
Motion 2 till Svenska Kanotförbundets årsmöte 2019 
 
Från Falu Kanotklubb 
 
Förslag 
Det skall finnas en relevant kravprofil för positionen som lagledare för kanotslalom 
framarbetad av föreningar med landslagsaktiva i kanotslalom.  
 
Bakgrund 
Organisationen är viktig för att en nation skall vara framgångsrik i en idrott. Det krävs att vi 
har kompetenta personer på ledande positioner som kan utföra uppgifterna på 
internationell toppnivå. 
 
I januari 2018 tillsattes Sixten Björklund som förbundskapten för kanotslalomlandslaget av 
Anders Danielsson. Detta trots motstånd av en majoritet landslagsaktiva enligt 
slalomkonferensen hösten 2017. 
 
Anledningen till motståndet är att Sixten Björklund inte har de kunskaper som krävs för att 
utföra arbetet. 
 
Sixten hade vid tillträdandet varit på plats som turist på endast en världscup de senaste 20 
åren. Sedan Sixten försvann från idrotten har kajakerna blivit en halv meter kortare, idrotten 
har blivit olympisk, paddlare har blivit professionella och tävlingstiden har halverats. Sixten 
skulle inte vara anställningsbar i ett välutvecklat kanotland som exempelvis Tyskland, 
Tjeckien eller Frankrike. Vi vill vara ett välutvecklat kanotland. 
 
Efter hans insats som ledare på JVM/U23-VM 2017, protesterade flera aktiva för hans dåliga 
insats som ledare (se bilaga). 
 
Förutom det saknar Sixten fundamentala ledarskapsegenskaper som en kravprofil skulle 
innehålla. Han säger själv i inskickat material till Riksidrottsnämnden att han har 
kommunikationsproblem och det framgår också att han har problem med basala sociala 
situationer. Han skriver själv att det är ett problem när en kvinnlig aktiv inte vill sitta 
närmare än 30-40 cm från honom vid matbordet (se bilaga).  
 
Han saknar det temperament som krävs för rollen. Ett exempel på det var när han under 
världscupfinalen i Spanien i september fysiskt attackerade coachen till två av de svenska 
landslagspaddlarna. 
 
Det är av största betydelse att rätt personer hamnar på rätt plats i en idrottsorganisation för 
att den ska bli framgångsrik. Här har en kravprofil en viktig roll att spela. Med en sådan på 
plats vore det inte möjligt att en person som Sixten Björklund får möjlighet att påverka flera 
av våra aktiva extremt negativt. Nu har landslaget en lägre organisations- och kunskapsnivå 
än elitklubbar. 
 
Vi behöver  därför en relevant kravprofil för lagledare i kanotslalom. 


