
Information om Riksidrottsuniversitet (RIU) och 
Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) 
 

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att 
möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning 
på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF). Mer om 
ansökningsprocessen står under ”Ansökan till RIU och EVL”. 

 

Den nationella modellen för RIU, EVL och Dubbla Karriärer (DK) 

Den nationella modellen är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan Riksidrottsförbundet 
(RF), aktuella lärosäten samt olika specialidrottsförbund. Modellen visualiserar de olika delar 
som ingår i idrottsrörelsens samarbete med svenska utvalda lärosäten. 

Modellen innehåller fyra utvecklingsdelar: 

1. RF:s uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar 
2. Individuellt anpassade studier för elitidrottare. 
3. Utvecklingsmiljö för elitidrottare 
4. Praktiknära elitidrottsforskning 

 
Individuellt anpassade studier för elitidrottare 
Lärosätet ska aktivt ge elitidrottande studenter med godkänt SF-intyg möjligheten till ett 
individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika 
delkurser och på fristående kurser. Det innebär att lärosätet i största möjliga utsträckning ska 
erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. 
Lärosätet ska även ge stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling. 



Utvecklingsmiljö för elitidrottare 
Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna 
genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att 
stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga SF för att ytterligare utveckla 
denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via 
samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan även söka samarbete med kommun och region. 
R:Fs avdelning för Elitidrott kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för 
genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning. 

Riksidrottsuniversitet för avtalsperioden 2022–2026 

• Kombinationen Högskolan i Halmstad/Malmö universitet 
• Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan 
• Chalmers tekniska högskola 
• Göteborgs universitet 
• Mittuniversitetet 
• Umeå Universitet 

Elitidrottsvänliga lärosäten för avtalsperioden 2022–2026 

• Blekinge Tekniska Högskola 
• Högskolan Dalarna 
• Högskolan i Gävle 
• Högskolan i Jönköping 
• Högskolan Kristianstad 
• Högskolan i Skövde 
• Högskolan Väst 
• Karlstad universitet 
• Linnéuniversitetet 
• Linköpings universitet 
• Luleå tekniska universitet 
• Sveriges lantbruksuniversitet 
• Örebro universitet 

Ansökan till RIU och EVL 
För dig som vill bli student på ett RIU eller EVL finns ett särskilt framtaget 
ansökningsformulär (pdf)Pdf, 360 kB.Länk till ett dokument. Det fylls i och skickas in 
till ditt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det 
aktuella lärosätet. För dig som är internationell student finns ett formulär på engelska, 
International specialised sport federation certificate (pdf)Pdf, 321 kB.Länk till ett 
dokument. Det är upp till varje enskilt lärosäte att besluta om de godkänner 
internationella studenter. 

 

 

https://www.rf.se/download/18.5bb7fead184086b59111d2d/1666620469865/studentintyg-riu-evl-version-220621.pdf
https://www.rf.se/download/18.5bb7fead184086b59111d2d/1666620469865/studentintyg-riu-evl-version-220621.pdf
https://www.rf.se/download/18.5bb7fead184086b59111d2c/1666620469842/internationellt-sf-intyg-20220921.pdf
https://www.rf.se/download/18.5bb7fead184086b59111d2c/1666620469842/internationellt-sf-intyg-20220921.pdf


Rådgivning 
Vill du som landslagsidrottare få stöd och hjälp med karriärövergångar, 
karriärvägledning eller karriäravslut kopplat till utbildning är du välkommen att boka 
ett karriärstödssamtal. Kontakta Kent Lindahl, kent.lindahl@rfsisu.se. 

Vid frågor kontakta; Samuel Lund , samuel.lund@brottning.rf.se  
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