dem är för låg, anser idrotts-
forskaren Jesper Fundberg. Han tycker att en 
lösning kan vara att koppla ledarutbildning-
arna till universiteten och högskolorna som 
man gör i många andra länder. I dag sköter 
specialidrottsförbunden själva sina utbild-
ningar.

– Och ha de allra bästa ledarna till de yngsta 
barnen, det är där man sätter grunderna. I dag 
är det nästan tvärtom, säger Jesper Fundberg.

Föreningar värna era värden
Idrottsföreningar värderar sponsorpengar 
högt. Kanske lite för högt. En olycklig utveck-
ling är att många idrottsföreningar inte kan 
bestämma sig för om de vill vara en förening 
eller ett företag, enligt Anna Fyrberg Yngfalk 
forskare i företagsekonomi. 
    Samtidigt finns en trend bland företag att 
värna om sociala värden och hållbarhetsfrågor 

och satsa mindre på elitsponsring och mer på 
bredd- och ungdomsidrott.

– Föreningar behöver bli duktigare på att visa 
de kulturella och sociala värden som man bidrar 
med. Här har man något annat än vad företag 
och privata aktörer kan ge, säger hon.

Hon får medhåll från Ulf Bjereld, professor i 
statsvetenskap. Samhället är alltmer individuali-
serat och allt färre söker sig till föreningslivet. 
För att fånga upp det engagemang som ändå 
finns gäller det att värna om det goda i fören-
ingslivet och utveckla det så att det bli relevant 
och attraktivt för medborgarna att engagera sig 
i, anser han.

– Där finns föreningslivets stora utmaning i 
dag, inte minst inom idrottsrörelsen. 

Få föreningar förebygger övergrepp
Debatten var intensiv efter Patrik Sjöbergs bok 
för ett par år sedan. Trots det arbetar få fören-
ingar med att förebygga sexuella kränkningar 
och övergrepp. I en enkätundersökning svarar 
70 procent av föreningarna att de inte alls eller 
ganska lite arbetar med eller diskuterar frågan. 

Den främsta orsaken till varför de är så få är 
att föreningarna inte uppfattar problemet som 
aktuellt, visar undersökningen. En klar majoritet 
av föreningarna anser däremot att ledarna i den 
egna verksamheten behöver mer kunskap. 

Studien är gjord av Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor och presentera-
des på träffpunkt Idrott. Via myndighetens 
webbplats Gråzon Gränsfall Glasklart kan 
föreningar och ledare få tips på hur man kan 
arbeta för att förebygga sexuella kränkningar 
och övergrepp.
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