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Berätta om vem du är och dina erfarenheter inom främst svensk idrott
genom åren fram till ditt uppdrag som du har idag.
– Jag är 70 år, bor i Bromma utanför Stockholm och har varit
idrottsfantast sedan jag var liten grabb, men tidigare jobbat med helt
andra saker civilt. 2011 blev jag ledamot i Riksidrottsförbundets (RF)
styrelse och blev 2015 vald till ordförande i RF och idrottens
studieförbund och utbildningsorganisation, SISU Idrottsutbildarna.
Under 2014-2015 var jag ordförande i Svenska Friidrottsförbundet. Jag
har även varit ordförande i Svenska Skidskytteförbundet 2001-2011 och
sitter nu i deras Advisory Board. Dessutom var jag regeringens särskilda
utredare – och tillika nationella samordnare – med uppdrag att lämna
förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan
motverkas, ofta onämnt som huliganutredare, 2011-2013.
Mångfald och jämställdhet är något som det pratas mer och mer om i dagens samhälle. Varför
anser du att det är/inte är viktigt att låta ungdomar få chansen att delta i den ideella
föreningsverksamheten?
– Att delta i en förening, inte bara som aktiv utan som ledare eller förtroendevald, är
något som jag vill unna alla, och särskilt ungdomar. Du får, utöver att det är roligt, tidigt i
livet möjlighet att prova på att leda andra och att ta ansvar för och utveckla föreningens
verksamhet. Du får också lära känna människor du annars kanske inte skulle ha träffat,
vilket kan ge dig nya kompisar men också ett nätverk som du kan ha nytta av längre fram i
livet. Det är också en merit när du söker jobb i framtiden, att ha varit idrottsledare. Vi
brukar ibland säga inom Svensk idrott att idrotten är Sveriges bästa ledarskola.

Vad finns det för fördelar/nackdelar för en förening att låta ungdomar ha till exempel en
ungdomsgrupp i föreningen, eller möjlighet till någon sorts uppdrag? Kanske till och med
en plats i föreningsstyrelsen?
– Jag ser mest fördelar med att ungdomar är aktiva inom ungdomsgrupper, har uppdrag
eller får plats i föreningsstyrelsen. Eftersom idrottsrörelsen till allra största del består av
barn och unga är det också naturligt att verksamheten bedrivs utifrån barnens och
ungdomarnas perspektiv. Då är det viktigt att de finns med där besluten tas så de har
möjlighet att vara delaktiga och påverka besluten.
Varför ska föreningar våga satsa på sina ungdomar? Vad kan de tjäna på det?
– Jag tror att alla föreningar mår bra av att ha en blandning av personer med olika bakgrund, ålder
och andra förutsättningar i olika funktioner och beslutande grupper. Mångfald gör att man ser
frågor ur fler perspektiv och man har också roligare om man vågar se lite utanför boxen. Att satsa
på ungdomar som ledare eller förtroendevalda kan göra att fler känner sig hemma i föreningen
och man får också fler som kan känna igen sig och tro på att också han eller hon kan bli tränare
eller sitta i styrelsen.
Vad tror du Svensk idrott, men i synnerhet Svensk Friidrott, skulle kunna vinna på att erbjuda
ungdomar chansen att engagera sig i det långa loppet?
– Jag tror att både Svensk idrott och Svensk friidrott vinner allt det jag tidigare nämnt
genom att ge ungdomar chansen att engagera sig. Vi får levande föreningar där fler känner
sig delaktiga, och som utvecklas i takt med tiden. Att ha unga ledare är en tillgång både nu
och i framtiden.

