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Inspirationsföreläsning:

Den nya fritidens politiska ekonomi
Från tärande till närande verksamhet
Det nya fritidsbegreppet står för livskvalitet och välbefinnande. Fritiden är en kvalitetstid
som skapar ”goda, sunda och harmoniska människor”. Fritiden är viktig för alla människor
– från vaggan till graven. Den är också viktig för att skapa det goda samhället.
Det nya fritidsbegreppet är egentligen inte alls nytt. Synsättet grundlades av Aristoteles
300 år f.Kr. och har under de senaste 20-30 åren utvecklats och belagts av den fritidsvetenskapliga forskningen. Synsättet introducerades i Sverige redan 1936 under utställningen
Fritiden i Ystad, men har sedan fallit i glömska.
I denna föreläsning återintroducerar vi ett modernt och framåtsyftande synsätt på fritiden.
Det får både politiska och ekonomiska konsekvenser:
•
•
•
•

det utmanar många traditionella föreställningar inom kommunalpolitiken,
en aktiv och medveten fritidspolitik är en lönsam investering, både politiskt och ekonomiskt,
det bildar en nödvändig bas för ett socialt hållbart och hälsosamt samhälle,
det skapar en ny arena för kreativa politiker.

Denna föreläsning är ett samarbete mellan kunskapsföretagen Nordeg (Nordic Evaluation
Group) och Fritidsvetarna (Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier)
Förslag till uppläggning:
Förmiddag

Den nya fritiden. En politisk möjlighet?
Hans-Erik Olson, fil. dr och fritidsvetare

Eftermiddag

Den nya fritiden. Blir den för dyr?
Björn Anders Larsson, konsult och föreståndare för Idrottsekonomiskt Centrum
Avslutande diskussion

En föreläsning förändrar sällan världen. Vi ser därför gärna att denna föreläsning kan fortsätta i ett konkret förändringsarbete. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant.
Målgrupp: Kommunstyrelsen, politiker och personal inom äldreomsorg och Kultur och
fritid (motsvarande).
Kostnad: Beror på omfattning och uppläggning. Kontakta oss för diskussion.
För mer information kontakta:

NORDEG

Fritidsvetarna

Björn Anders Larsson
Vikingavägen 12 B
224 77 Lund
046 – 15 06 90 / 0762 – 48 30 56
www.nordeg.se

Hans-Erik Olson
Karlbergsvägen 86 B
113 35 Stockholm
070 – 728 75 65
www.fritidsvetarna.com
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