
Kortsiktigt resultattänkande förödande för friidrotten. 

Svensk Friidrott har aldrig varit bättre. Våra fixstjärnor tar medaljer vid de stora 
mästerskapen och intresset hos allmänhet och media är stort. Förhoppningsvis 
kommer vi under många år framöver att vara en framstående nation när det gäller 
medaljer vid de stora mästerskapen.  
Hur framtiden ser ut och vad som händer i ett något längre tidsperspektiv är svårt att 
förutspå. Rekryteringsbasen tunnas ut och svensk friidrott är på väg att mer och mer 

likna den modell som användes i det forna DDR.  

Jakten på snabba kortsiktiga resultat gör att äldre ungdomar tröttnar i låg ålder. Idag finns 

inga tävlingar för de som vill skynda långsamt eller utveckla sin fysiska förmåga längre upp i 

åldern. Äldre ungdomar som inte presterar goda resultat är ointressanta för tränarna. 

Den svenska idrottsmodellen bygger på att alla som vill utöva någon form av idrott skall få 

delta. De flesta föreningars verksamhet ser dock helt annorlunda ut, även om undantag finns. 

De flesta barn och ungdomar fortsätter att idrotta för de vill bli bekräftade och sedda, de vill 

känna tryggheten hos sina kompisar och ledare och i sin förening. Föreningarna erbjuder 

gemenskap. Många slutar redan innan de hunnit bli tonåringar gör det för att de inte blir sedda 

och hamnar i marginalen. Idrott måste ske på barnens villkor och inte på de vuxnas. Genom 

undersökningar och olika studier vet vi att de flesta barn prioriterar ”att få vara med 

gemenskapen” som det viktigaste och inte resultaten. Tyvärr är det fortfarande så att det finns 

många ledare och inte minst föräldrar – som på grund av okunskap - hela tiden fokuserar 

kring resultaten och på så sätt för över dessa värderingar till barnen. Någon som på sikt 

kommer att bli förödande för friidrotten. 

Som ledare måste vi ständigt jobba för att förändra dessa attityder. Kortsiktiga resultat får 

aldrig bli styrande. En attitydförändring är helt nödvändig om vi vill ha kvar våra ungdomar i 

friidrotten. 
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