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IDROTTEN OCH MILJÖN
Ideella krafter inom den svenska idrottsrörelsen har under mer än 100 år ägnat stor möda 
åt att organisera, leda och handha idrott på fritiden. Sport management är alltså inget 
nytt. Men det är ett nytt fält inom högre utbildning. Några orsaker till detta är bl a att 
kommersialiseringen och professionaliseringen inom idrotten ställer stora krav på kom-
petens inom t ex ekonomi och juridik. 

Behovet av sport management kan emellertid uppfattas som mycket vidare än orsakerna 
till dess uppkomst. Vilka perspektiv är då angelägna inom detta fält? 

Här i boken handlar sport management om ”allt som har med idrott att göra utom själva det 
aktiva utövandet” och med idrott menas ”såväl elit- och breddidrott, hälso- och upplevel-
seaktiviteter, som jymping och den fria leken” (se bokens inledning). Utövarperspektivet 
knyter alltså an till Riksidrottsförbundets (RF) gamla målsättning ”Idrott åt alla” (se Wallin 
2003). Men finns det behov av utbildningar som har som målsättning att verka för idrott åt 
alla? I så fall finns det sannolikt även behov av en svensk modell av sport management.

Låt mig uttrycka en förhoppning att svenska utbildningar inom detta område kommer 
att ha breda perspektiv. I den andan handlar detta kapitels första del om Miljöer för idrott 
åt alla. Den andra delen, Idrott åt alla och en hållbar utveckling, utgår från vad RF i sitt nu-
varande måldokument, ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet 1996), anger om riktlinjer 
för en bra idrott. Under rubriken ”Miljömedvetenhet” står följande:  

Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra 
barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig 
del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att 
så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön 
negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. 
Här har vi mot bakgrund av bl a allemansrätten ett särskilt ansvar förenat 
med såväl rättigheter som skyldigheter.

PETER SCHANTZ är högskolelektor och leder den flervetenskapliga forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö 
vid Åstrandlaboratoriet på Idrottshögskolan i Stockholm.
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Det handlar alltså om idrotten och dess relation till de stora miljöfrågorna. I samhällets 
arbete med detta belyses de ofta ur perspektivet en hållbar utveckling. Det innefattar hur 
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer sammantaget ska kunna bilda utgångspunkt 
för en hållbar framtid. 

Varje del av kapitlet ger en bakgrund och en modell som grund för analys och diskussion. 
Dessutom ges exempel på sport management från samhället och idrottsrörelsen.

Miljöer för idrott för alla
Varje idrottsutövare och idrottsförening vet hur viktigt det är med tillgång till en arena 
för sin idrott. Måtten är också väl kända. Arenan ska vara så här lång, så här bred och 
helst så här hög, etc. När väl arenan är på plats har ett hinder för idrott försvunnit, och 
istället har man fått en miljöfaktor som stimulerar till och underlättar för idrottsgrenens 
speciella form av fysisk aktivitet. 

Behovet av särskilda miljöer för fysisk aktivitet blev i Sverige mer påtagligt efter Ling-
gymnastikens uppkomst i början av 1800-talet. Då handlade det främst om gymnastik-
salar. Men med industrialiseringen, omflyttningen från land till stad och idrottens entré 
skulle den bilden förändras. Och snart uppstod frågan om vems ansvar det var att skapa 
miljöer för idrott och lek. Var det statens, kommunernas, Riksidrottsförbundets, idrotts-
föreningarnas, marknadens eller de enskilda individernas? 

Här ska detta belysas med exempel på hur miljöfaktorer för fysisk aktivitet har skapats 
eller säkerställts under tre tidsepoker, nämligen före, under och efter folkhemsbygget. 
De knyter an till detta med naturen som ”idrottsplats”. Gemensamt för dem är alltså 
att de gäller miljöer för fysisk aktivitet med någon form av gröna kvaliteter och att de är 
tillgängliga för allmänheten utan kostnad, dygnet runt och hela året.

❍ Vid den kraftiga urbaniseringen i Sverige vid förra sekelskiftet var 
det ekonomiskt fördelaktigt för många städer att sälja mark till 
byggherrar. Så också i Stockholm. Men där var intresset från sta-
den för att avsätta mark för parker och lekplatser mycket begränsat. 
Därför grundade den svenska idrottens fader, Viktor Balck, ”Säll-
skapet för befrämjande av skolungdomens fria lekar” år 1883. Som 
motiv angav han att 

 ”På grund av lekens låga ståndpunkt i huvudstaden, och då leken otvivel-
aktigt vore av stort värde för ungdomen såsom ett komplement till gym-
nastik och idrott, ansåg jag att något borde göras för dess främjande.”

(Nolin 1999) 
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 Det opinionsarbete som utfördes av detta sällskap, samt organisa-
tioner som Stockholms läraresällskap, Sveriges centralförening för 
idrottens främjande och Sveriges allmänna idrottsförbund, hade en 
avgörande betydelse för etableringen av lekplatserna i Stockholms 
parker. Motsvarande skedde även i Göteborg vid denna tid (Nolin 
1999). 

 Balcks och de övrigas engagemang handlade om att skapa förut-
sättningar för fysisk aktivitet utan koppling till en institutionali-
serad form av fysisk aktivitet, exempelvis en idrottsförenings eller 
ett förbunds verksamhet. Engagemanget hade istället allmänhetens 
– barnens och ungdomens – bästa som mål och var rent ideell. De 
fria lekarna skulle vara just fria. Inga vuxna skulle leda eller styra 
dem.

 ❍ Senare, när arbetstidsregleringen och semestern kom under 1920- 
och 30-talen, uppstod en politik för fritiden. I linje med den menade 
Stockholms stads fastighetsnämnd år 1939 att det fanns planer som 
var av ”utomordentligt intresse för stadens befolkning”. Samma år 
togs ett beslut: 

 ”Som huvudsakligt skäl för köpet anföres stadens intresse av att ifråga-
varande egendom för framtiden bibehålles som ett för stadens befolkning 
tillgängligt fri- och naturområde.” 

 Därmed blev Hellasreservatet stockholmarnas egendom. Stock-
holms stad var inget undantag. Motsvarande beslut togs i 25 svens-
ka städer vid denna tid (Schantz 2000). I detta fall var det alltså 
kommunen som var den främsta aktören för att säkerställa en mil-
jöfaktor för fysisk aktivitet, och det skedde inom ramen för en stat-
lig fritidspolitik.

❍ När Linggymnastikens tid var förbi efter andra världskriget, kom 
behovet av arenor för motion att förändras. Under denna period 
började idrotten att vetenskapliggöras genom arbetsfysiologisk 
forskning. Denna ägnade sig framförallt åt konditionsforskning 
och en ledande företrädare var Per-Olof Åstrand. I slutet av 50-ta-
let kom han med idén att skapa en ny form av miljöfaktor för fysisk 
aktivitet, nämligen motionsspåren. Dessa skulle dras i naturområ-
den och nyttja terrängen så att de bidrog till god konditionsträning 
(Åstrand 1957, 2000). 
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 Det tog inte lång tid förrän motionsspår växte fram som svampar i 
skogen. Och det var fritidsförvaltningarna i landets kommuner som 
i de allra flesta fall stod för etableringen och driften. 

❍ Det sista exemplet handlar om det historiska landskapet Ulriks-
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Det är Sveriges äldsta idrotts- 
och rekreationsområde och det mest nyttjade grönområdet i 
Stor-Stockholm (Kardell & Pehrson 1978, Kardell 1998). Och en 
mängd motions- och idrottstävlingar, t ex Tjejmilen, Stockholm 
maraton, Dagbladsstafetten, Bellmanstafetten, Tjejtrampet, Stock-
holm Recycling och Vårruset, har detta landskap som idrottsare-
na. Ändå hotades det av omfattande exploateringsplaner i början 
av 1990-talet. För att skydda området organiserade sig då drygt 
40 föreningar, däribland Friskis & Svettis, Stockholm Marathon, 
Stockholms Orienteringsklubb och Stockholm Fältrittklubb, i en 
paraplyorganisation (se: www.ekoparken.org). Här ser vi alltså ett 
exempel i modern tid på vikten av bl a idrottsorganisationers enga-
gemang för den yttre miljön. I detta fall agerande man även på den 
rikspolitiska arenan och lyckades åstadkomma en lagändring som 
gav området skydd som världens första nationalstadspark (se: www.
nationalstadsparken.se).

Av dessa fyra exempel är det första och det sista från perioden före respektive efter det 
svenska folkhemsbygget, medan de två andra exemplen ligger mitt i folkhemstankens 
storhetsperiod. Det första och sista exemplet illustrerar vikten av det civila samhället för 
att skapa och vidmakthålla arenor för fysisk aktivitet, medan det är staten och kommu-
nerna som utgör skapande krafter i de mellanliggande exemplen. 

I exemplet från 1990-talet finns en ny komponent av sport management. Den utgörs av 
Stockholm Marathon, som är en del av den kommersiella idrotten. Dess affärsidé är att 
skapa tävlingar för både elit och bredd. Verksamheten är beroende av de kvaliteter som 
ligger i stora grönområden nära staden. I detta fall ser vi alltså ett exempel på hur mark-
nadskrafter och ideella föreningar har samverkat för att skydda miljövärden. 

Frågan om vems ansvar det är att skapa arenor för fysisk aktivitet är lika aktuell idag och 
är väl värd att diskutera inom utbildningar i sport management. Vi återkommer till detta 
längre fram i kapitlet. De olika exemplen visar att för att förverkliga dessa miljöfaktorer 
har det funnits behov av en bred kompetens inom sport management såväl inom det of-
fentliga samhället som inom föreningsrörelsen.
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Hur ser behoven ut idag?
Vi vet att den fysiska aktivitetsnivån är låg hos många människor (Engström och med-
arbetare 1993) och att det fi nns ett ökande folkhälsoproblem som kan motverkas med 
fysisk aktivitet. Det är därför angeläget att undersöka vilka betingelser som kan medverka 
till att en större andel av befolkningen blir mer fysiskt aktiv. 

För att refl ektera kring det kan nedanstående enkla modell vara till hjälp (fi gur 1). En 
individs fysiska aktivitet är beroende av dels individen själv, så kallade individberoende 
faktorer, dels en stor mängd yttre faktorer. Exempel på individberoende faktorer är in-
tressen, motivation, kunskap, kön, ålder, fysisk kapacitet och livsstil. Exempel på yttre 
faktorer är närhet till platser, anläggningar, förekomst av idrottsföreningar, tidsåtgång, 
disponibel tid, tillgänglighet vad gäller tider samt kostnader för individen. De yttre fak-
torerna kan delas in i aspekter som stimulerar och underlättar respektive utgör hinder 
för fysisk aktivitet. Så kan t ex motionsspår och cykelbanor stimulera till fysisk aktivitet, 
medan buller och luftföroreningar kan motverka densamma. 

Figur 1. Modell över faktorer som påverkar vår fysiska aktivitet/inaktivitet.

Hur RF idag ser på behoven att skapa eller säkerställa miljöfaktorer för idrott kan exem-
plifi eras med två utdrag ur måldokumentet ”Idrotten vill” (Riksidrottsförbundet 1996):

”Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Det är 
en viktig uppgift för idrottsrörelsen att i samverkan med skola och fritidsan-
svariga i kommunen i samhällsplaneringen bevaka att detta möjliggörs. Lätt-
tillgängliga grönområden i bostadsområdena och öppna skolgårdar ger goda 
förutsättningar för detta.

IF ska, med stöd från SF, påverka samhällsplaneringen så att möjligheterna 
till spontanidrott, i form av grönytor, spolade isar, öppna skolgårdar etc, i när-
området förbättras.” 

”Eftersom arbetet för allt fl er innebär mycket stillasittande, är det viktigt 
att kvinnor och män kan erbjudas möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden. 
Många skaffar sig den på egen hand genom att jogga eller åka skidor i motions-
spåret. Andra köper sig den i något av de privata gym och träningsinstitut 
som snabbt ökar i antal. Man måste i förbund och föreningar överväga om 

Yttre faktorer Individberoende faktorer Fysisk aktivitet
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det finns anledning och möjligheter att erbjuda motsvarande verksamhet i före-
ningsregi. Kanske är det just inom detta område inte lika viktigt med ett fast 
medlemskap i föreningen som i andra sammanhang. Å andra sidan är det just 
föreningsgemenskapen vi i våra idrottsföreningar kan erbjuda som alternativ. 
Möjlighet att träna i grupper som ger en trygg miljö med samhörighet och 
social gemenskap. 

Genom föreningsdriven motionsverksamhet kan vi också erbjuda alla de som 
av olika skäl slutat som tävlingsidrottare att vara kvar i den föreningsgemen-
skap som de vant sig vid att tillhöra i sin tidigare idrottsutövning.”

Mer forskning krävs
Om vi vidgar perspektiven och ställer oss frågan ”hur ser de miljöer ut som stimulerar 
hela befolkningen till fysisk aktivitet?”, är det svårt att ge enkla svar och självklara åt-
gärdsprogram. Vad tycker flickor och pojkar samt kvinnor och män i olika etniska grup-
per, socialgrupper och åldrar? Och hur påverkas deras svar av olika geografiska förhål-
landen, olika årstider och att bo på landet eller i städer med olika storlek? 

Den fysiska aktiviteten bör dessutom ge önskvärda effekter på välbefinnande, prestations-
förmåga och hälsa, vilket ställer ytterligare krav på kunskap: vilken kvantitet och kvalitet 
av fysisk aktivitet ger de psykologiska, fysiologiska och medicinska effekter som vi gärna 
skulle se inom befolkningen? Och hur påverkar det vår syn på miljöer för idrott?

Idag har vi helt enkelt inga svar på många frågor om miljöns betydelse. Forskningen inom 
detta fält har emellertid inletts, och inte helt förvånande är det i USA och Australien som 
de flesta studierna är gjorda. Fetmaepidemin och ökningen av typ II-diabetes är i dessa län-
der redan ett stort samhällsproblem. Och dess omfattning fortsätter att öka. Forskningen 
blir därför viktig för att hitta lösningar som kan motverka den fysiska inaktiviteten.

Låt oss belysa denna forskning med ett exempel. Dess fokus var på grupper inom befolk-
ningen med särskilt låg aktivitetsnivå. King och medarbetare (2000) undersökte vad olika 
etniska grupper av medelålders och äldre kvinnor i USA uppfattar som hinder för att vara 
fysiskt aktiva. De menade att bl a ”lack of hills in one´s neighborhood” och ”absence of 
enjoyable scenery” var viktiga hinder. Fynden antyder att miljöfaktorer behöver analyse-
ras både i kvantitativa och i kvalitativa termer.

Ett svenskt exempel på forskning inom detta område pekar på att naturen verkar vara en 
attraktiv ”idrottsplats” för allmänheten (se Schantz 2003). Så menar t ex 62 % av dagens 
svenskar att ”Jag vill ut i naturen för att motionera och hålla kroppen i trim” (Uddenberg 
1995). Allmänhetens värdesättande av grönområden återspeglas även i fritidspolitiska 
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preferenser hos stadsbor. I slutet av 1900-talet hamnade i alla fall ”natur och sjöar” som 
första prioritet vad gäller kommunala satsningar och på andra plats kom ”strövområden 
och parker” (se Olsson 1991).

Prioriteras miljöer för breddidrott idag?
Det finns anledning att särskilt peka på behovet att bevaka och skapa förutsättningar för 
breddidrott. Kanske kan en sådan utveckling inspireras av en av de främsta ”sport mana-
gers” som Sverige har haft, nämligen Viktor Balck. Balck hade i sammanhanget ”arenor 
för idrott” ett intresse och en förmåga till ”både och”; både elitens och breddens behov 
av miljöer för idrott. 

Varför är det då så angeläget att lyfta fram breddidrottens behov? Jo därför att empiriska 
studier pekar på att satsningar på miljöer för breddidrott inte har hög prioritet i dagens 
Sverige (se t ex Norling 1996). Och det trots att dessa miljöer uppskattas av en stor del av 
allmänheten. Varför? Svaret ger statsvetenskaplig forskning som visar hur vissa områden 
inom offentlig politik uppstår och utvecklas, medan andra har svårigheter i båda dessa 
avseenden. En viktig förklaring är att det beror av antalet personer som har fördelar av 
beslutet respektive står för dess kostnader. Termer som används för att beskriva denna 
företeelse är spridda respektive koncentrerade fördelar och kostnader. Med ”spridda” 
menas att de gäller ett stort antal människor, medan med ”koncentrerade” åsyftas ett 
mindre antal individer (Winter 1994). 

Man skulle kunna tro att om fördelarna av ett beslut är spridda, dvs gäller för många 
människor, så formar politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn med någon sorts 
automatik en politik för dessa människor. Men i själva verket kan det ofta vara tvärtom. 
Varför? 

Om vi t ex analyserar offentlig politik i relation till miljöer för fysisk aktivitet, t ex en 
park, ett tätortsnära grönområde eller en cykelbana, är de som kan åtnjuta fördelarna 
av den förda politiken ett stort antal personer, men oftast har de inte någon gemensam 
nämnare. Fördelarna är uppdelade på alla dessa personer, vilket gör att varje individs 
nytta blir relativt liten. Dessa två faktorer minskar incitamenten och möjligheterna för 
att de ska organisera sig och åstadkomma samt stötta en viss politik. 

Därför är tendensen att denna typ av intressen blir svagt representerade i politiken, trots 
att de berör många människor. Detta gäller särskilt om kostnaderna för beslut inom ett 
politikområde är koncentrerade, dvs att ett mindre antal individer får bära kostnaderna 
för ett beslut. En sådan situation inträffar om t ex anläggandet av en cykelbana längs en 
gata uppfattas som negativ för kommersen av näringsidkare längs gatan. Eftersom kost-
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naderna är koncentrerade till dem har de ett starkt incitament att motsätta sig politiken. 
Och då kostnadsbärarna är relativt få samt har gemensamma nämnare, är det lättare för 
dem att organisera sig för att försvara sina intressen (Winter 1994). 

Statsvetenskapen kan alltså hjälpa oss att förstå att det finns mekanismer som gör att ett 
folkligt intresse för något inte med automatik omsätts till en offentlig politik. Om där-
emot de allmänna intressena organiserar sig eller företräds av existerande organisationer, 
t ex RF och idrottsföreningar, ökar chansen för genomslag för en viss inriktning av poli-
tiken. Det ”goda samhället” är alltså ingen självklarhet utan måste ständigt skapas. Och 
detta kräver engagemang från medborgarna. 

Översatt till målsättningen ”idrott åt alla” kan man hävda att det krävs både kunskap, 
engagemang och en organisering för att goda miljöer för fysisk aktivitet och hälsa ska 
bestå eller skapas. Här finns alltså ett intressant och angeläget område att utveckla inom 
sport management.

Idrott åt alla och en hållbar utveckling
I kapitlets inledning beskrevs RF:s riktlinjer för en bra idrott, däribland att den ”tar sitt 
ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar 
miljön negativt” (Riksidrottsförbundet 1996).

När Vasaloppet, orienteringstävlingen O-ringen och Lidingöloppet skapar möjligheter 
att förflytta sig med kollektiva färdmedel inom ramen för tävlingarna, gör man det för 
att man vill ta ett ansvar inom ramen för miljöfrågorna. Internationella Olympiska Kom-
mittén har av samma skäl en särskild utvärdering av kandidatstädernas miljöprogram för 
spelen. Dessa är alla exempel på sports management som tar miljön och framtidsfrågorna 
på allvar. Men mycket mer kan göras. Så här introducerade utbildningschefen Jan Ögren 
Fjellestad vid Svenska Innebandyförbundet (1999) ett trafik- och miljöprojekt tillsam-
mans med Vägverket: 

”Vi inom idrotten är duktiga… Vi är duktiga på att kämpa, att tävla och att 
nå våra mål. Men om vi tittar på vägen till idrottsarenan eller idrottshallen, 
hur ser det ut då? Tänker vi på små ”struntsaker” som hastighet, bilbälte, 
samåkning eller miljöpåverkan? Har vi några mål att bli bäst på miljö? Bli 
bäst på att åka säkert och bränslesnålt till matcher och träningar? Jag tror 
knappast det… Inte än. Med denna folder visar innebandyn att vi tar vårt 
ansvar i trafik- och miljöfrågor, att vi förhoppningsvis blir lite mer medvetna 
och att fler tänker mer. Ett litet steg framåt av varje innebandyledare, för-
älder eller aktiv blir ett jättestort steg framåt för hela innebandyrörelsen.” 
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Innebandyledarens fråga kan ställas till alla oss som är verksamma inom idrotten: Har vi 
några mål att bli bäst på miljö?

Att skapa miljöer för ”idrott för alla” är tveklöst en viktig fråga för idrottsrörelsen, liksom 
hur idrotten kan verka för miljön i övrigt. Båda dessa aspekter kan idag analyseras inom 
ett relativt nytt ramverk, nämligen de sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som 
tillsammans kan leda till en hållbar utveckling. 

Det var FN:s kommission för miljö och utveckling, den s k Brundtlandkommissionen, 
som i sitt slutbetänkande ”Our Common Future” 1987 lanserade begreppet hållbar ut-
veckling. Det definierades som 

”… ett tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina behov 
utan att undergräva möjligheterna för framtida generationer att tillfreds-
ställa sina behov” 

(World Commission on Environment and Development 1987) 

Så gott som alla nationer har genom Riodeklarationen från 1992 ställt sig bakom målet 
att genom respektive lands politik verka för en hållbar utveckling. 

Ambitionen att forma ett samhälle utan att ekosfären tar skada, leder till att frågor om 
minskad resursförbrukning kommer i fokus. För att konkretisera behovet av omställ-
ningar har ofta begreppet ”faktor 10” använts som en förenklad målbild. Det står för 
att användningen av resurser, t ex energi och råmaterial, ska minska med en faktor 10 
inom en till två generationer, dvs till 10 % av dagens nivåer (Forskningsrådsnämnden & 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1998). Behovet är olika stort för olika variabler, 
och faktor 10 ska därför ses som ett grovt medelvärde. Målet kan nås genom en föränd-
ring i livsstilar och utveckling av teknik, som medger ett effektivare nyttjande av resurser. 
Det handlar emellertid om behov av en väsentligt högre effektiviseringstakt än den som 
hittills noterats i samhället, och alltså om behov av mycket omfattande omställningar 
inom ramen för en så kort tidsperiod som 25–50 år. 

Det räcker med att nämna frågor som växthuseffekten, övergödning och miljögifter för 
att vi ska påminnas om allvaret i den ekologiska krisen och det angelägna att försöka 
verka för en hållbar utveckling.

Frågan om hur ”idrott för alla” inom befolkningen ska kunna förverkligas inom ramen 
för dessa perspektiv är ett område som befinner sig i början av en problematisering (Com-
mittee for the Development of Sport of the Council of Europe 2000, Schantz 2002 a,b). 
Modellen i figur 2 är en utveckling av modellen i figur 1 och anger även några aspekter 
av betydelse för en analys i relation till en hållbar utveckling. 
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Figur 2. Modell över faktorer som påverkar vår fysiska aktivitet/inaktivitet och exempel på möjliga 
 aspekter knutna till dem (Schantz 2002 a, c).

För yttre faktorer som arenor för fysisk aktivitet kan det fi nnas inköps-, anläggnings-, 
förvaltnings- och driftskostnader för samhället. Vidare kan de bidra till eller motverka en 
god miljö. Förbrukning av energi och andra resurser är aspekter som härvid ska vägas in.

Fysisk aktivitet har, som nämnts, en potential till effekter som ökad produktivitet, po-
sitiva hälsoeffekter och välbefi nnande. Samtidigt kan skador uppstå. Fysisk aktivitet kan 
dessutom vara förknippad med en negativ (t ex bilresor) respektive positiv (t ex när cyk-
ling ersätter en bilresa) miljöpåverkan. 

En sammanvägning av olika faktorer i denna modell kan visa att även om en viss fysisk ak-
tivitet ger positiva effekter vad gäller hälsa och produktivitet, vilka i princip kan värderas 
i ekonomiska termer, kan samtidigt olika former av kostnader knutna till yttre faktorer 
och den fysiska aktiviteten, t ex en negativ miljöpåverkan, ge en motverkande bild. Net-
toeffekten kan faktiskt därigenom bli en samhällsekonomisk förlust. Genom att värdera 
hur olika yttre faktorer och fysiska aktiviteter uppfattas inom befolkningen och påverkar 
olika variabler, kan vi få ett underlag för att formulera strategier kring samhällsbyggande 
för ”idrott för alla” och samtidigt en hållbar samhällsutveckling. Detta är ett stort kom-
plex att studera, analysera och diskutera inom utbildningar för sport management. 

Att kreativt söka efter vägar att organisera, leda och handha idrott för alla så att den med-
verkar till en hållbar utveckling torde kunna bli en stor utmaning och ett verkligt stort 
bidrag från en svensk modell av sport management. 

Tankestopp

❍ Diskutera vilka behov som du ser för din idrotts nuvarande och framtida miljöer. 
Vilka arenor, träningsutrymmen och/eller naturytor används och vilka kan användas 
i framtiden? Är användandet av dessa miljöer hållbart, dvs miljömässigt försvarbart 
i det långa loppet? Fundera gärna över olikheter mellan idrotter, samt om det fi nns 
någon skillnad i vilka miljöer som utnyttjas om det handlar om bredd- eller elitidrott.

Yttre faktorer Individberoende faktorer Fysisk aktivitet

Miljöpåverkan SkaderiskerMiljöpåverkan

HälsaProduktivitetInköps-, anläggnings- och driftkostnader
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