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Inledning 

Excercitierna  
 
Idrotten i den akademiska miljön är ingalunda en modern företeelse. Uppsala universitet1 skriver 
att redan Gustaf II Adolf, Magnus Gabriel De la Gardie och Olof Rudbeck öppnade möjligheter 
för Uppsalastudenterna att ägna sig åt idrottsaktiviteter och kultur vid sidan av studierna. Med de 
så kallade excercitierna (övningar) i ridning, fäktning, teckning och musik fick studenterna 
förbereda sig för sitt framtida yrkesliv och sällskapsliv. Företeelsen har sin bakgrund i de så 
kallade riddarakademier som från 1500-talet och framåt upprättades i Europa, inte minst i 
Tyskland. I Sverige upprättades aldrig några fullfjädrade riddarakademier, utan stannade vid 
excercitierna. Den mest näraliggande riddarakademin fanns på Sorö i Danmark, dit flera svenska 
adelsfamiljer sände sina söner. Excercitier finns ännu kvar inom Uppsala universitet, med titlar 
som fäktmästare, inspector equitandi (ridinspektor), ritmästare och director musices (dirigent för 
Akademiska kapellet). Vid universitetet i Lund framhöll kansler Gustaf Otto Stenbock, redan i 
ett brev från invigningsåret 1666, vikten av att till det nya lärosätet rekrytera ”nödige 
exercitiimästare”. De första av dessa, språk- och dansmästare, tillsattes också tämligen 
omgående och år 1672 beslöts att även en fäktmästare skulle anställas, vilket året därpå följdes 
av ett kungligt beslut om tillsättande av en stallmästare. En kuriositet var att exercitiemästarna 
ursprungligen inte avlönades inom ramen för universitetets ordinarie lönestat, utan direkt av 
generalguvernören över Skåne (sedermera landshövdingen i Malmöhus län)2.  
 
Långt senare, under 1900-talets slut, började flera lärosäten i landet genom egna initiativ skapa 
vad man vanligen kallade elitidrottsuniversitet, där man hade som övergripande ambition att 
underlätta kombinationen studier och idrott. En fortsatt utveckling av detta var när 
Riksidrottsförbundets (RF) vid sitt årliga förbundsmöte i Uppsala 2011 (Riksidrottsmötet – RIM 
2011) beslöt att konfederationen som mål fram till 2015 bl.a. skulle: 
 

- utveckla och etablera ett system för att kombinera utbildning och elitidrott genom 
riksidrottsgymnasier, nationella idrottsutbildningar och riksidrottsuniversitet/högskolor.  

 
Arbete med att etablera riksidrottsuniversitet (RIU) inleddes med att representanter för RF 
besökte olika lärosäten med intresse för att diskutera frågan om utveckling av RIU. Vid dessa 
besök sonderades dels lärosätens och RF:s möjligheter att samarbeta, dels också inom vilka 
områden samarbete kunde realiseras. I december 2015 utsågs, efter ett beslut i 
Riksidrottsstyrelsen (RS), tre (konstellationer av) lärosäten som alla skulle få möjlighet att kallas 
Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015 (Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska 
Högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska Högskolan samt Umeå 
universitet). RS:s skrev i sitt beslut att förhoppningen är ett samarbete med olika akademiska 
lärosäten som bl.a. skall utveckla akademisk tränarexamen, möjliggöra anpassade studier för 

                                                             
1 http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=4666 
2 Tersmeden, J., (2012). Fäktmästarna vi Lunds universitet.  I Erenius, M., Hanell, A. & Lundkvist A., (red). LUGI 
fäktförening 100 år – 1912-2012. LUGI fäktförening, pp. 55-75.  
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elitidrottare samt skapa praktiknära forskning, vilket ska bidra till bättre utbildade tränare, högre 
kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva för att stärka svensk idrotts internationella 
konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att: 
 

- undersöka de studerandes uppfattningar om det första årets verksamhet inom RIU vid 
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, både vad gäller deras akademiska 
studier och deras idrottsliga förutsättningar. 

 
De frågeställningar som är kopplade till syftet har för avsikt att fånga de studerandes 
uppfattningar om: 
 

- de åtgärder som vidtagits för att underlätta kombinationen studier och elitidrott, 
- den information som distribuerats, 
- hur antagningen upplevts, 
- kontakterna med RIU-projektets ansvariga, 
- verksamhetens inriktning, 
- stödfunktioner både vad gäller studier och idrott, 
- förbättringar i verksamheten både vad gäller studier och idrott. 

 
 

Bakgrund 

Frågan om elitidrott och studier i den politiska debatten 
Frågan om anpassad studiegång för exempelvis elitidrottare i karriären har från och till 
diskuterats på riksdags- och regeringsnivå. I budgetpropositionen 2007 ser den dåvarande 
regeringen positivt på möjligheten att kombinera elitidrott med högskolestudier (Prop. 2006/07:1 
utgiftsområde 16, sid 150) och skriver att ”… svenska idrottare på elitnivå bör kunna bedriva 
högskolestudier parallellt med sin idrottssatsning. Det är viktigt att en elitidrottare efter sin 
karriär som aktiv har goda förutsättningar för ett nytt yrkesliv, inte minst med tanke på att de 
ekonomiska villkoren varierar stort mellan olika idrotter och mellan manliga och kvinnliga 
idrottsutövare”. I en motion till riksdagen (2013/14: Ub206) skriver motionären3 bl.a. att det 
saknas ett system för eftergymnasial utbildning för att kunna kombinera elitidrott med 
universitets- eller högskolestudier. 
 
Inom EU har frågan haft en annan prioritet och där har man initierat och genomfört ett antal 
projekt och undersökningar i denna fråga. Det har gällt olika undersökningar om studerande och 
deras studieförhållanden. Man har stöttat fyra transnationella karriärprojekt och man har också 
                                                             
3 Andreas Carlsson, KD 
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tillsatt en expertgrupp för utbildning inom idrott. EU-kommissionens stöd för det man kallar 
dubbla karriärer4 (dual careers) har som syfte att se till att unga idrottsutövare dels får en 
utbildning och/eller yrkesutbildning, dels att de kan tävla och prestera på en hög internationell 
nivå, för att minska antalet som hoppar av sina studier. Man skriver vidare att ”kvaliteten på 
idrottens utbildningscentra och deras personal bör vara tillräckligt hög för att skydda idrottarnas 
moraliska och pedagogiska utveckling och deras yrkesmässiga intressen”5. En europeisk 
organisation – European Athletes Student (EAS) – grundades 2004 med stöd av EU-
kommissionen under det Europeiska året för utbildning genom idrott (EYES). EAS vill stötta 
universitet och andra utbildningsinstitutioner som är intresserade av att utveckla prestationsidrott 
och man vill också stötta idrottsföreningar och idrottsförbund som vill hjälpa idrottare i sina 
studier, d.v.s. stödja europeiska idrottare att kombinera högpresterande idrott och akademisk 
utbildning. I nätverkets ambitioner ligger också att förena partners som är involverade i idrott 
och studier. Detta sker genom utbyte av erfarenheter mellan länder och institutioner med målet 
att bl.a. presentera förslag till beslutsfattare om villkoren för studenter som sysslar med elitidrott 
och studier. Dessutom har man ambitionen att agera länk mellan utbildningsinstitutioner och 
idrottsorganisationer, samt inte minst utveckla forskningsprojekt inom idrott och utbildning. 
 
 
Forskning och utvärdering kring stödsystem för elitidrottare 
 
Det finns ganska lite forskning och utvärderingar om hur stödprogram för elitidrottare fungerar 
(Fahlström, Patriksson & Stråhlman, 2014). De få studier som har gjorts indikerar dock att de 
som tillskapats haft vissa positiva effekter. Två studier (Albion, 2007; Redmond, Gordon & 
Chambers, 2007) har utvärderat det kanske mest kända programmet för stöd till elitidrottare, The 
Athlete Career and Education Programme (ACE), som ingår i den australiensiska 
elitidrottsmodellen med centrum i Australian Institute of Sport i Canberra (se t.ex. Redelius & 
Uebel, 2009). Forskarna fann att programmet kunde hjälpa idrottare att bli mindre benägna att 
utveckla en inskränkt idrottsbaserad identitet och att bli mer motiverade att intressera sig för 
strategiska karriärval av betydelse för livet efter elitidrotten. Gilmore (2008) undersökte ett 
skotskt ”performance lifestyle programme” och redovisade att de forna idrottarna upplevde att de 
lärt sig hur de skulle söka arbete och agera i intervjusituationer. Ett par andra undersökningar har 
pekat på att stödprogram för elitsatsande collegestudenter varit framgångsrika i att hjälpa till med 
att utveckla viktiga kompetenser inom områden som ledarskap, beslutsfattande, karriärplanering 
och kommunikation (Goddard, 2004; Torregrosa et al, 2007). Även Park (2012) har funnit att ett 
sydkoreanskt stödprogram gav vissa positiva effekter på beslutet att sluta med elitidrott och hur 
man upplevde karriärslutet. När det gäller stödsystemen i USA pekar Sparvero, Chalip och 
Green (2008) på att den skolcentrerade elitidrotten i stort har genererat olika utvecklingseffekter. 
Det handlar om att det skall finns möjligheter att tävla i den valda idrotten på skolan, eftersom 
tävling och träning fortgår när skolan är stängd (lov, ledigheter m.m.). Det gör att idrottare måste 
hitta möjligheter utanför skolan för att träna och tävla, eftersom universitetsstudierna ofta är 
begränsade till 4 år och studiemålen skall parallellt också uppfyllas. Detta innebär att man måste 
kostnadsutnyttja anläggningar genom att etablera flera idrotter som kan använda anläggningarna 

                                                             
4 2014/C 183/03  
5 EU-kommissionen (http://ec.europa.eu/sport/policy/societal_role/dual_careers_en.htm) 
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(ex. rugby där man bedriver amerikansk fotboll) (Houlihan & Green, 2008). Detta har också 
inneburit att den s.k. föreningsidrotten inte har utvecklats i USA som i de nordiska länderna. 
Sparvero et.al skriver: 
 

When both university and professional sports are available, there is no incentive to develop a 
club system to foster elite development, even if the lack of clubs hinders overall development 
(Houlihan & Green, 2008, sid. 243). 

 
Två svenska studier har genomförts som belyst situationen för elitidrottare som kombinerat en 
elitidrottssatsning samtidigt som man bedrivit akademiska studier. Fryklund (2012) intervjuade 
dels 26 idrottare som påbörjat akademiska studier (så kallade student-athletes), som siktade mot 
internationell elitnivå och som också erbjöds att delta i ett stödprogram, dels 16 idrottare som 
hade en längre tids erfarenhet av kombinationen elitidrott-utbildning, och som strävade efter att 
fortsätta att klara av att prestera både idrottsligt och studiemässigt. Stödprogrammet utnyttjades 
inte på långt när av alla, men en gemensam slutsats som drogs från båda grupperna var att 
idrottarnas/studenternas perspektiv förändrades något över tid. Vissa nyckelfaktorer som socialt 
stöd från närstående personer, engagemang i både idrottande och studier, stresshantering och 
tidsplanering (time management) bibehöll sin betydelse under alla faser. Vidare framkom att 
kombinationen med universitetsstudier och en satsning att nå en internationell elitnivå var (1) 
svår men möjlig och uppskattad, (2) det fanns tendenser till att individerna utvecklade en mer 
mångfacetterad identitet som kunde ha betydelse för den sista fasen (utträdet ur elitidrottsrollen) 
och (3) behovet av att ytterligare stärka dubbla karriärövergångar genom mer ekonomiskt och 
praktiskt stöd både till idrottandet och studierna för att möjliggöra mer individualiserade 
stödprogram. 
 
I den andra undersökningen (Westermark & Larsson, 2013) studerades via intervjuer ett mindre 
antal idrottare (nio) som hade antagits till Umeå universitets elitidrottsprogram. Till detta 
program finns fyra kompetens- och utvecklingscentra kopplade, liksom en rad andra 
stödfunktioner (tränare, tillgång till idrottsanläggningar, olika tester, mental rådgivning, 
kostrådgivning, studievägledning, medicinsk service mm). Resultaten visade att informanterna 
menade att möjligheten till dubbla karriärer var viktigt och betonade att stöd från både 
universitet och idrottsförbund var nödvändigt. Dessutom framkom att deras kunskap om olika 
stödfunktioner var bristfälliga. De flesta av idrottarna/studenterna upplevde vissa svårigheter att 
balansera toppidrottssatsning, studier och socialt liv, då idrottsrollen stod i centrum, samtidigt 
som de insåg vikten av studierna för framtida civilt arbete. Även i denna studie visade det sig att 
resurserna var alltför begränsade för att tillgodose de individuella behov som fanns hos utövarna. 
 
Den allmänna och internationella forskningen kring karriärövergångar inom elitidrotten i stort 
har ökat under senare år och denna forskning har gett kunskapstillskott i generell mening, men 
det är också viktigt att påpeka att all erfarenhet som vunnits kan inte alltid överföras direkt till 
enskilda länder, då lokala kulturella och organisatoriska förhållanden kan variera kraftigt. Med 
tanke på de förändringar som skett både inom elitidrotten (framför allt intensifieringen) och 
genom ökade utbildnings- och arbetsmarknadskrav kan RIU vara ett välkommet tillskott för att 
göra det möjligt för den enskilde att framgångsrikt driva parallella karriärer. 
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Akademiska studier och idrottsutveckling, finns synergier? 
 
Det är synnerligen viktigt i diskussionerna om Riksidrottsuniversitetens legitimitet, att den 
idrottsliga verksamheten inte hamnar i ett utanpåliggande vakuum i relation till de akademiska 
studierna. Argument måste lyftas som visar att kombinationen studier och idrott kan främja den 
enskildes utveckling, både vad gäller kunskaper med betydelse för vald akademisk inriktning och 
också kunskaper om idrott. Studenter kan uppleva att akademiska studier i relevanta 
huvudområden varit betydelsefulla för deras idrottsliga utveckling. Frågan bör även ställas om 
det omvända gäller, eller är det en främmande tanke att exempelvis en seglare, en sportflygare 
eller en skidåkare kan ha nytta av sina idrottsliga kunskaper för att nå en examen som 
civilingenjör eller meteorolog?  Kan exempelvis en fotbollsspelare eller en tennisspelare ha nytta 
av sina erfarenheter om hur man ingår avtal om reklam- och sponsoravtal i en akademisk 
utbildning mot ekonomi eller juridik?   
 
 
Metod 
 
Undersökningsgrupp 
Våren 2016 beslöt arbetsgruppen för RIU i Göteborg att en mindre studie skulle genomföras för 
att undersöka hur studenter som antagits till RIU vid Chalmers tekniska högskola (CTH) och vid 
Göteborgs universitet (GU) upplevt den initiala verksamheten inom Riksidrottsuniversitetet. 
Syftet med studien var som nämnts att undersöka de studerandes uppfattningar om det första 
årets verksamhet, både vad gäller akademiska studier och idrottsliga förutsättningar. En enkät 
skickades ut till 72 individer (GU: 17 män och 13 kvinnor, CTH: 24 män och 18 kvinnor). Av 
dessa svarade 35 individer (c:a 48 %). De som svarade på enkäten var studenter från CTH (21 st, 
10 män, 11 kvinnor) och GU (10 st, 4 män, 6 kvinnor) och 4 individer (alla män) uppgav att de 
studerade på bägge lärosätena. Enkätundersökning valdes för att alla studenter som önskade 
skulle kunna ge uttryck för sina uppfattningar om verksamheten. Beträffande individernas 
idrottsutövande är det friidrott, orientering och segling som dominerar och dessa är vad som 
traditionellt betraktas som individuella idrotter (enbart 2 av de svarande uppger att de utövar 
lagbollidrotter, ex. handboll, fotboll m.fl.). Bland de svarande var det 5 individer som också 
utövade någon annan idrott än sin huvudidrott (den som var grunden för att antas till RIU).  
 
Frågeformuläret 
Ett frågeformulär sammanställdes med ett antal områden som skulle utvärderas. Uppbyggnaden 
av frågeformuläret beskrivs i modellen nedan.  
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Figur 1: Studiens design. 
 
Resultaten samlades in med enkätverktyget Survey and Report och data har också analyserats i 
detta program. Därefter har tolkningar av insamlad data genomförts och dessa presenteras 
utförligt i avsnittet Resultat som följer efter detta metodavsnitt. 
 
Representativitet 
Med tanke på det 50 procentiga bortfallet så bör naturligtvis resultaten betraktas just ur detta 
perspektiv och slutsatser bör enbart dras till dem som svarat. De som inte svarat vet vi mycket 
lite om. Trots det bör resultaten ge en allmän bild av RIU-studenternas uppfattningar, åsikter och 
önskemål om frågor som rör RIU-verksamhetens genomförande och dess framtid.   
 
Etiskt förhållningsätt 
Medverkan i enkäten var frivillig och respondenterna meddelades att svaren inte skulle kunna 
kopplas till någon enskild person i undersökningen. Det är enbart de som genomfört enkäten 
som har tillgång till enkätsvaren. Resultaten av undersökningen kommer att delges de som 
svarat (och även övriga RIU-studenter). I övrigt har undersökningen följt Vetenskapsrådets 
direktiv om etik i forskning, d.v.s. med avseende på informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Resultat 
Information om RIU 
En viktig förutsättning för att kunna söka till RIU är att man får adekvat information och att 
denna information är lätt tillgänglig. Viktigt är också att förstå att man inte kan bli antagen till 
RIU om man saknar studieplats på någon av lärosätenas kurser eller program och att det är 
RIU-studentens specialförbund6 (SF) som bedömer den sökandes idrottsliga status 
(landslagsnivå). Informationen om hur man söker till RIU och hur antagningen genomfördes 
är viktigt, inte minst ur rättssäkerhetsaspekter, men också att verksamheten genomförs i ett 
offentlighetsperspektiv och skall därför präglas av synlighet. 
 
I enkäten ställdes frågor om hur respondenterna upplevde inom vilka forum som information 
fanns tillgänglig. Tabellen nedan (tabell 1) visar att det var lärosätenas hemsidor som i 
huvudsak stod för den informationen, följt av idrottsförbund och klubbkamrater. Det fanns 
också en mindre könsskillnad som visar att lärosätesinformationen främst var den 
informationskälla som upptäcktes och användes av männen, medan kvinnorna var mer jämnt 
fördelade över de olika svarsalternativen. 
  
Tabell 1: Hur fick du veta att man kunde söka till RIU fördelat på kön (flera svarsalternativ 
var möjliga)? (N=29)   

 Kön? 

 Man Kvinna 

Hur fick du veta att man kunde söka till RIU 
(flera svarsalternativ möjliga)? 

Antal svar Antal svar 

Muntligt genom studiekamrater 3 (16,7%) 4 (23,5%) 

Studievägledare 2 (11,1%) 2 (11,8%) 

Chalmers/Göteborgs universitets hemsida 10 (55,6%) 5 (29,4%) 

Annan hemsida 1   (5,6%) 1   (5,9%) 

Min förening 3 (16,7%) 1   (5,9%) 

Mitt förbund 8 (44,4%) 4 (23,5%) 

Min tränare 1   (5,6%) 0   (0,0%) 

Klubbkamrater 5 (27,8%) 4 (23,5%) 

Massmedia (radio, TV, tidningar) 0   (0,0%) 2 (11,8%) 

Annat 3 (16,7%) 0   (0,0%) 

Summa 36 (200,0%) 23 (135,3%) 
 

 

Respondenterna tillfrågas också om hur de upplevt ansökningsprocessen och resultaten visade 
att den i huvudsak upplevdes som relativt enkel att hantera och det var relativt sett något fler 
kvinnor som ansåg den enkel. 
 
 
 

                                                             
6 Exempelvis Svenska Friidrottsförbundet 
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Tabell 2: Hur upplevde du processen att bli antagen RIU-student fördelat på kön (n=35) 
    
 Kön? 

 Man Kvinna 

Hur upplevde du processen att bli antagen RIU-student? Antal svar Antal svar 

Den var mycket krånglig 1   (5,6%) 1   (5,9%) 

Den var ganska krånglig 4 (22,2%) 1   (5,9%) 

Den var ganska enkel 10 (55,6%) 12 (70,6%) 

Den var mycket enkel 3 (16,7%) 3 (17,6%) 

Summa 18 (100,0%) 17 (100,0%) 
 

 

En respondent skrev att processen var lite otydlig, men inget krånglig. Någon hade upplevt 
kontakten med det egna idrottsförbundet som bökig och hade också vissa bekymmer med 
blanketterna. Eftersom dessa studenter är de första att antas till RIU fanns naturligtvis vissa 
initiala problem som de studerande också påpekar, men problemen har oftast lösts även om 
det tog viss tid. 
 
 
Stödåtgärder – studier 
RIU-systemet bygger bl.a. på att den studerande skall få stöd från lärosätet i sin ambition att 
genomföra sina akademiska studier, utan att göra avkall på studiernas omfattning och krav. 
Därmed finns också en idé om hur den studerande skall kunna arrangera sina studier och sitt 
idrottande på ett ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att betona att den idrottsliga utvecklingen 
primärt är ett ansvar som åligger de studerande själva och de idrottsliga organisationerna. Den 
idrottsliga situationen har emellertid också kartlagts i denna studie eftersom de två, studier 
och idrott, i detta sammanhang får konsekvenser för varandra. Enkäten innehöll därför ett 
antal frågor dels om respondentens studiesituation, dels om den idrottsliga situationen. 
 
Resultaten av enkäten visar att mer än 80 % av respondenterna studerade heltid och de som 
studerade deltid gjorde detta uteslutande på halvtid. För att nå ambitionen att genomföra två 
parallella karriärer utan försämrade resultat så krävs planering och för studiernas 
genomförande brukar rekommenderas att en individuell studieplan upprättas. Frågan är om de 
studerande hade en sådan (se tabell 3)? 
 
Resultatet visar att det bara är ett mindre antal av respondenterna som har en individuell 
studieplan. Här måste frågan ställas om detta är ett tillfredsställande resultat, eller borde 
någon form av insats göras för att de studerande skall ha en fungerande plan att hålla sig till 
och som är sanktionerad av den aktuella institutionen? Någon könsskillnad finns inte i denna 
fråga.  
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Tabell 3: Har den studerande en individuell studieplan fördelat på kön (N=35) 
 

 Kön? 

 Man Kvinna 

Har du en individuell studieplan?    Antal svar Antal svar 

Ja 4 (22,2%) 4 (23,5%) 

Nej 11 (61,1%) 10 (58,8%) 

Vet ej 3 (16,7%) 3 (17,6%) 

Summa 18 (100,0%) 17 (100,0%) 
 

 

De som hade individuell studieplan anger oftast att den uppdateras varje termin tillsammans 
med studievägledare. De som inte hade individuell studieplan har i några fall en önskan om en 
sådan. Andra säger att de inte … vet vilka fördelar det skulle vara med en individuell 
studieplan eller … att man inte behövt en sådan utan lägger upp detta på egen hand. Andra 
menar att det är svårt inom deras studieprogram att upprätt individuella studieplaner p.g.a. 
studiernas struktur.  
 
En student skriver att … har försökt i största möjliga utsträckning att följa min klass, eftersom 
jag fått så mycket viktigt stöd från mina klasskamrater. Utan deras stöttning hade jag inte 
tagit mig igenom programmet i närheten av den tid jag gjort hittills. Har inte velat stöka med 
studieplanen, men tror det kommer vara mer aktuellt nu inför sista perioden på mastern. Eller 
som denna student uttrycker det … studievägledaren något ovillig att planera mer än ”vi 
löser det när det problemet kommer” och sedan står man som vanligt och försöker förklara 
för en oförstående lärare varför man borde kunna ändra inlämningsdatum, obligatoriska 
moment, ta igen föreläsningar eller vad det nu kan vara. 
 
En annan ambition med RIU är att de studerande vid behov skall få möjlighet till anpassade 
studier i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Tabell 4: Har du fått någon form av anpassade studier fördelat på kön (n=35).            

 Kön? 

 Man Kvinna 

Har du fått någon form av anpassade studier?         Antal svar Antal svar 

Ja 7 (38,9%) 6  (35,3%) 

Nej 8 (44,4%) 11 (64,7%) 

Vet ej 3 (16,7%) 0   (0,0%) 

Summa 18 (100,0%) 17 (100,0%) 
 

 

Resultatet visar att majoriteten vid undersökningstillfället inte hade någon form av anpassade 
studier eller att de inte visste om så var fallet. Eftersom anpassade studier är en grundpelare i 
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RIU-verksamheten så finns behov av informationsinsatser för att aktualisera möjligheten att 
få en individuell studieplan och då också anpassade studier.  
 
Bland de öppna svaren fanns bl.a. följande kommentarer. En respondent skrev… Jag har fått 
hjälp med att göra kompletteringsuppgifter istället för att delta på en obligatorisk 
redovisning. Andra som inte har haft anpassade studier ser betydelsen av dem… planerar att 
försöka få anpassade studier till höstterminen och vårterminen och hittills har jag inte blivit 
väl bemött då jag talat om att jag är elitidrottare. Några menar att inspelade föreläsningar 
skulle hjälpa och några ser sina studiekamrater som en stor hjälp. De anpassningar som har 
förekommit är andra typer av redovisningar på kurser, man har dragit ned på studietakten eller 
att man har genomfört examinationer på annan ort. Bland dem som inte har anpassade studier 
så finns det flera som inte informerats om att möjligheten finns. Någon fick gå upp på en 
omtentamen som första tentamenstillfälle och andra har fått till svar att det på just deras 
utbildning är svårt att få anpassade studier. Några menar att lärarna både var frågande och 
undrande och också haft svårt att hantera situationen. Andra synpunkter var: 

 
Jag skulle vilja plugga deltid och ha flexibilitet med tentor samt obligatoriska 

laborationer.   
Träningarna startar oftast vid kl. 17.00 så kan vara svårt att hinna vara med på hela 

föreläsningarna. Mer föreläsningarna via video hade varit bra. 
Ett annat förslag är att tentamen inte hålls på helgdagar då det oftast är matcher och 

tävlingar. Tentamen för riksidrottsstudenter borde bara hållas på vardagar. 
Träning under lunch, alltså tillgång till gym (vilket jag har) på skolan och förvaring av 

material (vilket jag inte har). Möjlighet till tentamen på annan ort. Alternativt 
tentamensdatum i närmare anslutning till ordinarie tenta. 

 
Med ovan i färskt minne måste frågan ställas om de tillfrågade studenterna ansåg de åtgärder 
som vidtagits för att underlätta kombinationen studier-idrott varit tillräckliga? Resultaten 
visar att majoriteten (c:a 60 %) menade att åtgärderna i mindre utsträckning varit tillräckliga 
medan övriga (c:a 40 %) menade att de i huvudsak varit tillräckliga. Här kan vi också 
konstatera att de kvinnliga studenterna i större utsträckning ansåg att åtgärderna varit 
tillräckliga. En mindre andel (c:a 20 %) menade att åtgärderna förändrats under studiernas 
gång. Majoriteten menar också att kursansvariga i mycket liten (33 %) eller ganska liten 
utsträckning (35 %) haft förståelse för den studerandes situation. I sammanhanget hade några 
studenter funderingar på hur man kan utveckla stödet för de studerande. 
 

Att jag ska kunna tentera på andra datum ifall jag är bortrest eller på platsen där jag 
befinner mig. Kanske även om jag har svårt i någon kurs, ha tillgång till extrahjälp - 
det skulle vara en bonus. 

Att man får tillgång till visst materiel som lärare väljer att släppa senare för att minska 
stress. Det hade underlättat om man som riksidrottsstudent skulle få tillgång till 
material direkt och kan planera själv när man skall utföra dessa. I vissa fall behöver 
man lägga ner mycket jobb, till exempel i början av kursen, med obligatoriska moment 
för att kunna utföra sina idrottsmoment. 
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Mer fritt ansvar att studera när idrotten tillåter, tillsammans med bättre kontakt och 
återkoppling med lärarna. De videoinspelade föreläsningarna tillsammans med 
föreläsningsmaterialet är det bästa, kapitelhänvisningar det sämsta eftersom man inte 
vet vad som fokuserats på. 

 
Hur fördelade sig frågan hur man upplevde återkopplingen från kursansvariga vad gällde 
studierna? 
 
Tabell 5: Jag får bra återkoppling på mina studier från kursansvariga fördelat på kön (n=34).  
    

 Kön? 

 Man Kvinna 

Jag får bra återkoppling på mina studier från kursansvariga. Antal svar Antal svar 

I mycket liten utsträckning 4 (23,5%) 3 (20,0%) 

I ganska liten utsträckning 9 (52,9%) 4 (26,7%) 

I ganska stor utsträckning 5 (29,4%) 8 (53,3%) 

I mycket stor utsträckning 1   (5,9%) 0   (0,0%) 

Summa 19 (111,8%) 15 (100,0%) 
 

 

Resultaten visar att männen i mindre utsträckning menar att de får bra återkoppling på sina 
studier (35 %), medan kvinnorna i högre utsträckning (mer än 50 %) upplever att de får bra 
återkoppling. En åtgärd som framstår som viktig för alla parter är planering. Tidigare har 
diskuterats individuella studieplaner, men individuella träningsplaner som synkroniseras med 
studieplanerna kan också lösa samordningsproblem.  

 
Jag, tillsammans med en studievägledare, lägger upp en plan med kurser som går i en takt 

som passar mitt idrottande. Vi tillsammans stämmer av c:a varannan månad så inget 
förändras (tävlingar, träning, skador osv). Flexibilitet är viktigt då man som idrottare 
inte alltid vet hur året kommer att se ut både tränings- och tävlingsmässigt. 

Det program som jag läser har mycket grupparbeten, och jag vill ju gärna vara en del av 
dem såsom alla andra. Men det är svårt att anpassa en grupp efter mina behov...  

Tentaperioder och slutredovisningar sammanfaller generellt extremt dåligt med vårt SM 
som ligger i slutet av maj varje år, och alltså har jag varje år hittills fått åka direkt från 
slutredovisningar till SM, för att sedan ofta åka direkt tillbaka till fler slutredovisningar 
efter SM. Det har varit svårt att fokusera på SM då och dessutom har träningen 
egentligen fått för lite tid inför SM många år. 

 
Trots viss kritik mot de vidtagna åtgärderna är respondenterna relativt nöjda med RIU-
verksamheten som helhet. Mer än hälften upplever verksamheten som nöjaktig. 
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Tabell 6: Jag är nöjd med RIU-verksamheten som helhet, fördelat på kön (n=33). 
 

 Kön? 

 Man Kvinna 

Jag är nöjd med RIU-verksamheten som helhet Antal svar Antal svar 

I mycket liten utsträckning 5 (31,3%) 1   (6,3%) 

I ganska liten utsträckning 4 (25,0%) 2 (12,5%) 

I ganska stor utsträckning 7 (43,8%) 11 (68,8%) 

I mycket stor utsträckning 1   (6,3%) 2 (12,5%) 

Summa 17 (106,3%) 16 (100,0%) 
 

 

Vad som kan konstateras är att kvinnorna är mer nöjda med RIU-verksamheten än vad deras 
manliga studiekamrater är. 
 
Stödåtgärder – idrott 

Eftersom både studier och idrott är prioriterade områden för de studerande kan det vara svårt, 
som inledningsvis nämndes, att analysera resultaten isolerade från varandra. Deras ömsesidiga 
påverkan kan definitivt påverka uppfattningar om betydelsen av de bägge. Om man är 
framgångsrik i sina studier kan det också påverka den idrottsliga prestationen positivt (och 
vice versa), men kan också vara negativt om den studerande upplever det omvända. Målet för 
idrottens organisationer bör därför vara att ge de studerande en funktionell idrottsmiljö dels 
för att utvecklas inom sin idrott, dels också för att främja idrottarnas akademiska studier. För 
att ge en tydligare bild av hur man kan ge RIU-studenterna en utvecklande idrottsmiljö, så 
ställdes ett antal frågor om vilka behov och önskemål de studerande hade med den idrottsliga 
miljön. Svaren på dessa frågor bör ses i ljuset av studiernas och idrottandets ömsesidiga 
påverkan, samt i relation till vilken idrott man utövar. 
 
Frågan ställdes inledningsvis om RIU-studenterna hade behov av ett antal träningsrelaterade 
åtgärder och andra stödjande insatser. 
 
Det visar sig att man generellt sett känner behov av alla de fyra stödåtgärder som listas i tabell 
7. Man vill både ha stöd vad gäller mental träning och kostrådgivning och få olika former av 
karriärrådgivning i större utsträckning. 
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Tabell 7: I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig att få tillgång till följande stödåtgärder 
fördelat på kön?  
 

  
Mental 
träning 

Kostråd- 
Givning 

Karriär- 
rådgivning 
(idrottslig) 

Karriär-
rådgivning 
(civil) 

  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

  
Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Mycket liten utsträckning 1 1 1 1 2 0 1 0 

Ganska liten utsträckning 5 1 7 3 5 4 6 6 

Ganska stor utsträckning 2 6 3 5 4 7 0 3 

Mycket stor utsträckning 9 8 7 8 7 6 10 7 

Vet ej 0 1 0 0 1 0 1 1 

Summa 17 17 18 17 19 17 18 17 

  
Majoriteten menar att man har behov av rådgivning vad gäller styrketräning, 
uthållighetsträning, rörlighetsträning, snabbhetsträning, undantaget är hjälp med 
träningsprogram (se nedan). Vissa smärre könsskillnader finns, men dessa kan bero på val av 
idrott. 
 
Tabell 8: I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig att få tillgång till följande träningsstöd 
fördelat på kön?  
 

  
Styrke- 
träning 

Uthållighets-
träning 

Rörlighets- 
träning 

Snabbhets-
träning 

Tränings- 
program 

  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

 
Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Mycket liten 
utsträckning 

0 3 0 4 0 2 0 3 2 5 

Ganska liten 
utsträckning 

6 2 6 6 5 2 6 4 8 4 

Ganska stor 
utsträckning 

6 6 6 3 9 9 7 6 2 5 

Mycket stor 
utsträckning 

6 6 6 4 4 3 5 4 7 3 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa 18 17 18 17 18 16 18 17 19 17 

 
Frågor ställdes också om RIU-studenternas behov och önskemål om att få genomföra olika 
idrottsligt relaterade tester? Generellt visade det sig att det fanns ett sådant behov. 
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Tabell 9: I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig i din idrottsliga satsning om du fick 
tillgång till följande tester fördelat på kön.  
 
 

  
Uthållighets- 
test 

Wingate- 
Test 

Snabbhets- 
test 

Spänst- 
test 

Rörlighets- 
test 

Styrke- 
test 

  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

  
Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Mycket liten 
utsträckning 

1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Ganska liten 
utsträckning 

3 0 3 3 5 4 6 5 3 1 5 0 

Ganska stor 
utsträckning 

5 4 5 4 7 5 6 6 7 9 5 8 

Mycket stor 
utsträckning 

9 10 7 6 6 4 6 3 8 4 8 6 

Vet ej 0 1 1 2 0 2 0 2 0 1 0 1 

Summa 18 17 18 17 18 17 18 18 18 17 18 17 

 
Vissa könsskillnader finns, men då gäller det främst rörlighetstest. Bland de öppna svaren 
skriver en respondent att … jag har fullt förtroende för min/mina tränare, sjukgymnaster, 
läkare och anser inte att ytterligare stöd behövs. En annan skriver att… jag är dock i stort 
behov av mental rådgivning såväl som kostrådgivning och karriärrådgivning. Vore mycket 
uppskattat om detta kunde erbjudas RIU-studenterna. En annan student tar upp en viktig 
utvecklingsfråga inom RIU, lärosätets engagemang i den idrottsliga utvecklingen och 
skriver… om det fanns möjligheter att inom universitetets ramar arbeta för att förbättra eller 
förstå sin idrott vore optimalt.  

Studenterna tillfrågades också om vilka olika behov de har av andra tester och mätningar. 
Även här visar det sig att behovet finns, men att könsskillnaderna inte är särskilt stora (se 
nästa sida). 
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Tabell 10: I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig i din idrottsliga satsning om du fick 
tillgång till följande tester fördelat på kön. 

  
Functional Movement 
Screen 

Analys av löpteknik Kroppscanning7 

  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 
  Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar Antal svar 
Mycket liten utsträckning 0 1 0 3 0 2 
Ganska liten utsträckning 2 0 4 2 1 1 
Ganska stor utsträckning 6 4 5 3 6 5 
Mycket stor utsträckning 10 10 9 8 10 8 
Vet ej 0 2 0 1 1 1 
Summa 18 17 18 17 18 17 
 
Respondenterna tryckte på att det fanns stora behov för den idrottsliga utvecklingen att man 
hade tillgång till sjukgymnast/idrottsläkare, men även till idrottsanpassade hälsokontroller och 
hjärtscreening. En respondent skriver att… de flesta (alla?) tester verkar finnas i 
testlokalerna vid Katrinelundsgymnasiet (Idrottshögskolan KHP, min anm). Mycket 
uppskattat om RIU-studenter får tillgång till dessa test. En annan skriver att… eftersom 
segling är en kroppsviktsberoende sport (viss vikt krävs för viss båttyp) är det klart bra att 
veta om man viktreglerar på rätt sätt (fett eller muskler?). Nästa respondent fäster 
uppmärksamheten på kunskapsbehovet… desto mer kunskap kring fysiken, desto större 
möjlighet att lägga upp ett effektivt och medvetet träningsprogram. Det är otroligt viktigt med 
tanke på att universitetsstudierna tar mycket tid och träningen behövs. En annan respondent 
har vissa tvivel om testernas betydelse… har faktiskt inte haft möjlighet eller prioriterat att 
testa något av ovanstående... Så vet alltså väldigt lite om hur mycket det skulle göra skillnad 
för min del, men jag är helt klart positiv till att testa nya möjligheter och chans finns. 
 
Ytterligare en fråga om rådgivning och stöd fanns och då handlade det om tillgång till stöd 
från nyckelpersoner och hälsokontroller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

7  Kroppsscanning i s.k. iDXA (gör att du bl. a. kan se fördelning mellan muskler och fett och 
relationen mellan olika muskler).    
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Tabell 11: I vilken utsträckning skulle du vara hjälpt av att få tillgång till följande stöd 
fördelat på kön? 
 

  
Tillgång till 
sjukgymnast/ 
idrottsläkare 

Tillgång till 
idrottskunnig 
läkare 
(allmänhälsa) 

Idrottsanpassade 
hälsokontroller Hjärtscreening 

  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna 

  
Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Antal  
svar 

Antal 
svar 

Antal 
svar 

Mycket liten utsträckning 1 2 1 1 0 2 2 1 
Ganska liten utsträckning 0 2 2 0 2 1 5 4 
Ganska stor utsträckning 3 2 3 6 5 1 3 4 
Mycket stor utsträckning 14 12 12 10 11 13 8 8 
Summa 18 18 18 17 18 17 18 17 
 
 
Idrottsträning 
De studerande lägger av kända skäl ned mycket tid på sin idrottsträning och tävling. Under 
tävlingssäsong är den tid man lägger ned relativt lika fördelad mellan män och kvinnor, men 
under icke-tävlingssäsong sker en förändring. 
 
Tabell 12: Hur mycket tid per vecka lägger du ned på idrottsträning när du bedriver 
studier på ditt lärosäte? 
  Kön? 

Tävlingssäsong antal timmar/vecka Man Kvinna 

Medelvärde 16,3 15,1 
Standardavvikelse 7,7 6 
  Kön? 
Icke tävlingssäsong antal 
timmar/vecka Man Kvinna 

Medelvärde 27,1 14,2 
Standardavvikelse 35,8 5 

   De studerande männen ökar väsentligt den tid som man lägger ned på träning under 
tävlingssäsong. När det gäller hur mycket man lägger ned på tävling så ser 
fördelningen ut på följande sätt. 
 
Tabell 13: Hur mycket tid per vecka lägger du ned på idrottstävling när du bedriver 
studier på ditt lärosäte?    
  Kön? 
Antal timmar/vecka Man Kvinna 
Medelvärde 21,2 11,1 
 
Även här finns en tydlig skillnad. Men frågan är vad detta beror på? Skillnaderna har till stor 
del att göra med vilken idrott som den studerande utövar och vilken utbildning som den 
studerande genomför. Man måste emellertid också ställa frågan om de kvinnliga studenterna 
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med avsikt minskar träningstiden under tävlingssäsong, medan deras manliga kollegor inte 
gör detta? 
 
Respondenterna tillfrågades bl.a. om hur stor del av träningen som planeras av tränaren, den 
enskilda studenten själv eller om detta gjordes som ett samarbete mellan den studerande och 
tränaren? Svaren här var mycket varierande och det var inte självklart att det enbart är 
tränaren som står för detta stöd. Det är vanligt att respondenterna själva till stor del 
ombesörjer detta, men också som ett samarbete mellan idrottaren och tränaren. Tränaren är på 
plats vid träningen och leder denna i c:a 40 % av fallen (något mer för kvinnor).  
 
Bland respondenterna fanns bl.a. följande kommentarer till träningsförhållanden.  
 

Lägger i snitt 12-15 h/vecka. Kan bli intensivare i perioder men kan också bli betydligt 
mindre när det kör ihop sig på Chalmers. Tillkommer resor under tävlingssäsong.  

Mellan 6-20 träningstimmar beroende på om det är “träningsperiod” eller bara vanlig 
träning, men en träningsperiod är aldrig förlagd på studieorten varför föreläsningar, 
seminarier och dylikt missas. 

… var iväg två månader från vårterminen, då tävlade jag två tävlingar på (5 dagar, 5 
timmar/dag). 

Svårt att svara på då tävlingarna ofta är placerade utanför Göteborg… då går hela helgen 
till resa, förberedelser, utövande, återhämtning, analys osv. (ca 48h för tävlings resor 
en helg). 

Ca 6 veckor utomlands och ca fyra helger mellan november och april. 
Ser mycket olika ut beroende på säsong. Under försäsong planerar jag ca 50 % av min 

egen träning, men under tävlingssäsong planeras till stort sett all träningstid av 
tränare.  
  

Trots möjligheter till idrottsligt stöd och kunniga ledare/tränare så kan ändå olyckan vara 
framme och därför är det noterbart att (enbart) 15 av de 35 svarande hade en 
elitskadeförsäkring (d.v.s. att 20 uppenbarligen saknade en sådan). Det är viktigt att upplysa 
de studerande vilka skydd som finns vid exempelvis frånvaro p.g.a. skador och sjukdomar. 
 
 
Slutsatser 
 
Studiesituation 
De studerande ger uttryck för att RIU-projektet innehåller områden som kan utvecklas 
ytterligare. Trots det är majoriteten nöjd med projektet så långt och att de kan få stöd som hjälper 
dem både i deras akademiska såväl som idrottsliga ambitioner. Vad gäller studiernas 
genomförande så kan noteras att dessa sker med olika förutsättningar. Här finns de som haft 
mycket god kontakt och upplevt en förstående attityd från sina kursledare och lärare, medan 
andra haft det betydligt svårare. Detta beror dels på inställningen bland olika lärare till projektet, 
dels också på den utbildning man är antagen till. Flera studenter har upplevt att de inte får den 
återkoppling av sina studieresultat som de önskar av ansvariga lärare. Troligen är tillgången till 
relevant information om projektets syfte en avgörande aspekt och relevant information om de 
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elitidrottandes situation kan möjligen vända en negativ inställning till en positiv. Värt att notera i 
detta sammanhang är att det finns studenter som är antagna till RIU, men som väljer att inte ta 
del av de studiestödjande åtgärderna. Resultatet från studien visar att majoriteten vid 
undersökningstillfället inte hade någon form av anpassade studier eller att de inte visste om så 
var fallet. Eftersom anpassade studier är en grundpelare i RIU-verksamheten, så finnas behov av 
informationsinsatser för att aktualisera och påpeka möjligheten att få en individuell studieplan 
och då också anpassade studier. Sammantaget kan man dra slutsatsen att information om 
projektets syften är en mycket viktig aspekt. Flera personer i undersökningen har påtalat att man 
skulle ha utnyttjat tillgängligt stöd i högre utsträckning om man vetat att det fanns att tillgå. Här 
kan lärosätena tillsammans med de antagna studenterna tillsammans skapa rutiner i 
förekommande fall. Det skall tilläggas att lärosätena är medvetna om denna omständighet och 
redan har påbörjat arbete med att förstärka dessa delar i projektet. 
 
Borde det vara ett krav på att varje RIU-student har en individuell studieplan (som också är 
synkroniserad med deras idrottsliga planering)? Skulle en studieplan kunna reducera problem i 
studiesituationen när alla inblandade har samma samlade information om den studerandes villkor 
och förutsättningar? Resultaten visar att bara en mindre andel av respondenterna har en 
individuell studieplan. Här måste frågan också ställas om detta är ett tillfredsställande resultat, 
eller borde någon form av insats göras för att de studerande skall ha en fungerande plan att hålla 
sig till och som är sanktionerad av den aktuella institutionen och som också innefattar en 
redovisning av den studerandes idrottsliga situation.  
 
Idrottslig situation 
I enkäten ställdes frågor om den studerandes idrottsliga miljö. Syftet var (1) att få svar på den 
studerandes idrottsliga situation och (2) att relatera denna till RIU-studentens studierelaterade 
situation. 
 
Det visade sig att både män och kvinnor lade ned mycket tid på idrottsträning. Det fanns en 
viss variation beroende på säsong, men mellan 15 – 20 timmar/vecka är ett rimligt intervall. 
Detta skall ställas i relation till den tid som man lägger ned på sina studier, vilket gör att dessa 
båda – studier och idrott – tidsmässigt sett dominerar RIU-studenternas tillvaro. 
Respondenterna tillfrågades bl.a. om hur stor del av träningen som planeras av tränaren, den 
enskilda studenten själv eller om detta gjordes som ett samarbete mellan den studerande och 
tränaren? Svaren här var mycket varierande och att det inte är självklart att det enbart är 
tränaren som står för detta stöd. Det är vanligt att respondenterna själva till stor del 
ombesörjer idrottsplanering, men denna planering förekommer också som ett samarbete 
mellan idrottaren och tränaren. Betonas skall att tränaren och de idrottsliga organisationerna 
inte enbart är viktiga för de studerandes idrottsliga utveckling, utan man kan också med 
relevanta insatser öka tidsutrymmet för de akademiska studierna. Ett sätt att ge ett sådant stöd 
är att se till att de studerande har en elitskadeförsäkring (20 av de 35 svarande saknade en 
elitskadeförsäkring), ett skydd vid exempelvis frånvaro p.g.a. idrottsrelaterade skador och 
sjukdomar. 
 
Idrottsligt stöd kan ges på många olika sätt och i denna undersökning fokuserades på olika 
stödåtgärder som rådgivning och idrottsligt stöd. Respondenterna önskade mer hjälp med 
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rådgivning kring karriärutveckling och majoriteten uppgav att man har behov av rådgivning 
vad gäller bl.a. styrketräning, uthållighetsträning, rörlighetsträning, snabbhetsträning. Man 
menade också att det var viktigt att ha tillgång till sjukgymnast/idrottsläkare, men även till 
idrottsanpassade hälsokontroller och hjärtscreening. Dessutom finns behov av upplysande 
tester, som ett sätt att optimera träning och tävling och som underlag till nyckelpersoner som 
genomför hälsokontroller. 
 
Avslutning 
Syftet med denna studie var att undersöka de studerandes uppfattningar om det första årets 
verksamhet inom RIU vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, både vad 
gäller deras akademiska studier och idrottsliga förutsättningar. Man kan med stöd av de svar som 
givits säga att de åtgärder som vidtagits för att underlätta kombinationen studier och elitidrott har 
funnits på plats, även om åtgärderna på flera punkter kan utvecklas vidare. En nyckelfaktor för 
projektet är att vederhäftig information om projektets alla delar finns tillgänglig och att de 
distribueras till alla inblandade i projektet (studenter, lärare, kursledare, studievägledare, 
idrottens organisationer och funktionärer m.fl.). Här är också den individuella studieplanen ett 
viktigt och informerande dokument. Stödfunktionerna vad gäller den idrottsliga utvecklingen kan 
också bli föremål för ett tätare samarbete mellan det aktuella lärosätet, idrottens organisationer 
och den studerande både vad gäller utbildning och forskning. Riksidrottsuniversitetet kan därför 
bli den tummelplats som både akademi och idrott sökt så länge för utveckling av idrottslig 
kunskap och idrottsvetenskapligt utvecklingsarbete. 
 
Framtidstankar8 
Fahlström, Patriksson och Stråhlman (2014) har tillsammans i publikationer och presentationer 
framhållit vikten av att livet efter elitidrotten förbereds under elitidrottstiden, samt att också 
kartlägga vilka olika former av stöd som behövs för att utveckla den postidrottsliga karriären. 
RIU-projektet är ett bra exempel på realiseringen av dessa forskningsresultat. Fahlström m.fl. 
(2014) har också visat att civil utbildning är en viktig ingrediens, inte bara för en lyckad 
postidrottslig socialisation, utan också för individens utveckling till framgångsrik elitidrottare, 
samt för fortsatt kunna utveckla kvalitéer under elitkarriären (se även Stråhlman, 2006). Nära 
kopplat och i det närmaste sammanflätat med utbildning är forskning. Ny kunskap behövs 
kontinuerligt, och utbildning som inte är forskningsanknuten har svårt att finna lösningar på nya 
utvecklingsrelaterade problem och därför är forskningsanknytningen till RIU ett måste för att 
utveckla svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Idrotten har under den senaste 20-
årperioden tagit allt större plats inom den akademiska miljön och en breddning av utbildningarna 
har kunnat ske i takt med att den idrottsligt inriktade forskningen ökat. Elitidrottande är idag ett 
yrke och ett yrke behöver en yrkesutbildning och utbildningens kvalité säkerställs bäst med 
avancerad kunskapsutveckling genom forskning som underlag.  
 
 
 
 
                                                             
8 För en fördjupning i detta ämne rekommenderas Fahlström, PG., Patriksson, G. & Stråhlman, O. (2014). Vägen 
från landslaget. Stockholm, RF. 
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Bilaga 1: Frågeformulär  
(den utskickade enkäten var en webbenkät och hade delvis annan layout) 
 
Bakgrundsfrågor 
 

Jag studerar vid…  ☐  Chalmers 
☐  Göteborgs universitet 
☐  Både Chalmers och Göteborgs universitet 

1. Kön: ______________________     
 
2. Vilken är din huvudidrott?________________________________________ 
 
3. Utövar du någon annan idrott? 
☐ Ja, vilken______________________________ 
☐ Nej 
☐ Ibland, vilken (vilka)__________________________________ 
 
Information om Riksidrottsuniversitetet 
4. Hur fick du veta att man kunde söka till RIU (flera svarsalternativ möjliga)? 
☐ Muntligt genom studiekamrater 
☐ Studievägledare 
☐ Chalmers/Göteborgs universitets hemsidor 
☐Annan hemsida 
☐ Min förening 
☐ Mitt förbund 
☐ Min tränare 
☐ Klubbkamrater 
☐ Massmedia (radio, tv, tidningar) 
☐ Annat, vad_________________ 
 

5. Hur upplevde du processen att bli RIU-student? 

☐ Den var väldigt krånglig 

☐ Den var ganska krånglig 

☐ Den var ganska enkel 

☐ Den var väldigt enkel 

Kommentar:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Idrottsligt stöd 
6. I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig att få tillgång till följande stödåtgärder? 

  Mycket liten 
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

A Mental rådgivning     

B Kostrådgivning     
C Karriärrådgivning (idrottslig)     
D Karriärrådgivning (civil/yrkes mm.)     
E Rådgivning när det gäller styrke-

träning och hjälp att utforma program 
    

F Rådgivning när det gäller 
uthållighetsträning 

    

G Rådgivning när det gäller 
rörlighetsträning 

    

H Rådgivning när det gäller 
snabbhetsträning 

    

I Ekonomisk rådgivning     

 
Kommentar: _________________________________________________________________ 
 
7. I vilken utsträckning skulle det hjälpa dig i din idrottsliga satsning om du fick tillgång till följande 
tester? 

  
Mycket liten  
utsträckning 

Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

A Uthållighetstest (Vo2 max, anaerob 
tröskel) 

    

B Wingate test (maximal power och 
anaerob förmåga) 

    

C Snabbhetstest     

D Spänstest     

E Rörlighetstest     

F Styrketest     

G 

Funktional Movement Screen 
(identifikation av begränsningar och 
asymmetrier i den aktives 
grundläggande rörelsemönster) 

   
 

H Analys av löpteknik     

I Kostanalys     

J 
 

Kroppsscanning i s.k. iDXA (gör att 
du kan se fördelning mellan muskler 
och fett och relationen mellan olika 
muskler) 

   
 

 
Kommentar: _________________________________________________________________ 
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8. I vilken utsträckning skulle du vara hjälpt av att få tillgång till följande stöd? 
  Mycket liten 

utsträckning 
Ganska liten 
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

A Tillgång till hjälp av sjukgymnast 
och/eller idrottsläkare i händelse av 
idrottsskada 

    

B Tillgång till idrottskunnig läkare för 
allmänhälsorelaterade problem 

    

C Möjlighet till idrottsanpassade 
hälsokontroller 

    

D Möjlighet till hjärtscreening     
E Tillgång till massör     
 
Träning och tävling 
 
9. Hur mycket tid per vecka lägger du ned på träning när du samtidigt bedriver studier? 

______ Tävlingssäsong antal timmer/vecka 
______ Icke tävlingssäsong antal timmar/vecka 

 
10. Hur mycket tid per vecka lägger du ned på tävling när du samtidigt studerar? 

______ Antal timmar/vecka 
 
Kommentar till fråga 9 och 10:__________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
11. Hur stor del av din träning i genomsnitt planeras av (försök att ange procentsiffror så att summan 
av de olika alternativen nedan blir 100 %)? 

Min tränare ___________%  
Jag själv ___________ %  
Jag och min tränare tillsammans ___________ %  
Annat alternativ _________%   

 
Kommentar___________________________________________________________ 
 
12. Vid hur stor andel av din träning är en tränare på plats och leder träningen (svara i procent)? 
______________% 
 
13. Har du en elitskadeförsäkring?  
☐ Ja 
☐ Nej 
☐ Vet ej 
 
Din studiesituation 
 
14. Har du en individuell studieplan?   ☐ Ja           ☐ Nej          ☐ Vet ej 
Om Ja - Hur ofta uppdateras den?____________________________________ 
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15. Vem/Vilka uppdaterar du denna tillsammans med?____________________________ 
Om Nej, varför inte________________________________________________________ 
 
16. Har du fått någon form av anpassade studier?        ☐ Ja       ☐ Nej      ☐ Vet ej 
Om Ja, vilken typ av anpassning har du fått? (t.ex. studietakt, tentamen annan ort, anpassat 
grupparbete, alternativ examination, mm) 
________________________________________________________________ 
 
Om Nej, varför har du inte anpassade studier? 
________________________________________________________________ 
 
17. Vilken omfattning av studier har du?     ☐ Heltid    ☐ Deltid______(ange i procent) 
 
18. I vilken utsträckning har de åtgärder som vidtagits för dig att underlätta kombinationen studier-
idrott varit tillräckliga? 
☐ Mycket liten utsträckning 
☐ Ganska liten utsträckning 
☐ Ganska stor utsträckning 
☐ Mycket stor utsträckning 
 
19. Beskriv nedan med egna ord hur du skulle vilja att dina studier i relation till din idrott skulle kunna 
vara organiserad för att nå en optimal nivå? 
______________________________________________________________________ 
 
21. Har anpassningen av studierna förändrats under din studietid?   
☐ Ja/ 
☐ Nej 
Om Ja  - Varför__________________________________________________________ 
 
22. I vilken utsträckning instämmer du med följande påståenden om din studiesituation? 
 
 Mycket liten  

utsträckning 
Ganska liten  
utsträckning 

Ganska stor 
utsträckning 

Mycket stor 
utsträckning 

Kursansvariga har förståelse för mina anpassade 
studier 

    

Jag får bra återkoppling på mina studier från 
kursansvariga. 

    

Jag upplever att det finns möjlighet att få stöd 
för planering av mina anpassade studier. 

    

Jag är nöjd med RIU-verksamheten som helhet     

 

Tack för din medverkan!  

 


