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Föräldrar – en outnyttjad resurs
”Asset management” (ung. förvaltning av tillgångar) är ett välkänt och växande begrepp inom
industrin. Istället för att bara optimera produktionen på bekostnad av att människor och maskiner
slits ut, fokuserar man på optimera alla tillgångar genom att vidareutbilda personal, skydda
immateriella rättigheter och använda och underhålla maskiner på bästa sätt. Frågan är om inte
idrotten skulle ha mycket att vinna på att ta samma förhållningssätt.
Den troligen största outnyttjade tillgången som svensk friidrott har – är föräldrarna. Där finns
välutbildade, engagerade professionella yrkesmän och -kvinnor med en samlad kompetens som
förbund och klubbar aldrig kommer i närheten av. Bland föräldrarna till våra aktiva barn och
ungdomar finns lärare och rektorer, projektledare, forskare – ett skärsnitt av befolkningen och alltför
ofta en outnyttjad resurs.
Jag är övertygad om att svensk friidrott skulle ha mycket att vinna på att, på ett modernt sätt,
engagera och utbilda fler av föräldrarna, så att de både kan bli bättre stöd för sina och andras barn
men också bättre förstå träningens grundprinciper och vad det är som tränarna försöker hjälpa
barnen att förstå. Kanske kan föräldrar i större utsträckning engageras som medhjälpare så att
tränarnas tid kan användas på ett ännu bättre sätt?
Det är inte bara ur en positivt perspektiv som utbildning behövs; tyvärr vet nog de flesta av oss att
det bland vissa föräldrar kan finnas en kultur som inte skulle beskrivas som ”sund”. Johan Fallbys
aktuella bok om föräldrakultur förtjänar att diskuteras för att minska dessa problem.
Yrkande
Att årsmötet beslutar att Svenska Friidrottsförbundet ska ta fram en plan för hur föräldrars kunskap
och kompetens ska tas tillvara samt minska en osund kultur hos föräldrarna.
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