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Environmental work during sports event and among 
sports clubs: Situation analysis and how to apply 
Miljömärkt Event and Sustainable Event with ISO 
20121 
 
Nicole Nyberg 
 
Abstract 
The purpose of the report was to make a situation analysis of environmental work among 
sports clubs and examine how to implement the ISO-standard and Miljömärkt Event at 
sports events. There was also a hypothesis that was tested which says that Sustainable Event 
(ISO20121) and Miljömärkt Event are more suitable for bigger sports events and not smaller 
but more frequent events. Interviews were made and a questionnaire survey was sent to the 
sports clubs in the Swedish men's basketball league combined with a case study of match 
events organized by Umeå BSKT. The questionnaire survey showed that there was 
environmental work among 64 % of the clubs but mainly in a low grade. Time was the 
primary reason why environmental work wasn’t prioritized among the clubs who lacked 
environmental work. The majority considered it important with environmental work within 
the club. The final conclusions were that it exist environmental work among the sports 
movement and that Miljömärkt Event and ISO 20121 can be implemented even during 
smaller and more frequent sports events, but the fact that sport clubs rarely own the facility 
for their events can be a problem if the owner doesn’t care about the environmental issue. 
 
Keywords: Sports event, Environmental work, Sustainable Event with ISO 20121, Miljömärkt 
Event, The Swedish men’s basketball league. 
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1 Inledning 
 
Enligt Riksidrottsförbundet (2012) fanns det över 20 000 idrottsföreningar i Sverige år 2012 
och ännu fler idrottsevent anordnas årligen. Event förekommer i olika former och storlekar 
och kan påverka samhället på olika sätt. När människor samlas i större skalor innebär det 
ofta påfrestningar på miljön bland annat i form av resursutnyttjande, ökade avfallsmängder 
och transporter. Men om eventet miljöanpassas kan det istället fungera som en möjlighet att 
engagera andra i miljöfrågan, exempelvis pekar Hyun-Duck (2013) på att fler städer började 
intressera sig för hållbar utveckling när London-OS år 2012 blev klassificerat som ett 
Sustainable Event. 
 
Enligt Energimyndigheten (2011) är idrottslokaler den lokaltyp som använder mest kWh/m2 
per år, men energianvändningen varierar mellan olika typer av idrottslokaler. Idrottshallar 
(boll- och gymnastikhallar) använder ungefär 150 kWh/m2 per år, ishallar 264 kWh/m2 per 
år och badhus 403 kWh/m2 per år (Energimyndigheten, 2009). Det är möjligt att minska 
idrottsanläggningarnas energiförbrukning med ungefär 35 % i Sverige. 
 
ISO (the International Organization for Standardization) har utvecklat ett ledningssystem för 
event - Event sustainability management system (ISO 20121:2012). Standarden utformades 
av eventindustrin själv och implementerades i samband med London-OS 2012, vilket också 
var den första riktiga prövningen. Standarden fungerar som ett hjälpmedel för arrangörer 
som vill arbeta med hållbar utveckling med avseende på ekonomi, miljö och socialaspekter 
både före, under och efter ett event. Det går att certifiera sig med standarden, vilket innebär 
att en oberoende part bekräftar att kraven uppfylls. 

ISO (20121:2012) delar in standarden i planering, utförande, kontroll och agerande. 
Planeringsskedet handlar främst om att identifiera och engagera intressenter, bestämma 
ledningssystemets omfattning, definiera vägledande principer för hållbar utveckling, 
fastställa och dokumentera en policy, fördela ansvar, identifiera och utvärdera problem samt 
fastställa mål och planer. Under utförandeskedet handlar det istället om att tillhandahålla 
resurser och säkerställa en tillräcklig kompetens och medvetenhet, skapa intern och extern 
kommunikation, underhålla dokumentation och procedurer, operativ ledning samt styrning 
av leverantörskedjor. Detta ska sedan kontrolleras av arrangörerna själva genom 
övervakning och utvärdering av resultatet. Det krävs även agerande, vilket innebär att 
avvikelser ska identifieras och åtgärdas.  

Förutom ISO-standarden finns det även andra sätt att arbeta med miljöfrågan och 
miljömärka event. HSR (Håll Sverige Rent, 2015a) införde märkningen Miljömärkt Event år 
1999. För att ett evenemang ska klassificeras som ett Miljömärkt Event måste ett antal 
kriterier uppfyllas (se bilaga 1)(Engqvist, muntl.). Strandvik (muntl.) pekar på att det 
framförallt handlar om tre typer av evenemang; festivaler, idrottsevent samt kongresser och 
konferenser. SF-bio och Den globala skolan är frekvent återkommande evenemang som 
godkänts som Miljömärkt Event, men det finns ännu inga idrottsevent av den här typen. 
Enligt HSR (2015b) är O-ringen, Vasaloppet och Skid-VM i Falun exempel på 
idrottsevenemang som tidigare godkänts som Miljömärkt Event. Mellan år 2012 och 2014 
har det skett en årlig ökning av antalet event samt idrottsevent med Miljömärkt Event och 
andelen idrottsevent i förhållande till det totala antalet har ökat från 2012 (Se figur 1). 

Strandvik (muntl.) menar även att när det kommer till hållbara idrottsevent handlar det 
framförallt om löplopp samt andra event som äger rum ute i naturen eller idrottsevent där 
olika länder och kulturer möts, men där finns också en stor efterfrågan hos målgruppen. 
Exempelvis har bollsporter inte visat upp ett lika stort intresse i frågan. Det är därför viktigt 
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att ta reda på hur bollsporters miljöarbete ser ut och vad som krävs för att de ska kunna 
certifiera sig och arbeta mer aktivt med hållbarhetsfrågan. 

Det är till synes hittills framförallt större evenemang som har klassificerats som Miljömärkt 
Event och Sustainable Event med ISO 20121 och det är därför viktigt att ta reda på vad som 
hindrar mindre föreningar från att miljömärka sig, då dessa ofta är mer frekventa och 
därmed kan ha en stor påverkan på miljön, trots dess ringa storlek. 

30%

35%

40%

45%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014

ProcentAntal

Event Idrottsevent Andel idrottsevent (%)
 

Figur 1. Totala antalet event och antalet idrottsevent samt hur stor andel av eventen som är idrottsevent (%) som 
godkänts som Miljömärkt Event mellan 2012 och 2014 (HSR, 2015b). 
 
1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att göra en nulägesanalys av idrottsföreningars miljöarbete inom 
Sverige och undersöka vad som krävs för att ett återkommande idrottsevenemang ska kunna 
klassificeras som Miljömärkt Event och Sustainable Event med ISO20121. En hypotes som 
ska testas är att Sustainable Events och Miljömärkt Events lämpar sig bäst vid större 
idrottsevenemang och huruvida det går att införa miljöarbete även vid mindre och frekvent 
återkommande idrottsevenemang. 
 
Följande frågeställningar ska besvaras: 
Hur ser miljöarbetet ut idag inom idrottsföreningar i Sverige? 
Vilka möjligheter finns till förbättringar? 
Vilka problem kan uppstå när idrottsföreningar ska klassificera sina event som Sustainable 
Event eller Miljömärkt Event? 
Vad krävs för att ett idrottsevenemang ska kunna klassificeras som Sustainable Event eller 
Miljömärkt Event? 
Går det att tillämpa Miljömärkt Event och Sustainable Event rent praktiskt vid mindre 
idrottsevenemang? 
 
1.2 Avgränsning 
Den enkätundersökning som genomförs i samband med nulägesanalysen har avgränsats till 
enbart föreningarna i Svenska Basketligan Herr. Under själva fallstudien genomförs en mer 
fördjupad analys av Umeå BSKTs matchevent. 
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2 Material och metod 
 
2.1 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen är baserad på en enkät (se bilaga 2) med frågeställningar som utformats 
utifrån kriterierna för Miljömärkt Event. Enkäten skickades till samtliga elva 
elitbasketklubbar i Svenska Basketligan Herr via e-post och enkäten skapades i Websurvey. 
För att minska risken för svarsbortfall genomfördes telefonuppföljning. 
 
2.2 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med Julia Engqvist (se bilaga 3) från Håll Sverige Rent och Simon 
Strandvik (se bilaga 4) för att få information om huruvida det går att tillämpa miljöarbete och 
miljömärkning även på mindre och återkommande evenemang. Riksidrottsförbundets 
koordinator för anläggningar och idrottsmiljöer Daniel Glimvert intervjuades (se bilaga 5) för 
att ta reda på om det finns ett miljöarbete inom riksidrottsförbundet och för att få en 
översiktlig bild av idrottsföreningarnas miljöarbete. Intervjuerna genomfördes över telefon 
eller genom videosamtal. 
 
2.3 Fallstudie 
Parallellt med detta genomfördes en fallstudie av Umeå BSKTs matchevent, som inkluderade 
platsbesök för att undersöka de rådande förhållandena under matcheventen och i lokalen.  
Sedan genomfördes intervjuer med Camilla Lundberg, som är enhetschef för Gammlia 
idrottscentrum som i  sin tur är platsen för Umeå BSKTs matchevent (se bilaga 6). 
 
 
3 Resultat  
 
3.1 Nulägesanalys 
Det var en svarsfrekvens på 100 % (11 av 11) av föreningana i Svenska Basketligan Herr. 64 % 
(7 av 11) svarade att de hade miljöarbete, men det var enbart en förening som arbetade med 
miljöfrågan i en hög grad (se figur 2) och det var enbart den föreningen som arbetade 
strukturerat med miljöfrågan genom att sätta upp mål och rutiner samt genomföra 
uppföljning. Av de som saknade miljöarbete svarade 75 % (3 av 4) att tid var den främsta 
anledningen till att miljöarbetet inte prioriteras och 25 % (1 av 4) svarade att de istället lagt 
fokus på sociala projekt med koppling till deras profilering. 
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Figur 2. Antal föreningar i Svenska Basketligan Herr som ansåg att de hade ett miljöarbete samt i vilken grad. 
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91 % (10 av 11) ansåg det som viktigt att arbeta med miljöfrågan inom föreningen. Det var 
enbart en förening som svarade att det inte var särskilt viktigt och ingen svarade att det inte 
alls var viktigt (se figur 3). 
 

0

2

4

6

8

10

Inte alls
viktigt

Inte särskilt
viktigt

Ganska
viktigt

Mycket
viktigt

Antal

 
Figur 3. Antal föreningar i Svenska Basketligan Herr som ansåg det som viktigt att arbeta med miljöfrågan inom 
föreningen samt i vilken grad. 
 
Källsortering förekom vid matchevenemang/arrangemang hos alla föreningarna. Det 
vanligasta avfallet var returaluminiumburkar och returpapper (tidningar, tidsskrifter, 
reklamblad och kontorspapper)(se figur 4). Vid 73 % (8 av 11) av föreningarna uppstod minst 
fyra olika avfallsfraktioner under matcheventen/arrangemangen och vid 54 % (6 av 11) 
uppstod mer än fem avfallsfraktioner. 
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Figur 4. Vilka slags avfallsfraktioner som uppstod i samband med matchevenemang/arrangemang som anordnas 
av respektive förening i Svenska Basketligan Herr.  
 
Det var endast 36 % (4 av 11) av basketföreningarna som svarade att bullernivåerna var 
minimerade under matchevenemangen. Utbildning i eco-driving för funktionärerna 
saknades hos samtliga men 45 % (5 av 11) av basketföreningarna uppmuntrade sina besökare 
att åka kollektivt till och från matchevenemangen. Åtgärder vidtogs för att klimatkompensera 
matchevenemangen hos 36 % (4 av 11) . 
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91 % (10 av 11) svarade att det fanns välskötta och rena hygienutrymmen i en tillräcklig 
omfattning i förhållande till antalet besökare under matchevenemangen. 45 % (5 av 11) 
svarade att hygienutrymmen var försedda med miljömärkta hygienprodukter. När det var 
möjligt valde 64 % (7 av 11) lokalproducerade varor/tjänster. Svaren var mer  
spridda rörande användning av miljömärkta varor/tjänster, men det var enbart 18 % (2 av 11) 
som inte använde miljömärkta varor/tjänster i överhuvudtaget (se figur 4).  
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Figur 4. Hur stor andel av föreningarna i Svenska Basketligan Herr som använde miljömärkta varor/tjänster 
under matchevenemang/arrangemang. 
 
Under matchevent/arrangemang angav 73 % (8 av 11) att energiförbrukningen var låg och 27 
% (3 av 11) att den var hög. Det var 36 % (4 av 11) som använde miljöanpassade el och 
värme/kyla under sina matchevent/arrangemang (se figur 5). Detta i form av miljömärkt el, 
förnyelsebara energikällor samt inköp av vindkraftsandelar och fjärrvärme.  
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Figur 5. Antal föreningar i Svenska Basketligan Herr som ansåg att de hade en mycket låg, låg, hög eller mycket 
hög energiförbrukning under sina matchevent/arrangemang samt hur många av dessa som använde 
miljöanpassad energi under sina matchevent/arrangemang. 
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3.2 Fallstudie av Umeå BSKTs matchevent 
Umeå BSKTs ordförande Jalmby (muntl.) berättade att Umeå BSKT arrangerar ungefär 16-17 
matchevent årligen och publiksiffran ligger i genomsnitt på 750 personer per matchevent. 
Det var ungefär 20 personer som arbetade vid varje matchevent och det handlade framförallt 
om ideell arbetskraft.  
 
Umeå BSKT spelade sina matcher i sporthallen Udominate Arena. Anläggningen ägdes av 
Umeå kommun, som hade en miljöpolicy för Fastighet, Städ- och verksamhetsservice samt 
Miljö och hälsoskydd (se bilaga 6), men denna hade inte implementerats på enheten ännu 
(Lundberg, muntl.). Lundberg (muntl.) berättade att Udominate var rullstolsanpassad och 
där fanns även mikrofon, men hörslingor saknades. Utrymningsvägarna var utmärkta av 
brandtillsynsverket och det fanns en brandskyddsplan. 
 
Det fanns välskötta och rena hygienutrymmen i förhållande till antalet besökare under 
matcheventen. Lundberg (muntl.) berättade att städning av hygienutrymmen skedde en gång 
per dag av städbolaget Hemtrivsel och att de använde miljömärkta rengöringsprodukter. 
Avfallet källsorterades i fraktionerna brännbart och kartong/papper och hämtades 2-3 
gånger per vecka och togs om hand av Allmiljö. Vid Umeå BSKTs matchevent uppstod även 
avfall i form av returaluminiumburkar och även dessa källsorterades. Lundberg (muntl.) 
berättade att energiförbrukningen i lokalen låg på ca 33 000 kWh per månad och energin 
gick framförallt till uppvärmning, belysning och ventilation. Det fanns lysrörsbelysning i 
hallen, som hade en styrka på 1200 lux under matchevent och 1000 lux under träningar.  
 
I samband med matcheventen hade de även försäljning av livsmedel och supportartiklar. Det 
fanns både lokalproducerade och icke lokalproducerade livsmedel till försäljning. 
Supportartiklarna var varken miljömärkta eller lokalproducerade (Jalmby, muntl.). 
 
Lundberg (muntl.) berättade även att det fanns problem med arbetsmiljön under 
matcheventen eftersom ljudnivån var väldigt hög, vilket konstaterades även under 
platsbesöken. Sedan var det främst ensamarbete för den personal som var inhyrd från 
kommunen eftersom matcheventen ägde rum under kvällar/helger. 
 
3.3 Hinder för föreningar vid klassificering av idrottsevent  
Strandvik (muntl.) berättade att ett problem som kan uppstå när föreningar vill klassificera 
sina idrottsevent som hållbara är att beslut tas på ledningsnivå men inte når fram till 
medarbetarna. Den interna kommunikationen var oerhört viktig och den måste därför finnas 
med i alla led. Det gäller alltså att komma överens med medarbetare och leverantörer samt 
förmedla varför det är viktigt att arbeta med miljö- och hållbarhet inom föreningen.  
 
Strandvik (muntl.) påpekade även att när det kommer till idrottsföreningar handlar det ofta 
om mycket ideellt arbete och det är ofta nödvändigt att hålla nere budgeten för att få allt att 
gå ihop. Så även om det går att göra ekonomiska besparingar genom att införa miljöarbete 
kan det också vara en kostnadsfråga. Det tillkommer även en kostnad utöver miljö- och 
hållbarhetsarbetet för att få sätta en stämpel på eventet, vilket är ett slags kvitto på det man 
har gjort. Strandvik (2015) pekade även på risken för ”green wash”, alltså när det görs minsta 
lilla enbart för att uppfylla minimum kraven och kunna sätta en stämpel på evenemanget. 
Därför är det viktigt att syftet med arbetet framgår så att eventet verkligen blir hållbart. 
 
Strandvik (muntl.) berättade att hållbarhetsfrågan är svår att ta på och väldigt komplex. Det 
kan därför vara svårt att veta vart man ska börja och vad som faktiskt påverkar mest. Sedan 
ser man inte heller en direkt effekt av arbetet. Det kan även vara problematiskt ifall 
idrottsföreningen genom avtal är fast med en sponsor, som inte anser att miljöfrågan är 
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viktig, eller enbart hyr anläggningen för evenemangen ifall ägaren inte är intresserad av ett 
miljöarbete.  
 
3.4 Klassificering av idrottsevent med ISO 20121 och Miljömärkt Event 
Engqvist (muntl.) berättade att alla event måste uppfylla de obligatoriska kriterierna oavsett 
storlek och omfattning på eventet för att kunna stämplas som ett Miljömärkt Event (se bilaga 
1). Men vissa av kriterierna saknar relevans i vissa sammanhang exempelvis vid 
utomhusevent som inte använder el faller el-kriterierna bort. 
 
Engqvist (muntl.) trodde att anledningen till att det främst är större men mindre frekvent 
återkommande idrottsevenemang som godkänts med Miljömärkt Event är på grund utav att 
det var arrangörerna vid de stora evenemangen som började visa ett intresse vid starten år 
1999 och att kriterierna därför utformades efter dem. Men detta gör det fortfarande möjligt 
att implementera kriterierna på mindre och frekvent återkommande idrottsevent eftersom 
upplägget är desamma. Sedan påpekade Engqvist (muntl.) att det framförallt är de stora 
evenemangen som uppmärksammas och syns i media. 
 
För att ett event skulle kunna stämplas som ett Miljömärkt Event tillkom en kostnad, som 
varierade mellan olika event. De aspekter som brukade finnas med i bedömningen är antal 
besökare/deltagare, om inträde betalas, om organisationen bakom är ideell och om eventet är 
återkommande. Engqvist (muntl.) pekade på att det vid frekvent återkommande event är 
möjligt att samordna utskick, vilket i sin tur kan innebära mindre konkreta kostnader för 
Håll Sverige Rent och därmed även för arrangörerna. HSR genomförde platsbesök vid 
återkommande event minst vart tredje år, men oftast mer. Detta förutsatte att förhållandena 
under evenemangen var desamma, alltså samma plats, förutsättningar och arrangör. 
 
Strandvik (muntl.) berättade att vid återkommande idrottsevent som anordnas av föreningar 
är ett alternativ att arbeta med Sustainable Event ISO 20121 och själv välja fokusområde 
exempelvis delaktighet och återvinning av aluminiumburkar. Detta innebär att föreningen 
utgår ifrån sig själv och väljer ut de områden som har störst miljöpåverkan. Då går det även 
att sätta en stämpel på eventet. 
 
3.5 Miljöarbete inom svensk idrott 
Glimvert (muntl.) upplevde ett ökat intresse för miljöfrågan generellt hos idrottsföreningar 
på senare tid och det var även många som börjat arbeta med frågan. Riksidrottsförbundets 
miljöarbete var främst fokuserat på själva idrottsrörelsen och mindre mot den egna 
verksamheten. De hade en miljöpolicy (se bilaga 7) som ska finnas med i alla led, alltså inom 
riksidrottsförbundet, specialförbunden och distriktsförbunden, samt användas för att 
engagera föreningar och enskilda medlemmar. Graden av miljöarbetet varierade däremot 
mellan olika distrikt och föreningar. 
 
Glimvert (muntl.) pekade på att Riksidrottsförbundet (RF) har anläggningsstöd, vilket 
innebär att idrottsföreningar och idrottsanläggningar kan få möjligheten till ekonomiskt stöd 
för miljöåtgärder. RF arbetade under år 2014 med projektet Uthållig idrott tillsammans med 
energikontoret. Detta var för att minska idrottsanläggningars energianvändning och den 
klimatpåverkan som uppstår i samband med transporter inom svensk idrott.  
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4 Diskussion  
 
4.1 Miljöarbete inom idrottsföreningar i Sverige 
Det förekom miljöarbete inom flera av föreningarna i Svenska Basketligan Herr, men främst i 
en låg grad trots att de flesta ansåg att miljöfrågan var viktig. I nuläget finns det fortfarande 
mycket att göra innan miljöarbetet nått en önskvärd nivå men det höga intresset skulle 
kunna vara ett tecken på att det kommer ske förändringar i framtiden. Föreningarna bör 
börja med att arbeta med miljöfrågan strukturerat genom att sätta upp mål, rutiner och 
genomföra uppföljning. För just nu är det enbart en förening i den Svenska Basketligan Herr 
som arbetar med frågan på det här sättet. När arbetet inte är strukturerat kan resurser sättas 
på fel saker och detta kan bland annat resultera i onödiga kostnader. 
 
Enligt Energimyndigheten (2009) är det vanligaste uppvärmningssättet för 
idrottsanläggningar fjärrvärme och därefter elvärme. I Svenska Basketligan Herr använde en 
minioritet av föreningarna miljömärkt energi och det var endast två av dessa föreningar som 
använde fjärrvärme. Majoriteten av basketföreningarna svarade att energiförbrukning var låg 
under deras matcheventen/arrangemangen, men eftersom energiförbrukningen inte angavs 
med en specifik enhet, som exempelvis kWh, är det svårt att avgöra om de som angav att de 
hade en hög energiförbrukning verkligen hade en högre energiförbrukning än övriga. Sedan 
var andelen basketföreningar som använde miljöanpassad energi högre hos de som svarade 
att energiförbrukningen var hög. Detta skulle kunna bero på att de såg en större mening med 
att investera i miljöanpassad energi eftersom de upplevde att de hade en hög 
energiförbrukning medan övriga inte såg energiförbrukningen som något större problem.  
 
Enligt Energimyndigheten (2011) behöver idrottshallar (boll- och gymnastikhallar) mycket 
ljus och drifttiderna är långa, vilket i sin tur leder till en hög elanvändning. Belysning och 
ventilationsfläktar är den främsta anledningen, men sparpotentialen för belysningen ligger 
på 45 % samt 35 % för ventilationen. Enligt Energimyndigheten (2009) har byte till en mer 
energieffektiv armatur visat sig innebära störst minskning av elanvändningen när det 
kommer till idrottshallar. Detta följt av anpassade luftflöden och anpassning av belysningens 
drifttider. Detta skulle alltså kunna vara lämpliga åtgärder även för föreningarna i Svenska 
Basketligan Herr, men det går inte att säkerställa genom denna studie. 
 
Transporter är något som är svårare att råda över eftersom det trots allt är besökarna själva 
som väljer färdmedel, men samtidigt kan föreningarna motivera dem till att resa kollektivt 
eller använda ännu miljövänligare alternativ som att cykla eller gå. Jag tror att framförallt 
idrottsevent har en målgrupp som är lätt att motivera till de två sistnämnda men det 
förutsätter att eventet är placerat lokalt. När lokaltrafiken är otillräcklig i förhållande till 
antalet besökare kan det vara lämpligt med insatsbussar. Jalmby (muntl.) påpekade att syftet 
kan gå förlorat ifall bussarna är halvtomma under var och vartannat matchevent. Men hur 
kan man gå tillväga för att uppmuntra besökarna till att välja lokaltrafik eller annat 
miljövänligt färdsätt? Jalmby (muntl.) ansåg att en möjlighet kan vara att erbjuda rabatt ifall 
föreningen tar en inträdeskostnad, men då är frågan hur detta ska kontrolleras. 
 
Det uppstod många olika typer av avfall i samband med matcheventen, som anordnades av 
basketföreningarna, och därför behövs det en omfattande källsortering. Avfallet bör alltså 
källsorteras i ett flertal fraktioner beroende på vilka avfallstyper som uppstår. Eftersom det 
går att göra stora energibesparingar genom att återvinna aluminiumburkar, som förekom hos 
samtliga föreningar under matcheventen, bör en fraktion omfatta aluminiumburkar/pet-
flaskor. Vid återvinning av aluminium går det att spara 95 % av energin som behövs för att 
tillverka ny metall (Rang-Sells AB, 2011). 
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Ofta förekommer mindre verksamheter inom idrottsföreningen, exempelvis försäljning av 
livsmedel och supportartiklar. Detta resulterar inte bara i en ökad avfallsmängd utan själva 
produkterna innebär också en miljöpåverkan i samband med tillverkning, transport och etc.    
Sedan tillkommer det även produkter/tjänster i samband med själva idrottsverksamheten 
exempelvis bollar och matchställ. Majoriteten av föreningarna i Svenska Basketligan Herr 
valde lokalproducerade produkter/tjänster när det var möjligt. Däremot var det endast 36 % 
som valde att helt hålla sig till miljömärkta produkter och det finns alltså rum för 
förbättringar inom det här området. Genom att välja miljömärkta och lokalproducerade 
produkter/tjänster kan en idrottsförening visa upp sitt miljöarbete även utåt, profilera sig 
och skapa en medvetenhet bland besökare. Det är lättare för besökare att uppmärksamma 
detta än exempelvis en minskad elanvändning - som då troligen måste skyltas med. Jalmby 
(muntl.) påpekar att det som kan vara ett problem med framförallt supportartiklar, som 
exempelvis tröjor, är att det ofta är en stor kostnadsskillnad när det kommer till miljömärkta 
och icke miljömärkta produkter. För att kompensera måste därför även arrangörerna ta ett 
högre pris vid försäljning och det är därför viktigt att skapa en medvetenhet bland besökarna 
för att inte efterfrågan ska minska.   
 
Det var enbart 36 % av föreningarna i den Svenska Basketligan Herr som ansåg att 
bullernivåerna var minimerade under matcheventen. Detta tror jag är ett problem även i 
övriga idrottssverige eftersom idrottsevent ofta håller en hög ljudnivå och uppmuntrar till en 
sådan för att uppnå en viss stämning bland besökare och deltagare. Detta är främst en 
arbetsmiljöfråga eftersom det troligen är personalen som upplever störst störning och vistas 
mest i denna miljö, men eftersom matcheventen inte inträffar alltför ofta exempelvis ett par 
timmar ungefär 17-18 gånger per år behöver det inte vara skadligt för hälsan. Detta är ändå 
något som arrangörerna bör undersöka och diskutera med sina arbetstagare samt inhyrd 
personal.  
 
Glimvert (muntl.) pekar på att graden av miljöarbete varierar mellan olika distriktsförbund 
och olika idrottsföreningar i Sverige, men att fler har börjat arbeta med frågan på senare tid. 
Enligt deras miljöpolicy (se bilaga 7) ska policyns huvudprinciper fokuseras på transporter, 
anläggningar/idrottsmiljöer och arrangemang/evenemang. Detta eftersom de anser att det är 
möjligt att göra en betydande skillnad inom framförallt dessa områden.  
 
4.2 Klassificering av idrottsevent med ISO 20121 och Miljömärkt Event 
Riksidrottsförbundet har en miljöpolicy (se bilaga 7), som ska finnas med i verksamhetens 
alla led, och där uppmanar de även idrottsföreningarna till att skapa en egen miljöpolicy som 
anpassas utifrån föreningens egna behov och möjligheter. För att en idrottsförening ska 
kunna klassificera sina matchevent med Miljömärkt Event eller Sustainable Event krävs en 
miljöpolicy och då räcker det inte med att enbart hänvisa till Riksidrottsförbundets 
miljöpolicy utan de måste skapa en för föreningen. 
 
Det finns obligatoriska kriterier, som måste uppfyllas oberoende av eventets storlek och 
omfattning, vid klassificering med Miljömärkt Event och det leder till en bredd på arbetet 
samt en viss likformighet (se bilaga 1). Om en idrottsförening istället väljer att klassificera 
sina event med Sustainable Event genom att arbeta utifrån olika fokusområden föresvinner 
en del av bredden men det blir istället mer anpassningsbart. Det krävs alltså inte samma 
bredd på miljöarbetet utan det räcker med att fokusera på de delar som innebär störst 
påverkan. Det kan därför vara lämpligt för idrottsföreningar, som oftast är beroende av ideell 
arbetskraft, att börja utgå ifrån Sustainable Event för att spara både tid och resurser och 
sedan utveckla miljöarbetet allteftersom. Det krävs inte att föreningen äger anläggningen för 
sina matchevent, men vissa kriterier för Miljömärkt Event kan vara svåra att uppnå om 
anläggningens ägare inte alls intresserar sig i frågan. 
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Hos basketföreningarna som saknade miljöarbete angav majoriteten att tid var orsaken och 
det kan därför vara lämpligt att använda Sustainable Event och enbart rikta in sig på olika 
fokusområden. Sedan är det väldigt viktigt med ett strukturerat arbete så att tid inte läggs på 
fel saker. Det kan även uppstå problem när andra parter är involverade exempelvis när en 
förening enbart hyr anläggningen eller idrottsföreningar är genom avtal fast med en sponsor 
(Strandvik, muntl.). Miljöarbetet måste då kommuniceras även med dessa parter och syftet 
med miljöarbetet måste framgå. 
 
Med tanke på att Miljömärkt Event och certifiering med Sustainable Event blir allt vanligare 
och att intresset för miljöfrågan tycks öka inom svensk idrott tror jag att det endast är en 
tidsfråga innan även föreningar inom däribland bollsporten börjar miljömärka och certifiera 
sina matchevent/arrangemang - för möjligheten finns. Strandvik (muntl.) påpekade att det 
även kan vara ett sätt för föreningar att profilera sig och göra ett avtryck samtidigt som de är 
med och bidrar till ett mer hållbart samhälle.  
 
4.3 Praktisk implementering av ISO 20121 och Miljömärkt Event 
Det som jag anser framförallt kan ställa till det när en idrottsförening vill miljömärka sina 
matchevent eller klassificera sina matchevent med ISO 20121 är det faktum att de flesta 
föreningar enbart hyr anläggningen för sina matchevent/arrangemang. Detta innebär att det 
kan vara svårt att råda över vissa omständigheter ifall de som äger anläggningen inte är lika 
intresserad i frågan. Men eftersom Umeå kommuns fastighetskontor har en miljöpolicy (se 
bilaga 6) som ska implementeras även på Udominate Arena framöver ska detta inte bli ett 
problem för Umeå BSKT. Enligt det som anges i miljöpolicyn ska miljöaspekten finnas med 
vid både planering, beslut och utvärdering, vilket påminner om de olika skeendena i ISO 
20121. Planeringsskedet, som bland annat handlar om att definiera vägledande principer för 
hållbar utveckling och att dokumentera en policy, finns med i miljöpolicyn. Det gäller även 
utförandeskedet, som framförallt handlar om extern- och internkommunikation, eftersom 
det anges i miljöpolicyn att medborgare, anställda och förtroendevalda ska informeras och 
utbildas samt att miljöpolicyn ska kommuniceras med medarbetare och leverantörer. Jalmby 
(muntl.) pekade på att det är möjligt för idrottsföreningar att påverka anläggningens ägare 
genom hyreskostnaden.  
 
Vid val av lokal för ett evenemang pekar ISO (20121:2012) på att en tillgänglighet för alla ska 
beaktas samt närheten till kollektivtransport. Detta gör Udominate Arena till en lämplig plats 
för evenemangen eftersom lokalen var rullstolsanpassad samt hade mikrofon. Det enda som 
saknades ur den här aspekten var hörslingor. När det kommer till lokaltrafiken gick det 
ungefär en buss var 10-15 minut både före och efter eventet (Länstrafiken Västerbotten, 
2015). Det kan därför vara lämpligt med extra bussinsatser för Umeå BSKT matchevent när 
det förväntas bli höga publiksiffror. 
 
Jag anser att Umeå BSKT framförallt bör fokusera på transporter, avfall, energianvändning, 
miljömärkta och lokalproducerade produkter/tjänster samt vidta åtgärder för att minimera 
bullernivåerna eftersom det upplevdes som ett stort problem hos personalen. Det gäller även 
att börja arbeta strukturerat med miljöfrågan samt utforma en miljöpolicy inom föreningen. 
 
4.4 Kritiskt granskning av studien 
Vid återupprepning av studien kan det vara lämpligt att undersöka hur många föreningar 
som äger anläggningen för deras matchevent och även mäta bullernivån under eventen. 
Sedan kan det även vara relevant att komplettera med fördjupade undersökningar av andra 
typer av idrottsföreningar i framtiden eftersom det i just det här fallet var basketföreningar 
som studerades på djupet medan idrottssverige undersöktes mer ytligt och som en helhet. 
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5 Slutsatser 
 
• Miljöarbete förekommer inom idrottsföreningar i Sverige idag, men i en varierande grad 

beroende på idrottsdistrikt och förening. I Svenska Basketligan Herr hade majoriten av 
föreningarna ett miljöarbete även om det främst var i en låg grad. Majoriteten ansåg 
också att det var viktigt med miljöarbete inom föreningen.  

• Det finns möjligheter till förbättringar av miljöarbetet hos idrottsföreningar i Sverige. Det 
går bland annat att göra stora energibesparingar på själva anläggningarna för 
matcheventen samt att engagera fler till att välja lokaltrafiken eller andra miljövänliga 
alternativ. Sedan går det även att skapa en medvetenhet bland deltagare och besökare 
genom att köpa in och sälja miljömärkta och lokalproducerade produkter/tjänster.   

• Resurser som tid kan vara ett problem för miljöarbetet samt ifall föreningen är beroende 
av en annan part exempelvis om de hyr anläggningen för matcheventen eller genom avtal 
är fast med en sponsor som inte anser att miljöfrågan är viktig. 

• För att en idrottsförening ska kunna klassificeras som Sustainable Event eller Miljömärkt 
Event krävs det att föreningen börjar arbeta strukturerat med miljöfrågan och utformar 
en miljöpolicy. När det kommer till Miljömärkt Event finns det ett antal kriterier som 
måste uppfyllas. Vid Sustainable Event går det däremot att välja fokusområden och då 
enbart utgå från de områden som innebär störst miljöpåverkan. 

• Det går att tillämpa Miljömärkt Event och Sustainable Event även vid mindre men mer 
frekvent återkommande evenemang. 
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Bilaga 1 
Kriterier för Miljömärkt Event 
 
Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 
 
Vid engångsevent: 
• Samtliga obligatoriska kriterier ska uppfyllas 
• Minst 7 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas 
 
Vid återkommande event: 
• Samtliga obligatoriska kriterier ska uppfyllas 
• År 1: Minst 7 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas 
• År 2: Minst 10 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas 
• År 3. Minst 13 poäng från poängkriterierna ska uppfyllas 
 

 
 
1. Planering och kommunikation  
 
Obligatoriska kriterier 
1.1. En miljöansvarig finns för eventet. 
1.2. Eventet eller arrangören har en miljöpolicy/hållbarhetspolicy. 
1.3. Arrangören har de miljö- och hälsoskyddstillstånd som eventuellt krävs för att 

genomföra eventet. 
1.4.  Ansvariga och ledning för eventet har utbildats i miljöfrågor. 
1.5. Eventets funktionärer/medarbetare informeras/kommer att informeras om eventets 

miljöarbete och status som Miljömärkt Event. 
1.6. Eventets externa aktörer (försäljare, utställare etc.) informeras/kommer att informeras 

om eventets miljöarbete och status som Miljömärkt Event. 
1.7. Eventets besökare/deltagare informeras om eventets miljöarbete och status som 

Miljömärkt Event. 
1.8. Eventområdet städas och återställs i ursprungsskick efter eventet. 
1.9. Kommun eller annan markägare informeras om Eventets miljöarbete.  

 
Poängbaserade kriterier   
1.10. Eventets största miljöpåverkansområden har identifierats. (2p) 
1.11. Krav ställs på samarbetspartners/sponsorers miljöarbete. (1p/insats, max 2p) 
1.12. Besökare/deltagare får information om hur de kan hjälpa till med att minska eventets 
miljöpåverkan. (2p) 
 
2. Varor och tjänster  
 
Obligatoriska kriterier 
2.1. Eventets behov av varor och tjänster ses över för att undvika onödig resursanvändning 

som påverkar miljön negativt. 
2.2. Under eventet förekommer miljömärkta trycksaker. 
2.3. Under eventet förekommer miljömärkt kontorsmaterial. 
2.4. Under eventet förekommer miljömärkta tvättmedel. 
2.5. Under eventet förekommer miljömärkta diskmedel. 
2.6. Under eventet förekommer miljömärkta rengöringsmedel. 
2.7. Under eventet förekommer miljömärkta hygienprodukter i hygienutrymmen. 



 
 
 

Poängbaserade kriterier   
2.8. Green Key-märkta eller andra miljömärkta logianläggningar erbjuds som boende.  (1p) 
2.9. Krav ställs på samtliga underleverantörers miljöarbete. (1p/insats, max 2p) 
2.10. Goodiebags/give-aways utesluts, eller så är innehållet medvetet utvalt ur 
miljösynpunkt. (2p eller 1p, max 2p) 
2.11. Alla produkter som används är miljömärkta. (1p/insats, max 6p) 
2.12. Skyltar, vepor, banderoller, utställningsmaterial och liknande sparas och återanvänds. 
(1p) 
 
3. Mat och dryck 
 
Obligatoriska kriterier 
3.1. Under eventet erbjuds ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt mat. 
3.2. Under eventet erbjuds ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt dryck. 
 
Poängbaserade kriterier   
3.3. Kranvatten erbjuds under eventet. (1p) 
3.4. Endast ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt mat serveras.  (3p) 
3.5. Endast ekologisk, lokalproducerad eller Fairtrade-märkt dryck serveras.  (1p) 
3.6. Vegetariska måltider erbjuds eller endast vegetariska måltider erbjuds. (1p eller 3p) 
 
4. Avfall och nedskräpning 
 
Obligatoriska kriterier 
4.1. Det finns tillräckligt med rena och regelbundet tömda källsorteringsplatser i förhållande 

till det förväntade antalet besökare/deltagare. 
4.2. Det finns tillräckligt med rena och regelbundet städade hygienutrymmen i förhållande 

till det väntade antalet besökare/deltagare. 
4.3. Det finns tillräckligt många och regelbundet tömda papperskorgar i förhållande till det 

väntade antalet besökare/deltagare. 
4.4. Auktoriserad mottagare av avfallet säkerställer att det förväntade avfallet tas om hand. 
4.5. Avfallet källsorteras i minst 3 fraktioner utöver brännbart. 
 
Poängbaserade kriterier 
4.6. Insatser görs för att motverka nedskräpning. (1p/insats, max 4p) 
4.7. Avfallet källsorteras även i ytterligare fraktioner utöver de tre som har redovisats i 

kriterie 4.5 (totalt 6 fraktioner inkl. de i 4.5 = 2p, totalt 8 fraktioner = 3p, totalt 10 eller 
fler fraktioner = 4p) 

4.8. Komprimator används för att minska den totala avfallsvolymen och på så sätt minska 
transporterna. (1p) 

4.9. Dryckesglas diskas och återanvänds. (1p) 
 

5. Energi och klimat 
 
Obligatoriska kriterier 
5.1. Eventets behov av energi ses över för att undvika onödig energianvändning. 
5.2. Krav ställs på miljömärkt el under eventet. 
 
Poängbaserade kriterier   
5.3. Eventets användning av energi miljöanpassas. (1p/insats, max 4p) 
5.4. En analys av eventets utsläpp av klimatpåverkande gaser görs. (2p) 
5.5. Analysen i 5.4 är externt granskad eller utförd av extern part. (2p) 
5.6. Eventet klimatkompenseras. (3p) 



 
 
 

6. Transporter  
 
Obligatoriska kriterier 
6.1. Eventets behov av transport ses över för att undvika onödiga transporter. 
6.2. Insatser görs för att minska eventets transporter. 
6.3. Buss, tåg eller samåkning till och från eventet uppmuntras. 
 
Poängbaserade kriterier 
6.4. Eventets interna transporter miljöanpassas. (1p/insats, max 3p) 
6.5. Buss, tåg eller samåkning arrangeras till och från eventet. (1p/insats, max 3p) 
6.6. Under eventet finns ett transportsamarbete med den lokala kollektivtrafiken.   (1p) 
6.7. Inkomster från parkeringsavgifter går till miljöprojekt. (1p) 
6.8. Arrangören underlättar för cyklister som besöker eventet.(1p/insats, max 2p) 

 
7. Vatten 
 
Obligatoriska kriterier 
7.1. Vattenbehovet under eventet ses över för att minska onödig vattenanvändning. 
 
Poängbaserade kriterier   
7.2. Vattnet används effektivt under eventet. (1p/insats, max 3 p) 
 
8.  Särskilda insatser 
 
Poängbaserade kriterier 
8.1. Ytterligare åtgärder vidtas för att minska eventets miljöpåverkan. (max 2p) 



 
 
 

Bilaga 2 
Enkät 
 

 
  



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

Bilaga 3 
Intervjufrågor Julia Engqvist projektledare för Håll Sverige Rent 
 
1. Är kraven desamma oavsett idrottseventets omfattning/storlek? 
 
Det verkar framförallt vara större men mindre frekventa idrottsevenemang som godkänts 
som Miljömärkt Event.  
2. Varför tror du att det inte finns mindre men mer frekvent återkommande event som 
godkänts som Miljömärkt event?  
 
3. Vad skulle det kosta för att miljömärka ett upprepande idrottsevent som ett Miljömärkt 
Event? (Exempelvis ett återkommande evenemang med 15-20 matcher, max 1000 åskådare i 
snitt/match, ca 20 ideella arbetstagare?) 

4. Hur skulle uppföljningen göras vid evenemang som återkommer flera gånger årligen (antal 
plastbesök/år)? 

5. Har ni behov av att en idrottsförening är pilot för att kunna utveckla en modell för 
återkommande idrottsevent/matcher? 



 
 
 

Bilaga 4 
Intervjufrågor Simon Strandvik VD för Greentime AB 
 
1. Upplever du att det finns ett intresse gällande hållbara idrottsevent? Eller har 
hållbarhetsfrågan fått större genomslagskraft i resterande eventbranschen? 
 
2. Vilka eventuella svårigheter/hinder kan arrangörerna stöta på innan ett idrottsevent kan 
klassas som hållbart? 
 
Det verkar framförallt vara större men mindre frekvent återkommande idrottsevenemang 
som har tilldelats Miljömärkt Event. 
3. Har du märkt av något intresse från mindre men återkommande event (exempelvis basket- 
eller innebandyföreningar som vill arbeta med hållbarhet under sina matchevent)?  
 
4. Vad anser du är viktigast för att lyckas med miljöarbetet? 

5. Har du något/några pågående projekt inom området?



 
 
 

Bilaga 5 
Intervjufrågor Daniel Glimvert koordinator för anläggningar och 
idrottsmiljöer på Riksidrottsförbundet 
 
1. Funktion på den som svarar? 
 
2. Har riksidrottsförbundet något miljöarbete? 
 
3. Vem är ansvarig för miljöarbetet? 
 
4. Beskriv hur ni arbetar med miljöfrågan?  
 
5. Hänvisar ni föreningar till specialförbunden angående miljöfrågan? 
 
6. Hur anser ni att Svenska basket förbundet arbetar med miljöfrågan? 
 
7. Har ni någon uppfattning om miljöarbetet inom idrottsföreningarna i Sverige? 
 
8. Har ni sett en tendens till ett ökat intresse på senare år? 
 
 



 
 
 

Bilaga 6 
Intervjufrågor Camilla Lundberg enhetschef för Gammlia idrottscentrum 
 
1. Finns en miljöpolicy? Efterlevs den? 
 
2. Hur ofta sker städning av hygienutrymmen samt städning av lokalen?  
 
3. Vilka rengöringsprodukter används? (Mikrofiberprodukter och/eller miljömärkta 
produkter?) 
 
4. Har åtgärder vidtagits för att minska vattenförbrukningen? Om ja, vilka? (exempelvis 
snålspolande duschar/toaletter/kranar eller beteendemässigt) 
 
5. Hur hög är energiförbrukningen (kWh)?  
 
6. Hur används energin? 
 
7. Vilken belysning finns i hallen? 
 
8. Vilka fraktioner källsorteras avfallet i? Vem tar hand om avfallet (auktoriserad mottagare)? 
Hur ofta sker hämtning av avfall? 
 
9. Är lokalen tillgänglig för alla? (hörslingor, mikrofon, rullstolsanpassning etc.) 
 
10. Finns information och hur fungerar säkerhetsrutiner och möjlighet till utrymning av 
lokalen? 
 
11. Hur är arbetsmiljön? 
 



 
 
 

Bilaga 7 
Umeå kommuns miljöpolicy för Fastighet, Städ- och verksamhetsservice 
och Miljö och hälsoskydd. 
 
Miljöpolicy för Fastighet, Städ- och verksamhetsservice, samt Miljö- och hälsoskydd inom 
Umeå kommun. 
 
En kommun som arbetar för hållbarhet är en attraktiv kommun, en kommun som hela 
tiden utvecklas och förnyas. Det skapar livskvalitet. Därför har vi beslutat att vi ska jobba 
för att uppfylla de fyra hållbarhetsprinciperna. 
 
Detta gör vi genom att... 
• i all verksamhet klara gällande lagkrav inom miljöområdet 
• integrera miljötänkande vid planering, beslut och utvärdering 
• låta miljöaspekter väga tungt vid upphandling och inköp 
• hushålla med naturresurser 
• välja förnyelsebara alternativ inom energi och transporter 
• aktivt förebygga föroreningar, framför allt från ämnen som är främmande för naturen 
• kontinuerligt arbeta med information och utbildning till medborgare, anställda och 

förtroendevalda 
 
Vi ska vara öppna med vårt arbete med att nå vår miljöpolicy. Den ska också kunna 
inspirera alla i Umeå att sträva för mer hållbarhet. Därför... 
• har vi en dialog med alla leverantörer om vår miljöpolicy om hur vi tillsammans kan 

bidra till att uppfylla den 
• kommunicerar vi vår miljöpolicy till alla anställda och förtroendevalda 
• ser vi till att var miljöpolicy finns lätt tillgänglig för alla som är intresserade 
 
Vårt arbete med hållbarhet bidrar till Umeå kommuns vision: 
Umeå kommuns vision att vi ska ha 200 000 invånare år 2050 uttrycker att alla ska 
uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla våra medborgare och 
de som överväger att flytta hit och etablera sig; studenter, näringsliv etc. 
 
Hållbarhetsprinciperna anpassade för Umeå kommun 
• Fasa ut användandet av ämnen från berggrunden, såsom fossila bränslen 
• Ständigt minska användandet av miljöfrämmande och miljöfarliga ämnen. 
• Värna om den biologiska mångfalden i vår närmiljö genom att förhindra 

undanträngande av arter och ekosystem 
• Se till att Umeås medborgare, idag och i framtiden, ges möjlighet till medborgare, 

och i framtiden, ges möjlighet till att vara kreativa, utvecklas och tillgodose sina 
behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov. 
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Bilaga 8 
Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy 
 
Vision och övergripande mål 
Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: 
 
En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov. 
 
Formuleringen är hämtad från FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” från 1987. I den 
beskrivs hållbar utveckling i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar – ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet. 
 
Riksidrottsförbundet (RF) ställer sig bakom Sveriges riksdags övergripande mål för 
miljöpolitiken: att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
 



 
 
 

Fyra huvudpunkter och tre områden 
 
Ledningsansvar och förhållningssätt 
Vi vill att alla idrottsförbund och idrottsföreningar tar ett ledningsansvar och ett medvetet 
förhållningssätt i sitt arbete med miljö- och klimatfrågor. 
 
 
Miljölagar och tillstånd 
Vi ska aktivt leva upp till gällande miljölagar och ha de tillstånd (från kommuner och 
länsstyrelser) som krävs för att bedriva vår verksamhet. 
 
 
Miljöintegrering 
Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påver kan på miljön 
och klimatet vår verksamhet innebär. Verksamheter kopplade till anläggningar, 
idrottsmiljöer, arrangemang och transporter. Denna aspekt bör även vägas in när vi 
samarbetar med externa aktörer. 
 
 
Miljö- och  klimateffektbeskrivningar 
Vi vill vid större nybyggnationer om- och tillbyggnader samt vid större arrangemang och dess 
tillhörande transporter, göra erforderliga miljö- och klimateffektbeskrivningar. 
 
De fyra huvudpunkterna fokuseras på tre områden där idrottsrörelsen har betydande 
möjligheter att påverka: 
 
» Anläggningar och idrottsmiljöer 
» Arrangemang och evenemang 
» Miljö- och klimatanpassade transporter 
 
Policyns syfte är att ge Riksidrottsförbundet (RF), special- (SF) och distriktsidrottsförbunden 
(DF) samt SISU Idrottsutbildarnas organisationer riktlinjer för miljö- och klimatarbetet inom 
idrotten. 



 
 
 

Organisation och ansvar 
 
Policyn riktar sig i första hand till RF, SF, DF, SDF och SISU Idrottsutbildarna. Ett mål är att 
genom spridning av policyn inom hela rörelsen även engagera såväl föreningar som enskilda 
medlemmar i arbetet. 
 
Riksidrottsförbundet (Rf) 
RF svarar för policyns spridning, implementering, uppföljning och framtida uppdateringar, 
samt ansvarar för nationell samordning och stöd. Kompetens ska finnas för miljö- och 
klimatfrågornas hantering på RF-nivå, för att kunna ge vägledning och stöd till SF och DF. 
RF ansvarar vidare för avtal med sam- arbetspartners innehållande aktivt miljötänk och för 
att lyfta fram positiva exempel från föreningar och förbund. 
 
RF:s anläggnings- och idrottsmiljöstöd (handläggs av DF) ska ge prioritet till ansökningar 
som har miljö- och klimateffektbeskrivningar som syftar till att minimera miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
Distriktsidrottsförbund (df) 
DF svarar för att implementera RF:s policy regionalt och svarar för regional samordning och 
stöd. Kompetens ska finnas för miljö- och klimatfrågornas regionala hantering på DF- nivå, 
samverkan med berörda aktörer och stöd till SDF och IF. DF handlägger RF:s anläggnings- 
och idrottsmiljöstöd. 
 
Sisu idrottsutbildarna 
SISU Idrottsutbildarna svarar för digitalt tillgängligt utbildningsmaterial på sin hemsida, 
som modifieras och uppdateras efter hand. De beaktar informations- och kunskapsspridning 
om frågorna vid de utbildningar, konferenser och mötesplatser de finner lämpligt. SISU 
Idrottsutbildarnas distrikt svarar för detsamma på regional nivå. 
 
Specialidrottsförbund (sf) 
SF uppmanas att ha en mer detaljerad miljö- och klimatpolicy med utgångspunkt i den egna 
idrottens behov och möjligheter. De uppmanas även att ha en ansvarig person/grupp för 
frågorna. Förutom att personen ansvarar för miljö- och klimatfrågor när det gäller 
förbundets egen verksamhet, svarar personen också för att ge vägledning och stöd till 
förbundets SDF och IF. 
 
Idrottsföreningen (if) 
IF uppmanas att följa policyn och tillämpa denna utifrån den egna verksamhetens behov och 
möjligheter. De föreningar som intygar till RF, att de har för avsikt att leva upp till kriterier 
som bygger på RF:s generella policy kan få ett särskilt Diplom, Grön idrottsförening, att sätta 
upp synligt där man finner det lämpligt. Ansvaret att leva upp till kriterierna ligger helt på 
föreningen själv. Mer information om diplomet och dess kriterier finns på RF:s hemsida. 
 
 



 
 
 

Vägledning 
 
Hur ser utmaningarna ut ur miljö- och klimatperspektiv idag? 
De utmaningar vi ställs inför på grund av naturens egen och människans ökade belastning på 
miljön och dess resurser är många. Den s k ”Overshoot day”, den dag på året då 
mänskligheten börja leva bortom gränsen för vad vårt ekologiska system tillåter inträffar 
tidigare på året för varje år som går. Enligt Världsnaturfonden gör vi, på mindre än nio 
månader, av med resurser som det tar tolv månader för naturen att återskapa. De resterande 
månaderna på året samlar vi på oss en skuld genom att överutnyttja vårt naturkapital, 
samtidigt som vi samlar på oss mer och mer avfall. Om alla på jorden skulle leva som i 
Sverige skulle vi behöva nästan tre jordklot. 
 
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna och den högst prioriterade 
miljöfrågan. Ökade utsläpp av växthusgaser har ökat atmosfärens växthuseffekt, det vill säga 
att en del av solens instrålande värme inte reflekteras tillbaka ut i rymden, utan istället 
värmer upp jorden. 
 
De senaste hundra åren har den globala temperaturen ökat med 0,8 grader enligt FN:s 
klimatpanel. EU har slagit fast målet att temperaturen inte får öka med mer än två grader i 
förhållande till förindustriell tid. Den får med andra ord inte öka med mer än 1,2 grader 
under en hundraårsperiod. Människans ökade belastning på miljön och dess resurser kräver 
gemensamt arbete. Som privatperson och som en del av idrottsrörelsen kan alla bidra till att 
minska vår miljöpåverkan. 
 
Anläggningar och idrottsmiljöer 
Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer kan definieras där det utövas träning och tävling i tid 
och rum. Det behöver med andra ord inte bara handla om en fast avgränsad inomhus- eller 
utomhusyta som en idrottsplats, idrottshall, ishall, simhall eller idrottslokal, även om det är 
det vanligaste förekommande. Av RF:s 69 medlemsförbund är cirka 25 förbund mer eller 
mindre beroende av tillgång till luft, mark, vatten och väg. Det ser också olika ut när det 
gäller idrottens ägande, arrende, nyttjandeavtal, hyresavtal, tillstånd och drift av 
anläggningar och idrottsmiljöer. Många föreningar har också egna eller hyrda 
klubbhus/klubblokaler. Det är viktigt att varje idrott, utifrån RF:s generella policy, 
konkretiserar sin egen miljö- och klimatpolicy utifrån sina egna behov och möjligheter. 
 
Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har i många fall en positiv effekt på miljön, när det 
kommer till bevarande av natur- och kulturvård, samt skapande och bevarande av grönytor. 
Särskilt i tätortsnära områden. 
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