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En satsning på elitidrott och 

utbildning stärker svensk idrotts 

internationella konkurrenskraft!

• Civil utbildning!

• Bättre elitidrottare!?

• Fler VM och OS-medaljer!?

Vision elitidrott och utbildning

Sverige är en världsledande idrottsnation och en 

förebild som stimulerar elitsatsande ungdomar att nå 

sin fulla potential som människor och idrottare.

Nationell stolthet – Internationell respekt

En idrottspolitik för 2000-talet

”Grundtanken i den svenska modellen 

är att elitidrottarna ska kunna gå vidare 

i ett normalt liv i samhället när deras 

idrottskarriärer är över.

(Prop. 1998/99:107P)

Riksidrottsmötet Uppsala 2011  

Målet för 2015 är att RF ska ha 

utvecklat och etablerat ett system 

för att kombinera elitidrott och 

utbildning genom 

riksidrottsgymnasier, nationella 

idrottsutbildningar och 

riksidrottsuniversitet. 

Kartläggningen

• Enkät till 40 lärosäten.

• 21 svar, många oerhört seriösa och 

genomarbetade.

• 11 lärosäten ville bli RIU.

• Ett flertal lärosäten ville bli EVL.
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Bedömningsunderlag RIU

• RF:s lärosätesbesök

• Elitkommittén 

• SOK

• Sökta elitidrottsstipendier 

• Ansökningar och beviljande av CIF-anslag

• UKÄ:s utvärdering av ämnet idrottsvetenskap

• Lärosätesenkät

• Kravspecifikationen i RIU:s tre delar

• SF:s referensgrupp - ranking av lärosäten

• Geografi

Referens- och bedömningsgrupp

• SF - Fotboll, Volleyboll, Friidrott, 

Orientering, Bowling, Golf och Skidor

• DF – Halland

• SAIF (SF-motionär)

Riksidrottsuniversitet (RIU) 

- Gymnastik- och 

Idrottshögskolan/Kungliga 

Tekniska högskolan

- Göteborgs 

universitet/Chalmers 

Tekniska Högskola

- Umeå universitet

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) 

- Högskolan Dalarna

- Högskolan Halmstad

- Högskolan Jönköping

- Karlstad universitet

- Linnéuniversitetet

- Linköpings universitet

- Mittuniversitetet

- Malmö högskola

- Stockholms universitet

- Uppsala universitet

- Örebro universitet

ELITIDROTT

Optimal träning och 

tävling med 

support under 

kompetent 

tränarstöd

ELITIDROTTSVÄNLIGA LÄROSÄTEN

Anpassad studiegång/studievägledning

RIKSIDROTTSUNIVERSITET

En kombinerad utbildnings- och elitsatsning för svensk idrotts bästa

Riksidrottsgymnasier och Nationellt godkända Idrottsutbildningar

TRÄNAR-

KOMPETENS

Akademisk tränar 

och/eller 

lärarutbildning i 

specialidrott(er)

UTBILDNING

Individuellt 

anpassade studier

Karriärrådgivning

Managementstöd

FORSKNING OCH 

UTVECKLING

Praktiknära 

forskning, 

uppföljning och 

utvärdering

KOMBINERADE KARRIÄRER

Avtal

• Begränsat antal RIU och flertal EVL

• Skrivs mellan RF och lärosäte

• Treårsavtal – Rektor/GS

• Möjligt mellan SF och lärosäte
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ELITIDROTT

Optimal träning och 

tävling med 

support under 

kompetent 

tränarstöd

IDROTTSVÄNLIGA LÄROSÄTEN

Anpassad studiegång/studievägledning

RIKSIDROTTSUNIVERSITET

RF SF

Certifiering Avtal

Förordning

Kommun/DF/IF

Finansiering

Stipendier

Elitstöd

UHRUKÄ

En kombinerad utbildnings- och elitsatsning för svensk idrotts bästa

CIFSISU

(2013-10-07, KL & LO)

Riksidrottsgymnasier och Nationellt godkända Idrottsutbildningar

TRÄNAR-

KOMPETENS

Akademisk tränar 

och/eller 

lärarutbildning i 

specialidrott(er)

UTBILDNING

Individuellt 

anpassade studier

Karriärrådgivning

Managementstöd

FORSKNING OCH 

UTVECKLING

Praktiknära 

forskning, 

uppföljning och 

utvärdering

KOMBINERADE KARRIÄRER

Elitinriktad tränar och 

lärarutbildning i specialidrott 

Lärosätet ska erbjuda en tränarutbildning som leder 

fram till en akademisk examen med möjlighet att gå 

vidare till avancerade studier på magister och 

masternivå. Lärosätet ska ge en lärarutbildning i ämnet 

specialidrott i kombination med ytterligare valbara 

ämneskombinationer förutsatt att en ändring kan göras 

i gällande högskoleförordning. 

Anpassade studier 

Lärosätet ska ge av Specialidrottsförbundens (SF) 

definierade (potentiella och aktuella) 

landslagsidrottare (alla nivåer) möjligheten till ett 

individuellt studieupplägg på ett 

utbildningsprogram på dess olika delkurser samt 

på fristående kurser. 

Ge studenterna möjligheten till anpassade studier vad 

det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. 

Lärosätet ska ge support för karriärrådgivning, 

karriärövergångar samt karriärutveckling

Elitidrottsmiljö 

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt 

som är möjligt ges stöd för att kunna genomföra en 

elitsatsning i kombination med akademiska studier. 

Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker 

samverkan med lämpliga specialidrottsförbund för att 

ytterligare utveckla denna. 

Praktiknära forskning 

Lärosätet ska, under förutsättning att externa medel 

tillförs, bedriva praktiknära forskning i samarbete med 

SF och RF. Under avtalsperioden arbetas det fram en 

plan för hur samarbetet kan utvecklas och 

systematiseras. Olika forskningsprojekt förbereds, 

genomförs, följs upp och utvärderas.

Ansökan RIU och EVL 

1. Studenten fyller i en ansökningsblankett och skickar 

in den till aktuellt specialidrottsförbund (SF).

2. SF verifierar att studenten är en potentiell eller 

aktuell landslagsidrottare (alla nivåer) och skickar 

tillbaka blanketten till studenten.

3. Studenten tar med sig intyget till aktuellt lärosäte för 

att få förbättrade möjligheter att kombinera en 

elitsatsning med högre studier.
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SF-intyg elitidrottare för RIU/EVL

”…av Specialidrottsförbundens (SF) definierade 

(potentiella och aktuella) landslagsidrottare (alla 

nivåer)…

Gruppdiskussion: Hur definierar SF en ”potentiell 

landslagsidrottare”?

Arbetsgrupper 2015 och framåt…

• RF leder och koordinerar arbetet mellan SF, RIU, 

och EVL.

• Tre arbetsgrupper;

1. Kombinationen elitidrott och utbildning

2. Tränar- och lärarutbildning

3. Praktiknära forskning

• Nationella träffar målgruppsorienterat utifrån 

definierade syften och mål

Utvecklat stöd

• Ökar antalet stipendier från 50 till 75 med en 

ökning från 40 000 kr till 50 000 kr.

• Inrättar ett nytt tränarstipendium för 20 

tränare á 100 000 kr?

• Erbjuder en rabatterad ”Elitidrottsförsäkring” 

till studenter på RIU och EVL.

• Ekonomiskt stöd till RIU för att stärka elit-

och utbildningsmiljön vid aktuella lärosäten?

Nationella RIG (NIU) och RIU (EVL)-miljöer 

som samarbetar kring talang- och 

elitutveckling avseende utbildning, träning, 

forskning, testning samt tränar- och 

lärarresurser m.m.

Framtiden!

Medskick från dagen

Gruppdiskussion: 

Reflektera över dagens innehåll, möjligheter samt 

vilka medskick ni vill göra, dels till er själva men 

också till RF:s fortsatta utvecklingsarbete. 


