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Två enkla konstateranden

• Stor förbättringspotential av miljöarbetet när det gäller kläder, 

anläggningar och utrustning inom idrottsrörelsen. 

• Sportkonsumtionsbranschen ligger efter andra jämförbara 

branscher när det gäller att tillverka kläder på ett miljövänligt sätt. 



Utmaning 1. Vår har traditionellt ställt krav 
utifrån funktionalitet och pris

• Vi ställer i första hand krav på funktionalitet – citius, altius, fortius d v s snabbare högre 

starkare!

• Tillgång till anläggningar en flaskhals, vill inte kortsiktigt minska på anläggningstillgång för 

dyrare men mer hållbara lösningar. 

• Allas rätt att vara med, vi vill ha låga trösklar och priset på utrustning och kläder skall vara 

så lite exkluderande som möjligt. 



Utmaning 2. 
- Den ekonomiska incitamentsstrukturen 
förening vs partner

• Sponsoravtalen mellan förening och leverantör bygger på att föreningen tjänar på att 

medlemmarna köper så mycket som möjligt. 

• Sponsoravtal mellan arrangemang och förening bygger på att arrangören får produkter som 

kan säljas eller bakas in i anmälningsavgiften och berättiga en högre anmälningsavgift och 

som därmed också ger en högre vinst. 



Utmaning 3. 
-Begränsad tid i en ideell värld med små resurser.

• Fokus är på att få kärnverksamheten att gå ihop. ”Vad gör vi på träningen på torsdag?”

• Redan stora krav på en ideell förening. ”Skall vi börja jobba med en fråga till som inte är 

kärnverksamhet”. 



Utmaning 4. 
- Informations- och styrningsutmaningen.

Kommun/

ägare av 

anläggningar

Idrottens allmänna 

stödorganisationer

- RF riks

-RF distrikt

Idrottens egna 

stödorganisationer

- Riks (t ex svenska 

fotbollsförbundet)

- Distrikt (t ex Göteborgs 

fotbollsförbund)

Föreningen

- Styrelse

- Kansli

- Ledare

- Föräldrar

- Barn



Miljösmart förening – gör det lätt att göra 
rätt!

- Ett koncept för hur föreningsidrotten kan 
agera mer miljösmart med små medel och 
med en incitamentsstruktur som stimulerar 
dem att ha en mer miljömedveten 
verksamhet.



https://bekogr.se

/wp-

content/uploads/

2020/05/PLAST

MATCHEN_web

b.pdf

https://bekogr.se/wp-content/uploads/2020/05/PLASTMATCHEN_webb.pdf




Fotboll vs Mikroplast

https://bekogr.se/film-om-spridningen-av-mikroplaster-

kopplat-till-konstgras/

https://bekogr.se/darfor-borstar-vi-av-oss-film-

om-hur-spelarna-kan-minska-spridningen-av-

mikroplaster/
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