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Noen spørsmål vi skal innom

o Er bærekraft noe idretten skal drive med? 

o Hva er bærekraft?

o Ulike dimensjoner; klima og miljø, økonomi, sosiale forhold

o17 bærekraftsmål – skal idretten jobbe med alle?

o «Vi er SÅ gode på sosial bærekraft. Det får holde» 

o Hvordan treffes anlegg av bærekraftstematikken?

o En aktuell inngang? økologisk modernisering



Hvorfor idretten må involvere seg

✓Idrettens posisjon

✓Kan utgjøre en forskjell – f.eks er nesten alle barn innom

✓Visjonen forplikter; idrettsglede for alle

✓Samfunnsansvar/oppdrag

✓Idretten ønsker å bidra til noe større enn seg selv

✓Men: hvor langt rekker idrettens samfunnsansvar?

✓Krav fra omverden

✓Nåværende og potensielle samarbeidspartnere

✓Kommunen

✓Staten, blant annet gjennom spillemiddeltildelingen

✓Medlemmene, spesielt de unge

✓Krav til omverden

✓Idretten representerer en betydelig innkjøpsmakt



Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er 
utvikling som imøtekommer 
dagens behov uten å ødelegge 
mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket 
sine behov

Verdenskommisjonen 

for miljø og utvikling, 1987

Statsminister Gro Harlem Brundtland i Seoul 1988 da Lillehammer 

ble tildelt vinterlekene i 1994 (Foto: NTB)



* Vedtatt i 2015
* Skal nås innen 2030
* 17 bærekraftsmål
* 169 delmål 

*Først og fremst en felles 
referanseramme
- et felles språk
* Presentert som 
endringsagenda, men 
hvor effektiv er det for å 
skape endring?

fn.no



FN-sambandets hjemmeside, www.fn.no
MÅL 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i 

hele verden 

Delmål 1.1:

Innen 2030 utrydde all ekstrem 

fattigdom

Delmål 1.2:

Innen 2030 minst halvere andelen 

menn, kvinner og barn i alle aldre 

som lever i fattigdom, i henhold til 

nasjonale definisjoner

Osv







Alt henger sammen
Bryllupskakemodellen
*Gir et grunnlag for 
prioritering og en tydeligere 
retning for handling enn 17 
BM alene

Stockholm Resilience Centre (SRC)

Planetens

tålegrense

Planetens tålegrense
* Setter en absolutt, ytre 
ramme

* Hullet i midten av 
kaken, innenfor 
tålegrensene: et trygt 
handlingsrom for 
menneskeheten

Sosial

tåle-

grense         

Sosial tålegrense
* sosiale mål og 
miljømålene setter 
rammen for all 
økonomisk aktivitet 
for menneskeheten



Hvilke mål skal idretten 
konsentrere seg om?









Mange har begynt å jobbe med tematikken 
– med utgangspunkt i bærekraftsmålene

NIF

Para-VM

NFF

Strømsgodset





På vei mot strategi og handlingsplan



Anlegg og bærekraftige lokalsamfunn – tydeliggjøring av målkonflikter?    

To grunnleggende 
målkonflikter om 
bærekraftig utvikling:

1) Den mellom 
nålevende 
generasjoner og 
fremtidige 
generasjoner

2) Den mellom 
utvikling og 
menneskelige 
behov på den ene 
siden, og klima og 
miljø på den andre



Økologisk modernisering – en teoretisk inngang å ta med inn i helgen

Balanse mellom økonomiske hensyn, sosiale hensyn og miljøhensynet

Grønn vekst:

Samfunnets innretning etter 
økonomisk vekst og materiell 
velferd må ikke nødvendigvis 
oppgis. Økonomisk vekst, 
sosiale hensyn og miljøansvar 
står ikke i motsetning til 
hverandre, men kan oppnås 
samtidig

Grønn teknologi:

Samfunnet får bukt med 
miljøproblemer ved å utvikle 
renere, mer effektiv og mindre 
ressurskrevende teknologi

Institusjonell læring:

Organisasjoner lærer av 
industrisamfunnets erfaringer, 
lytter til miljøbevegelsens kritikk, 
tar miljøproblemer på alvor og 
internaliserer miljøansvar

Formell og uformell regulering:

Myndighetene stiller krav og 
skaper insentiver gjennom 
lovgivning

Omfattende oppmerksomhet om 
miljø hos myndigheter, næringsliv 
og organisasjonsliv fører til 
utvikling av frivillige reguleringer 
slik som miljømerker og 
sertifiseringsordninger

FIRE ANTAKELSER:



Troverdighet i arbeidet med bærekraft?

Idretten har mye å (mot)bevise

2011 2015 2018 2019



Det rører seg, men sakte

2019 - 2023



MEN: Hvor lenge varer fase 1?

o For å kunne bidra i en 
bærekraftsprosess, kommer 
man ikke unna fase 1 – som 
handler om kompetanse og 
kunnskap

o Bruke tid og involvere mange 
på å definere og prioritere 
bærekraftsmål

o Sette konkrete mål det er 
mulig å evaluere 

Viktig å merke seg:



Spørsmål å ta med videre: Bærekraft norsk idretten; hvorfor og hvordan?

1. Hvorfor bør idretten jobbe med 
bærekraft i årene som kommer? 

2. Hvordan tilnærmer seg arbeidet?

a) Bør arbeidet koordineres?

b) Bør det overlates til NIF?

c) Bør man konsentrere seg om 
de sosiale bærekraftsmålene?



Spørsmål/kommentarer?

Takk for meg!

YouTube:

@Idettsledelse

Bok: 

Fagbokforlaget.no

Nettstudier:

nih.no/idrettsledelse

@Idrettsledelse

@nihsportmanagement

Anbefalte ressurser


