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ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

KRÖNIKOR

UNO GRÖNKVIST, 

FÖRFATTARE OCH 

SPONSRINGSEXPERT

I många år har motsättningar mellan idrott och 
kultur poppat upp i olika mediedebatter. Ibland 
beroende på att kulturförespråkare anser att 
idrotten gynnas i såväl statliga som kommunala 
bidragsfördelningar. En del idrottsälskare har 
med emfas hävdat att idrott också är kultur, 
något som fi nkulturens företrädare envist för-
nekat.

Må det vara hur som helst med det, det är mest en 
akademisk fråga utan praktisk betydelse. Vi som gil-
lar idrott uppskattar säkert Barcelonastjärnornas 
uppvisningar på fotbollsplanen lika mycket som te-
aterälskarna hyllar Dramatens skådespelare. I båda 
fallen rör det sig om stor konst med ett plus för idrot-
ten – ingen vet i förväg hur föreställningen slutar!

Fördelningen av skattemedel kan diskuteras hur 
länge som helst. Jag vill påstå att idrottsrörelsen är 
gynnad, även om många hävdar motsatsen. Det är 
sammantaget oerhört stora pengar som våra politi-
ker lotsar in i idrotten genom bidrag, sponsring och 
på fl era andra sätt.

Inom kultursektorn är penningrullningen blyg-
sammare och inte minst fria teatergrupper och 
små teatrar har svårt att få ekonomin att gå ihop. Å 
andra sidan subventionerar staten kraftigt alla före-
ställningar på Dramaten och Operan i Stockholm. 
Om inte det skedde skulle följden bli att biljettpri-
serna skjuter i höjden med halvtomma salonger som 
resultat.

Att jag kommer in på förhållandet mellan idrott 
och kultur beror på att Svenska Dagbladet i början 
av året genomgick en förvandling. Tidigare utkom 
tidningen i tre delar, varav en kulturdel. Så är det inte 
längre. Kulturen har bakats in i en av de återstående 
delarna, vilket väckte farhågor för att redaktionen i 
fortsättningen tänkte diskriminera kulturfrågorna.

Uppenbarligen tog tidningsledningen åt sig av 
kritiken. Visserligen är kulturdelen borta för gott, 
bortsett från söndagarna, men det innebär inte att 
kulturmaterialet minskat. Tvärtom har det satsats 

både kvalitativt och kvantitativt. Kulturredaktionen 
fi nns kvar och chefen för den är nyanställd. Farhå-
gorna om kulturskymning kom således på skam. 

Vad hände då med idrotten när förändringens vind 
blåste genom tidningshuset? Den tog med sig hela 
sportredaktionen!

Svenska Dagbladet har haft sportschefer ända se-
dan början av 1920-talet. Vi som varit med ett tag 
minns erfarna krönikörer genom åren som Olof 
Groth, Martin Lehman och Sune Sylvén, för att bara 
nämna några. De var omgivna av rutinerade medar-
betare och skickliga sportfotografer. Nu är den epo-
ken över. Sportredaktionen är avvecklad. Kvar fi nns 
bara en krönikör och en medarbetare som köper in 
material från TT och olika frilansar. Även bilderna 
kommer från byråer, oftast från Scanpix.

Med all respekt för dessa leverantörer vill jag påstå 
att kvaliteten sjunkit. TT-texterna går ut till tidningar 
i hela landet och läser man mer än en sådan så åter-
fi nns samma referat och analyser överallt. Detsamma 
gäller bilderna. Exklusiviteten är borta. 

Inte oväntat har sporten tagit stryk även i kvan-
titativa termer. En slumpvis vald söndag som jag 
kollade innehöll Svenskan 32 sidor kultur, annon-
serna oräknade. Samma dag sex sportsidor, travet 
inkluderat! På vardagarna begränsas idrotten, inkl 
resultatredovisningen, ofta till fyra sidor.

Ägarna till Svenskan har gjort sitt val. Slår vakt 
om kulturen och visar sitt förakt för idrotten. Att 
Anders Gärderud lämnat bragdjuryn i protest 
hedrar honom. Men det är förvånande att alla de 
övriga ledamöterna stannar 
kvar. Frågan är om en dagstid-
ning som diskriminerar idrotten 
är lämplig utdelare av Sveriges 
förnämsta idrottspris.

Idrott vs kultur 

Samordning mot brottslighet
 en 23 oktober håller idrottsminister 
Lena Adelsohn Liljeroth en hearing 
med utgångspunkt från Björn Eriks-
sons utredning ”Nationell samord-
ning mot brottslighet i samband med 
idrottsevenemang”. Om vi ska få ett 

helhetsperspektiv är en avgörande faktor att också 
justitiedepartementet är på plats. Riksidrottsförbun-
det kommer att lyfta fram tre frågor som vi anser 
är avgörande för att komma vidare: en verkningsfull 
lagstiftning, tydlig ansvarsfördelning och permanent 
nationell samordning. 

En verkningsfull lagstiftning
Frågan om ett nationellt register är juridiskt kom-
plicerad och måste utredas i särskild ordning. Men 
det är oroväckande att justitiedepartementet inte 
kommit längre i att bereda utredningens ett och ett 
halvt år gamla förslag om en skärpning av tillträdes-
förbudslagen. Särskilt med tanke på att remissvaren 
visar en stor enighet om dess betydelse. Vi vill sär-
skilt lyfta frågan om att tillträdesförbudet också ska 
kunna gälla en viss radie runt arenan 

En tydliggjord ansvarsfördelning 
Det behövs en ansvarsfördelning både mellan an-
ordnare och samhälle, och inne på evenemanget som 
gränssnittet i tid och rum. Polislagen berör polisens 
ansvar och Ordningslagen berör anordnarens ansvar. 
Hur de här lagarna förhåller sig till varandra, ansva-
ret för det operativa arbetet inne på evenemangen, 
tolkas idag på olika av polismyndigheter och insats-
chefer, något som försvårar säkerhetsarbetet. Vad 
avser Ordningslagen med ”vid tillställningen”, hur 
länge före och efter evenemanget? Och går den geo-

grafi ska gränsen vid vändkorsen, vid köerna utanför 
eller fastighetsgränsen? Vi anser att den går vid fast-
ighetsgränsen.  

En permanent nationell samordnare
Verksamheten pågår här och nu, varje dag året runt. 
Vi har många viktiga frågor att arbeta vidare med 
som spänner från den uppmärksammade och myck-
et allvarliga frågan om kriminell infi ltration mot 
föreningar och hot mot ledare, vikten av arenornas 
fysiska säkerhet, till de mindre uppmärksammade 
men inte minst viktiga frågorna om förebyggande 
insatser.  

För ett par veckor sedan kom ett förslag från re-
geringen som innebär att samhället ska svara för po-
liskostnader vid idrottsevenemang, oavsett organi-
sationsform, och att evenemangsarrangören svarar 
för sina säkerhetskostnader. Det är mycket positivt. 
Den ordningen gagnar ett förtroendefullt och effek-
tivt samarbete, och i en förlängning också ordning 
och säkerhet.

Med de utredningar och det engagemang som 
fi nns nu har vi ett gyllene till-
fälle att få ordning på såväl lag-
stiftning, ansvarsfördelning och 
poliskostnader och få en bätt-
re nationell samordning, bättre 
ordningsförhållanden och säk-
rare idrottsevenemang. Och 
kunna fokusera på energin i 
den positiva supporterkulturen 
och alla fantastiska evenemang.

KARIN MATTSSON WEIJBER
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D vgörande VM-kval 
stundar för fotbolls-
landslaget. Med 
några dagars mel-
lanrum kommer 
först Österrike och 

sedan Tyskland till Solna. Den 15 
oktober vet vi om blågult har gått 
vidare till ett avgörande i play-off.

Sverige har sedan 1990 varit en 
slutspelskandidat. Av de samman-
lagt tolv EM- och VM-slutspel 
som avgjorts sedan dess har Sve-
rige varit med i nio. EM 1996 och 
VM 1998 missades som en konse-
kvens av att Tomas Brolins karriär 
avbrutits i förtid.

Att vi däremot inte var med i 
Sydafrikas VM 2010 hade helt an-
dra orsaker. Det handlar om hur 
världen runt omkring oss ser ut. 
Och hur den förändras.

De spelare som fi xade fram-
gångarna i början av 1990-talet – 
semifi nal i vårt eget EM -92 och 
brons i VM -94 – var fostrade i en 
skyddad fotbollsverkstad, skapad 
i andra världskrigets efterdyning-
ar. Europa var delat i öst och väst. 
Antalet utlänningar per klubb i 
Europas stora ligor var begrän-
sat. Man behövde heller inte räk-
na med spelare från varken Afrika 
(ett fåtal) eller Asien (inga alls). 

Det var vi, de europeiska blekan-
siktena i väst, som regerade, till-
sammans med sydamerikanerna.

Men så hände väldigt mycket 
på kort tid. Öst- och Västtyskland 
återförenades (1989), östblockets 
härskare Sovjetunionen upplöstes 
(1991) och krig bröt ut på Balkan 
(1991–99). På några år växte an-
talet nationer i Europa från drygt 
30 till närmare 50. Ovanpå detta 
tog sig EU ton (1995), vilket ledde 
till att det europeiska fotbollssam-
hället skakades i grunden. Grän-
serna öppnades, transfersum-
morna för kontraktslösa spelare 
avskaffades, TV-pengarna kom i 
bilden. Före decenniets slut hade 
fotbollens Europa förvandlats till 
ett getingbo, med intressenter från 
hela världen som slogs om platser-
na vid den stora köttgrytan. Det är 
skälet till att de fl esta av våra ut-
landsproffs numera spelar undan-
skymda roller.

Sett i det ljuset tjänar det inte 
mycket till att skylla svensk lands-
lagsfotbolls nuvarande, något 
osäkra, aktiekurs på Fotboll-
förbundet som helhet eller herr 
Hamrén som person.

Istället är det kanske ganska 
bra gjort att ”vi”, trots allt, hänger 
med hyggligt.

A

Av Gunnar Persson 
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För mig med min bakgrund från 
Skandia och bland annat chef 
för Skandia Idéer  för livet har 
CSR, CR, CSO och allt vad det 
nu kan kallas varit en viktig 
del av ett företags affär. Då 
blir jag så glad när jag ser att 
teknikkonsultföretaget ÅF tar 
ytterligare ett steg inom CSR 
och hållbarhetsområdet.

Efter att Alice Bah Kuhnke har 
lämnat företaget har man nu an-
ställt Nyamko Sabuni, tidigare 
jämställdhets- och integrations-
minister, som hållbarhetschef. 
Ett spännande strategival när ÅF 
har många kontakter med olika 
stater och en del av dessa på re-
geringsnivå. Men även när Afrika 
är en begynnande tillväxtmark-
nad för ÅF och Nyamko med 
sina afrikanska rötter vet att det 
fi nns många utmaningar som ex-
empelvis korruption. De vill up-
penbart inte hamna som vissa av 
deras konkurrenter där anställda 
dömts för mutbrott och svartlis-
tats av Världsbanken.

ÅF satsning på hållbarhet och 
miljö visar sig också tydligt inom 
idrotten där ÅF nu är Green Ad-
visor till bland annat Sveriges 

Olympiska Kommitté och arbetet 
med den kommande OS-ansökan.

Det som är riktigt glädjande är 
att ÅF graderar upp tjänsten och 
att Nyamko hamnar i koncernled-
ningen. Det visar hur viktiga ÅF 
tycker att frågorna är och där bor-
de många fl er företag följa efter! 
CSR och hållbarhetsfrågorna lig-
ger tyvärr ofta en eller två chefs-
nivåer ner i företagen och då blir 
många gånger kraften inte den-
samma. Vi har ju sett många ex-
empel på hur fel det kan gå och 
där TeliaSoneras affärer i Ukraina 
bara är ett exempel.

Enligt senaste statistiken från 
IRM tar social sponsring, dit CSR 
och hållbarhet kan räknas, idag 
knappt 14% av de 6,1 miljarder 
som företagen lade på sponsring 
2012. Det är 837 miljoner vilket 
kan tyckas som mycket pengar, 
men det är på tok för lite för dessa 
viktiga frågor som många gånger 
kommer vara avgörande för vår 
framtid! Därför är ÅF:s beslut så 
viktigt och jag hoppas nu att fl er 
företag följer efter och prioriterar 
upp frågorna och graderar upp 
tjänsterna. 

Hållbarhet 
blir allt 
viktigare…
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