
 

 

SVEBI 2020 – Good Sport or Sports for Good?  
- the role of sports in relation to the sustainable development goals 
 
Hur kan de globala hållbarhetsmålen användas för att utveckla idrotten – och hur kan 
idrotten bidra till att uppnå en hållbar samhällsutveckling?  
 
SVEBI konferensen 2020 arrangeras av Institutionen Idrottsvetenskap på Malmö Universitet 
den 19–20 november. Huvudtema för konferensen är idrott i relation till FN:s globala 
hållbarhetsmål. Temat är valt då idrottens roll i förhållande till de globala målen är, eller 
kanske snarare bör vara, ett glödhett ämne inom såväl idrottsvetenskapliga 
forskningsmiljöer som inom idrottsbranschen. Vi ser ett tydligt behov av ökad kunskap och 
fördjupade diskussioner angående idrottens förhållande till de globala målen. 

SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) är en 
intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten som: verkar för goda 
forskningsmöjligheter, skapar kontakt mellan forskare på det beteende- och 
samhällsvetenskapliga området, informerar inåt och utåt om aktuell forskning på området, 
upprätthåller kontakter med idrottens organisationer och andra för denna forskning 
väsentliga organ, verkar för utbildning inom området och verkar för internationella 
kontakter inom forskning och utbildning 

Konferensens innehåll kommer att länkas till huvudtemat genom att ett eller fler av de 17 
globala målen kopplas ihop med de olika sessionerna som kommer att fokusera på: 

▪ Idrott och miljöfrågor  
▪ Idrott och barns rättigheter 
▪ Skolämnet idrott och hälsa 
▪ Idrott och good governance 
▪ Idrott och digitalisering 

Som ett steg mot en ökad internationalisering kommer samtliga keynotes och ett 
konferensspår att hållas på engelska under de båda dagarna. Vidare kommer representanter 
från såväl idrottsrörelsen som lärare inom ämnet idrott och hälsa att bjudas in. Dagen före 
konferensen, den 18:e november, kommer det att arrangeras en rad olika aktiviteter, 
däribland: doktorandträff, friluftsgruppsträff och lärarutbildarträff. 

Malmö Universitet är ett av Sveriges riksidrottsuniversitet och Idrottsvetenskap i Malmö står 
för en levande och framgångsrik idrottsvetenskaplig forskningsmiljö omfattande en 
mångfald av inriktningar med tyngdpunkten inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill 
finns ett välutvecklat samverkansnätverk på idrottsfältet och vi bedriver forsknings- och 
utvecklingsprojekt i samverkan med en rad idrottsrelaterade samhällsaktörer. Idag bedriver 
institutionen en rad olika projekt som kan kopplas ihop med de globala hållbarhetsmålen, 
för att nämna några: Mistra Sport & Outdoors, Sport Open, Malmö Youth Sport Study & Too 
young to ride? 

Välkommen till SVEBI 2020 i Malmö! 

 
 

https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Institutioner/Idrottsvetenskap-IDV/
http://www.svebi.se/
https://www.mistra.org/nyhet/idrott-friluftsliv-och-hallbarhet-i-fokus-for-nytt-mistraprogram/
https://www.sportopen.se/
https://www.mah.se/Forskning/Sok-pagaende-forskning/Malmo-Youth-Sport-Study/
https://idrottsforum.org/feature-hedenborgetal190308/
https://idrottsforum.org/feature-hedenborgetal190308/
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