
Vägen tillbaka från Corona
 Ett webbinarium med fokus på miljö och hållbarhet inom idrott och friluftsliv

PROGRAMPUNKT 1: 

Budskap från arrangörerna

PROGRAMPUNKT 2:  

Tankar om idrotten, hållbarheten och Corona

PROGRAMPUNKT 6: 
Vilka scenarier ser vi framför oss?

– Alla tre scenarier är realistiska,  
men är beroende av smittspridning, 

restriktioner och opinioner

PROGRAMPUNKT 8:  

Sammanfattning av dagen

• ”Normalcy – No more” (Martin Luther King i sitt manuskript 
1963). En rörelse bildas ofta för att man inte vill ha det som 
man haft det förut. För att någonting måste förändras.

• Vi kanske inte kan skapa världsopinon, inom idrotts- och  
friluftsrörelsen i ett litet land som Sverige, men vi kan  
definitivt påverka de människor som finns i våra egna led.

• En kris är någonting som accelererar/påskyndar en  
pågående samhällsutveckling. Men vi bör alltid ställa  
oss frågan, vad är det som accelererar?

• Digitalisering, inom idrotten och friluftslivet, går att  
använda väldigt konstruktivt.

• Selektivitet – att välja ut vad vi ska göra och förhålla oss mer 
selektivt - kommer bli ett viktigt ord under de kommande åren.

• Det är viktigt med ett tryck underifrån, för att skapa en rörelse, 
men det måste stödjas av det som kallas för talk from the top 
(stöd uppifrån).

• Idrott handlar ofta om att tävla. Borde vi inte kunna tävla i  
hållbarhet och jämföra hur litet eller stort ekologiskt  
fotavtryck vi lämnar?

• Det finns många idéer och initiativ inom idrotten och  
friluftsliv, samt tradition och idékraft, att bygga vidare på.  
Vi ser också en slags beredvillighet att göra ”mer än förut”.

MISTRA SPORT & OUTDOORS – WEBBINARIESERIE

– Det finns inget som föder  
kreativitet såsom kriser och jag är helt 
övertygad om att vi i det lilla, och i 
det stora, har många kloka tankar som 
vi kan dela med varandra. Build Back 
Better och Green Just Recovery är två 
deviser som WWF använder och som 
jag tycker är tänkvärda även för oss 
inom idrotten och friluftslivet.

– Vi ser en ökning av människor i  
när-naturen under Corona-pandemin, 
vilket vi tycker är positivt. Vi hoppas 
att detta blir en bestående beteende-
förändring. Detta medför utmaningar 
för friluftsorganisationer, förvaltare  
och kommuner. Både när det gäller  
planering för friluftsliv och genomförande 
av aktiviteter.

– För många idrottsföreningar handlar 
det just nu om att överleva rent  
ekonomiskt till följd av inställd  
verksamhet och evenemang som  
normalt sett är viktiga intäktskällor. 
Situationen har samtidigt skapat 
kreativitet i form av nya sätt att
träna och tävla, något jag hoppas  
vi som rörelse kan dra nytta av 
i vår omställning framåt.
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OM WEBBINARIET

Ett femtiotal personer från ett trettiotal olika organisationer deltog i webbinariet för att dela kunskap  
och ha dialog om hur vi kan använda erfarenheter av Corona till ökad miljömässig hållbarhet inom 

 idrotten och friluftslivet. Deltagande organisationer var bland annat Naturvårdsverket, Svenska 
Orienteringsförbundet, Friluftsfrämjandet och sex olika universitet. Webbinariet arrangerades 

av Mistra Sport & Outdoors, Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv.

Baserat på internationell turismforskning ser vi dessa tre scenarier:

Om smittspridningen avtar och  
restriktionerna lättar så blir det en 

snabb återgång till tidigare resmönster, 
det vill säga samma som vi hade  

före pandemin. 

Det tar längre tid innan smittspridningen 
upphör och vi får en annan typ av  

resande – ett mer lokalt resande och 
mer utomhusaktiviteter – innan vi  

kommer tillbaka till samma resmönster 
som vi hade före pandemin. 

Vi går från det traditionella sättet  
att resa i modern tid till helt nya 

resmönster. Det blir ett mer ansvarsfullt 
resande, en grönare turism, med mindre 

flyg, mer nära resande och  
fler digitala möten. 

SNABB ÅTERGÅNG

1. 2. 3.

LÅNGSAM ÅTERGÅNG NYA RESEMÖNSTER

Vill du höra Robert Pettersson, docent i turismvetenskap vid
Mittuniversitetet och forskare i Mistra Sport & Outdoors, berätta mer?

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och  
lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.Vi tror att samverkan mellan forskning, 

organisationer, myndigheter och företag är vägen framåt.  

 Några tankar och frågor från Sverker Sörlin som vi kan ta hjälp av i vårt arbete  
att skapa en rörelse för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet (efter Corona):

PROGRAMPUNKT 3: 

Röster från idrotten och friluftslivet under Corona  
– möjlighet till förändring

PRELIMINÄRA RESULTAT: FRAMTIDEN - VAD KAN VI LÄRA OSS?

Några resultat från två enkäter kring idrott, friluftsliv och Corona:

Stor variation bland svaren kring idrott, beroende  
på vilken ålder, vilken idrott man håller på med och 
på vilken nivå man utövar sin idrott. Generellt har 
det idrottats mindre, men man har fått utöva sin 
idrott på nya sätt/platser.  
 
Bland de svarande kring friluftsliv har utövandet  
inte påverkats lika mycket, mer än att man varit  
ute mer på vardagarna (inte bara på helgerna). 

• Man umgås med släkt och vänner utomhus  
istället för inomhus.

• Fler deltagare på aktiviteter som redan utövas 
utomhus (exempelvis Obstacle Course Racing).

• Aktiviteter som traditionellt utövas inomhus har 
”flyttat ut” (exempelvis handboll).

• Fler upptäcker friluftsliv i närområdet.
• Det finns skillnader i rörelse/aktivitet och  

socialt utsatta människor får inte samma  
möjligheter som människor med andra bakgrunder. 
En slags socioekonomisk skillnad.

Vill du se hela presentationen av Susanna Hedenborg, professor 
i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet och forskare i  
Mistra Sport & Outdoors?

Klicka här

PROGRAMPUNKT 5:  

Idrotten inställd – hur Corona påverkar  
idrottsrörelsen på kort sikt? 

IDROTTSLIGA KONSEKVENSER EFFEKTER KOPPLAT TILL HÅLLBARHET

Några resultat från en enkät som skickats till föreningar inom Riksidrottsförbundet  
för att förstå hur de påverkats av Corona-pandemin:

• Föreningar som läggs ned
• Minskat aktivitetsutbud
• Spara in på verksamhetsnära kostnader
• Ökade idrottsklyftor
• Ansträngd relation mellan förening och  

utövare (kring exempelvis medlemsavgifter  
eller avgifter kopplade till tävlingar) 

• Färre evenemang 
- Lokala/nationella/internationella

• Människor börjar träna på andra sätt 
- Viktigt att kunna anpassa sig 
- Fler upptäcker naturen

• Fysisk aktivitet får en ny våg  
- Nya målgrupper 
- Samtidigt som klyftorna kan bli större 

• Förändrade resmönster 
- Nya sätt att tävla 
- Nya sätt att träna

• Nya finansieringsmodeller
• Digital omställning

Vill du lyssna till hela dragningen av Jonnie Nordensky, projektledare  
Plats för idrott på Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna?

Klicka här

Klicka här

FRÅGA TILL DELTAGARNA:  

Hur påverkad är din verksamhet av Corona?

Inte alls

0 1 2 3 4 5
I mycket stor 
utsträckning

Vill du se hela Välkommen och inledning-delen med arrangörerna?

Klicka här

Vill du se hela sammanfattningen av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria 
vid Kungliga Tekniska Högskolan och forskare i Mistra Sport & Outdoors?

Klicka här

”Vad jag kan göra är att försöka motivera tävlingsarrangörer, ryttare och ungdomar här i  
Sverige att bygga upp en bra sport på hemmaplan. Nu har vi många som tror att man 
måste åka till Spanien och tävla i januari, bara för att alla andra gör det och det är så 
det har varit. Men jag tror absolut att vi skulle kunna göra det lika bra här och vi kan 

ta krisen som tillfälle att se över vilka förändringar vi behöver göra och vad som  
krävs för att det ska bli möjligt.”

Vill du se hela intervjun med Peder Fredricson, flerfaldig OS- och VM-medaljör  
inom ridsporten, där han berättar hur han påverkats – både på ett personligt  

och professionellt plan – av Corona?

Vilka initiativ ser vi inom idrotten och friluftslivet som ger ökad  
miljömässig hållbarhet? 
 

• Digitalisering; Digitala evenemang, digitala former av tävlingar, gamification etc

• Minskat resande

•  Använda närområden/lyfta det lokala

• Kanalisera lokala besökare 

•  Tävla mot varandra fast på hemmaplan

• Nyttja varandras erfarenheter – sprida goda initiativ

• Självreflektion och självrannsakan i verksamheter

•  Vilka styrmedel behövs?

• Kan vi skapa opinion för hållbarhet?

• Kommunikation om ex allemansrätten till nya målgrupper

• Omställningsstöd för att jobba mer miljövänligt

• Hitta förebilder inom idrotten och friluftslivet

NÅGRA SAKER ATT JOBBA VIDARE MED EFTER INTRESSANTA  
DISKUSSIONER I SMÅGRUPPER:

En av slutsatserna  
från deltagarna är:

En hållbar  
omställning inom 

idrott och friluftsliv  
är möjligt!

Vill du se några av deltagarna sammanfatta de 
digitala gruppdiskussionerna? 

1.

2. Hur kan vi ta till vara de initiativ vi ser och använda Vägen tillbaka från 
coronakrisen till ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?

PROGRAMPUNKT 4 OCH 7: 

Digitala gruppdiskussioner

mistrasportandoutdoors.se 

Klicka här

Klicka här
(Diskussioner 1)

Klicka här
(Diskussioner 2)

https://www.youtube.com/watch?v=6Sg-B2qBg4Y
https://www.youtube.com/watch?v=xCjoD1dJNGo
https://www.youtube.com/watch?v=l7PhJfuS8EU
 https://www.youtube.com/watch?v=yM25Egd9FiI
https://www.youtube.com/watch?v=yM25Egd9FiI
https://www.youtube.com/watch?v=HIaIln8-n6k
http://facebook.com/MistraSportandOutdoors
http://linkedin.com/company/mistra-sport-and-outdoors  
https://www.youtube.com/channel/UCYOkP14PWs4fKXXpNWOCPCg/
http://mistrasportandoutdoors.wordpress.com
https://www.mistrasportandoutdoors.se/
https://www.youtube.com/watch?v=uuF0TtgkTlY
https://www.youtube.com/watch?v=uy5Lz7AF40s
https://www.youtube.com/watch?v=UXKKTZf-hTI&t=64s

