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Sammanfattning 

Att lägga upp strategier för framtida utveckling är alltid förenat med en osäkerhet då ingen 

exakt vet hur framtiden kommer att te sig. Ett sätt är att utgå från det vi anser är de mest korrekta 

data vi har att tillgå i form av fakta och de trender som kan ses i nutid och i ett historiskt 

perspektiv. Föreliggande rapport är resultatet av utredningsuppdraget att undersöka 

förutsättningarna för Umeå universitet att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde på olika 

utbildningsnivåer. I denna utredning läggs olika data fram i form av fakta och uppfattningar hos 

initierade som underlag för vidare beslut om lämpliga strategier för idrottsvetenskap vid Umeå 

universitet. Genom muntlig och skriftlig information som samlats in och bearbetats från ett stort 

antal universitet och högskolor i Sverige visas att det är elva svenska lärosäten som inrättat 

idrottsvetenskap som huvudområde i någon form. Utredningen visar att många företrädare vid 

dessa lärosäten är positiva till etableringen av idrottsvetenskap i Sverige men den visar också 

att det finns nackdelar med huvudområdet och dess utveckling. Slutsatsen i utredningen är att 

Umeå universitet har mycket goda förutsättningar för att inrätta idrottsvetenskap som 

huvudområde på grund, avancerad och forskarnivå och bli ett av de ledande lärosätena i Sverige 

och i Skandinavien för att bidra till vidare utveckling av det idrottsvetenskapliga området inom 

utbildning, forskning och samverkan.  
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Inledning 

Idrott är en del av vårt svenska kulturarv och samhälle. Idrottens betydelse för individ och 

samhälle är numera omfattande. Idrott som samhällsfenomen är en angelägenhet på den högsta 

politiska agendan i Sverige. Idrottsforskning och idrottsutbildning vid Umeå universitet har 

kontinuerligt utvecklats och breddats sen tidigt 1970-tal. Umeå universitet erbjuder idag ett 

stort antal kurser och program inom idrottsområdet i ett flertal huvudområden. Lägg därtill en 

mångfacetterad och omfattande idrottsforskning samt övrig forskning som kan ses som 

betydelsefull för idrottsrelaterad verksamhet. Vidare har en samverkan med externa 

idrottsorganisationer också kontinuerligt utvecklats under de senaste 5-10 åren. Vetenskap och 

vetenskapliga discipliner är också under utveckling vilket är en anledning till denna rapport. 

 

Uppdraget 

Idrottsvetenskap har under 2000-talet blivit ett allt vanligare begrepp som används för 

idrottsutbildning och idrottsforskning vid svenska universitet och högskolor. Vetenskapsrådet 

gav ekonomiskt stöd till en första svensk forskarskola i idrottsvetenskap mellan 2009 och 2013. 

Forskarskolan organiserades i samverkan mellan Göteborgs universitet (värduniversitet), 

Karlstads universitet, Växjö universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) 

och Malmö högskola. Vid Umeå universitet inrättades Idrottsvetenskapliga programmet på 

kandidatnivå år 2004 och en Idrottshögskola har etablerats och utvecklats för att stödja 

universitetets idrottsrelaterade verksamhet (f.d. Umeå Sport Sciences Center). Studenter kan 

dock inte ta en examen i idrottsvetenskap vid Umeå universitet då det inte finns inrättat som ett 

av lärosätets huvudområden. Mot bakgrund av idrottsvetenskapens utveckling fann 

Idrottshögskolan det angeläget att genomföra en utredning om universitetets förutsättningar för 

att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde. Idrottshögskolan gav i september 2013 Inger 

Eliasson, universitetslektor i Pedagogik, i uppdrag att;  

Utreda förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudämne på grund-, 
avancerad och forskarutbildningsnivå med hänsyn tagen till nuvarande och 
framtida situation vad gäller både utbildning och forskning. I uppdraget ingår en 
genomlysning av andra lärosäten i Sverige. 

 

Uppdraget avrapporterades muntligt vid Idrottshögskolans styrelsemöte den 12 december 2013 

och slutresultatet presenteras i föreliggande rapport. 
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Material och tillvägagångssätt 

För att genomföra utredningen har såväl muntlig som skriftlig information samlats in och 

bearbetats från ett stort antal universitet och högskolor i Sverige (bilaga 4). De svenska 

lärosäten som djupare behandlats är de tolv som bedömdes ha eller har haft omfattande 

idrottsrelaterad utbildning inom idrottsvetenskap (mer än några fristående kurser eller endast 

med inriktning mot lärarutbildningen). Dessa är Umeå universitet, Göteborgs universitet, 

Malmö högskola, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Gymnastik och Idrottshögskolan i 

Stockholm (GIH), Örebro universitet, Lunds universitet, Karlstads universitet, Högskolan i 

Halmstad, Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna. Under pågående utredningsarbete har 

arbetsprocessen och preliminära resultat presenterats för Idrottshögskolans styrelse, 

utbildningsråd och forskningsråd.  

 

Platsbesök, intervjuer och samtal 

Platsbesök har gjorts vid tre svenska lärosäten utöver Umeå universitet vilka är Malmö 

högskola, Göteborgs universitet och GIH. Dessa valdes för att de är några av de främsta svenska 

lärosätena inom idrottsområdet. Vid platsbesöken har samtal och intervjuer genomförts med 

företrädare för idrottsvetenskap, särskilt professorer (bilaga 1). Vidare genomfördes en 

telefonintervju med en professor emeritus i pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm, till viss 

del också verksam vid Malmö högskola.  

Samtal under personliga möten har också genomförts med representanter för 

idrott från Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet och Lunds universitet, 

särskilt med lärare och forskare inom idrott. Dessutom har samtal om idrottsvetenskap förts 

med internationella idrottsforskare när tillfälle funnits vid konferensbesök.  

Vid Umeå universitet har personliga möten och intervjuer genomförts med 

ämnesrepresentanter för idrott (bilaga 2). En professor vardera vid Institutionen för psykologi 

och Pedagogiska institutionen har intervjuats samt en verksamhetschef vid Idrottsmedicinska 

enheten. Dessutom har en intervju genomförts med två representanter från lärarutbildningens 

kansli (bilaga 3).  

Underlaget bygger också på enskilda samtal med avdelningen för examina på alla 

lärosäten som ingår i resultatredovisningen av utbredningen av idrottsvetenskap som 

huvudområde i Sverige och på samtal med Universitetskanslerämbetet (UKÄ).  
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Skriftliga källor 

För att genomföra utredningen har genomläsning gjorts av en rad olika skriftliga källor. Här 

ingår Umeå universitets interna dokument i form av utredningar och rapporter relaterade till 

satsningar på och utvärderingar av idrottsverksamhet vid Umeå universitet. Dessutom har 

genomläsning gjorts av kursplaner och utbildningsplaner för idrottsrelaterade utbildningar, 

beskrivningar av idrottsrelaterad forskning och definitioner av idrottsvetenskap som gick att 

finna via respektive lärosätes websidor. Vidare ingår i det skriftliga underlaget utvärdering av 

idrottsvetenskapliga utbildningar i Sverige (Högskoleverket, 2007, nuvarande 

Universitetskanslerämbetet) samt utvärdering av idrottsvetenskap i Norden (Nordforsk, 2012).   

Som bakgrundsmaterial ingår också två ansökningar till Högskoleverket från 

svenska högskolor om att inrätta forskarutbildning i idrottsvetenskap (Malmö högskola, 2010 

och GIH Stockholm, 2010). Dessutom ingår högskoleförordningen och Umeå universitet lokala 

examensordning. Vidare har inläsning av vetenskaplig litteratur som berör 

idrottsvetenskap/sport science genomförts. 
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Definitioner 

I denna del beskrivs några för utredningen centrala begrepp som huvudområde, idrott och 

idrottsvetenskap. 

 

Huvudområde 

Sedan 1 juli 2007 används termen huvudområde i stället för huvudämne för att beskriva de 

fördjupade studier som studenter vid ett universitet eller en högskola bedriver (2007 års 

examensordning). Det var i och med en ändring i högskoleförordningen under år 2006 som 

regeringen beslutade ersätta begreppet huvudämne med begreppet huvudområde (SFS 

2006:1053). I examensordningen som trädde i kraft 2007 används därför uttrycket ”fördjupning 

inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå”. Enligt UKÄ beskrivs därför huvudområde som ett avgränsat område som en student 

i sin examen huvudsakligen fördjupar sig inom.  

Vid Umeå universitet beskrivs ett huvudområde som ett ämne eller ämnesområde 

som visar profilen på en generell eller konstnärlig examen. Huvudområden har en successiv 

fördjupning och innehåller examensarbeten i olika omfattning och till en viss fördjupningsnivå. 

Varje högskola och universitet har rätt att själv bestämma vilka huvudområden som de utfärdar 

examen i. (Umeå universitet, 2013) 

De nationella bestämmelserna om examina återfinns i högskolelagen 

(1992:1434) och i högskoleförordningen (1993:100). En nationell examensordning med 

centrala bestämmelser om examen återfinns som bilaga till högskoleförordningen. Varje 

lärosäte har möjlighet att besluta om en lokal examensordning där regler och bestämmelser 

som gäller för examensutfärdande vid respektive lärosäte finns samlade. Umeå universitets 

lokala examensordning omfattar både nationella och lokala regler (Umeå universitet, 2011). 

 

Idrott  

Det finns ingen universell överenskommelse om en enhetlig definition av idrott/sport eller 

idrottsvetenskap. Det finns istället flera olika definitioner och förhållningsätt till idrott såväl 

som till idrottsvetenskap.   

Idrott ses oftast utifrån ett brett inkluderande perspektiv i vetenskapliga 

sammanhang. Bredare och mer flexibelt än vad människor i allmänhet förknippar med idrott. 

Vad som anses vara idrott i en kultur eller i ett sammanhang kan skilja sig gentemot hur man 

ser på idrott i ett annat sammanhang. Idrott har enligt Coakley (2001) olika mening och form 
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från plats till plats och över tid. Idrott kan därför ses som en kulturell praktik skapad av 

människor. Det innebär att vad som är idrott är föränderligt men anses samtidigt återspegla 

idéer och intressen hos människor i ett samhälle.  

Att definiera begreppet idrott innebär en risk att en statisk definition utvecklas 

men samtidigt behövs i vetenskapliga sammanhang en gemensam förståelse för dess innebörd. 

I Malmö högskolas ansökan för att inrätta idrottsvetenskap som forskarutbildningsämne (2010) 

anges att en viktig utgångspunkt för lärosätet är att det varken är möjligt eller ens 

ändamålsenligt att utforma en definition av idrott som fångar idrott i alla dess former. Därför 

tolkas idrott i dess vidaste betydelse omfattande allt ifrån tävlingsidrott, frilufts- motions- och 

upplevelseidrott till idrott som skolämne och fysisk rekreation. Om vi ansluter till detta 

förhållningssätt kan idrott sägas vara en specifik form av mänsklig rörelse. Målet och meningen 

med idrott för människorna som deltar i idrottsrörelsen är många och karaktäriseras av stor 

variation. Idrott är således ett uttryck för ett socialt och kulturellt fenomen i våra länder.  

En traditionell definition som flera engelskspråkiga forskare accepterat är en 

definition av sport enligt följande; sports are institutionalized competitive activities that involve 

rigorous physical exertion or use of relatively complex physical skills by participants motivated 

by internal and external rewards (Coakley & Pike, 2009, 5). I de skandinaviska länderna har 

ett bredare begrepp för idrott använts som inte enbart handlar om tävlingsinriktade aktiviteter 

utan också exempelvis motionsaktiviteter och friluftsliv. Idrott som ord kommer från isländskan 

och började på allvar att användas i betydelsen kroppsövning under 1700-talet i norden. Idrott 

är enligt Nationalencyklopedin (NE, 2013) en sammanfattande benämning på skilda slag av 

kroppsövningar. Idag manifesterar sig idrotten främst som en frivilligt organiserad folkrörelse 

(idrottsrörelsen), som ett skolämne, som privat företagsverksamhet och som oorganiserade 

aktiviteter av många slag.  

För att inte hamna i en statisk definition är ett alternativ enligt Coakley och Pike 

(2009) att definiera idrott/sport genom att besvara följande frågor: Vilka aktiviteter definierar 

människor i en specifik grupp eller i ett samhälle som idrott/sport? Vems idrott/sport räknas 

mest genom att de stöds av en grupp eller ett samhälle? Det innebär att idrott skulle definieras 

olika beroende på vem vi frågar, när vi frågar och var vi ställer frågor om idrott. Det liknar 

Engströms (2004) indelning av en kroppsövningskultur i sju praktiker: fysisk träning, tävling 

och rangordning, lek och rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk 

verksamhet samt rörelse- och koncentrationsträning. Denna definition eller avgränsning 
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innebär att en idrottsaktivitet kan ingå i olika praktiker beroende på individens eller gruppens 

avsikter med att utföra aktiviteten vilket belyser idrottsområdets komplexitet.  

 

Idrottsvetenskap 

Så länge begreppet idrott ansågs beteckna lekfulla och onyttiga verksamheter var det 

akademiska intresset för fenomenet lågt. Idag har idrottens nyttovärde belagts vetenskapligt på 

flera sätt och i skilda discipliner. Inom fysiologi och idrottsmedicin kom nyttan till uttryck tidigt 

med fokus på funktionella aspekter av fysisk aktivitet. Under de senaste decennierna har den 

samhällsvetenskapliga idrottsforskningen utvecklats på bred front. I fokus står idag ofta frågor 

om idrottens betydelse för fostran, demokrati, jämställdhet och ekonomisk tillväxt. (Larsson, 

2013).  

Idrottsvetenskap har idag hög aktualitet och samhällsekonomisk relevans, inte 

minst mot bakgrund av de negativa konsekvenserna för folkhälsan som blir följden av en allt 

mer fysiskt inaktiv livsstil vilket anges i GIH:s ansökan för idrottsvetenskap som huvudområde 

för forskarutbildning (2010). Ambitionen med idrottsvetenskap anges vara att forskningen ska 

bidra till förståelsen av idrottens roll i samhället och den idrottande människans villkor bland 

annat i relation till olika typer av idrottsverksamheter och samhälleliga förändringar.  I ansökan 

poängteras att idrott är så komplext att det kräver belysning från, och i samarbete mellan, många 

olika ämnen för att bygga upp en solid vetenskapligt förankrad kunskapsbas och att genom 

idrottsvetenskap är avsikten att den fysiska aktiviteten/idrotten ska vara själva kunskapsobjektet 

och inte enbart en försöksmodell som stöd för en moderdisciplin. 

När idrott blivit central för samhällets syften blir det också relevant att tala om ett 

behov av en idrottsvetenskap. Vetenskap definieras enligt NE (2013) som en organiserad 

kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst 

område. Det vetenskapliga studiet av idrott/idrottsvetenskap, kan sägas representera ett system 

av vetenskaplig forskning, undervisning och en akademisk praktik om mänsklig rörelse (idrott) 

genom vilken kunskap från skilda ”traditionella” discipliner integreras. Dess syfte är att 

undersöka frågor inom mänsklig rörelse (idrott) som identifierats som problem eller som 

outforskade områden med hjälp av systematiska (vetenskapliga) angreppssätt.  

Vid en närmare betraktelse över hur idrottsvetenskap definieras vid svenska 

lärosäten kan det sägas att det varierar både ifall man har utformat explicit uttryckta definitioner 

och i definitionernas innehåll. Idrottsvetenskap har i Sverige fått delvis olika definitioner utifrån 

vilket lärosäte som skapat definitionen, då man ofta tar sin utgångspunkt i den egna kompetensen 
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och avgränsas i relation till de möjligheter som ges vid lärosätet. Idrottsvetenskap i Sverige har 

delvis begränsas till studier inom ramen för samhällsvetenskap och humaniora. Till skillnad mot 

internationella lärosäten med Sport science eller Kinesiology har endast ett fåtal svenska lärosäten 

haft en humanbiologisk och naturvetenskaplig forskning som grund för huvudområdet 

idrottsvetenskap. 

I det följande ges några exempel på definitioner på idrottsvetenskap från svenska 

lärosäten 2013. En utgångspunkt för idrottsvetenskap vid Malmö högskola är att det utgör en 

flervetenskaplig forskningsprofil med tyngdpunkt i samhälls- och humanistiska perspektiv där 

idrottsvetenskap definieras som det flervetenskapliga studiet av idrottens roll i samhället, dess 

kultur och förändringsprocesser. Örebro universitet beskriver att idrottsvetenskap till sin 

karaktär är ett tvärvetenskapligt ämne och definieras som studiet av fysisk aktivitet genomförd 

med målet att främja fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk 

upplevelse. Mittuniversitetet anger att idrottsvetenskap är ett ämne vilket spänner över ett brett 

kunskapsfält som bland annat inrymmer människans fysiologiska och psykologiska funktioner 

samt hur dessa funktioner påverkar både idrottsprestation, hälsa och välbefinnande. 

Gemensamt i dessa definitioner är att idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt huvudområde till 

sin karaktär med skillnad i betoning av idrott som kopplat till den fysiska människan eller till 

idrott som samhällsfenomen.  

Idag är de allra flesta idrottsforskare överens om att idrott är att betrakta som ett 

legitimt kunskapsområde men som ingen disciplin har ensamrätt på eller ens har möjlighet att 

förklara i sin helhet. Idrott är ett komplext fenomen och kräver belysning från skilda perspektiv 

och ämnen för att så småningom kunna etableras som en självständig vetenskaplig disciplin 

med specifik kunskapsbas.  
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Tre förhållningssätt till idrottsvetenskap 

Kunskapsproduktionen om idrott kan ses som en komplex verksamhet och det finns i 

litteraturen ett antal förhållningsätt och strategier beskrivna som ligger till grund för den 

vetenskapliga kunskapen som har utvecklats inom idrottsfältet. I en idrottslig kontext finns både 

individuella och samhälleliga föreställningar om idrott och idrottslig kunskap, vilka i sin tur 

vilar på olika ontologiska och epistemologiska antaganden (Stråhlman, 2005, 8). Detta kan 

sägas påverka vilken strategi som valts vid svenska lärosäten och vilken som kan väljas för att 

definiera och utveckla idrottsvetenskap vid Umeå universitet. För att på bästa sätt nå stärkt 

kvalitet och djup samt kvantitet och bredd i idrottsforskningen och idrottsutbildningen vid 

Umeå universitet kan olika förhållningssätt till idrottsvetenskap ge vägledning för vilka 

strategier som ska antas framöver för idrottsverksamheten.  

Det går att finna tre tydligt beskrivna synsätt eller strategier i norden för 

idrottsvetenskap vilka också kan anses påvisa en utvecklingsprocess  över tid för 

idrottsvetenskap vid våra lärosäten (Se Loland, 2000; Stråhlman, 2005; Larsson, 2013). Dessa 

är multidisciplinär strategi, interdisciplinär strategi samt enhetsvetenskaplig strategi. När 

idrottsforskning tidigare i huvudsak utvecklats genom traditionella discipliner i ett 

mångvetenskapligt perspektiv (multidisciplinär strategi) än genom en mer enhetlig 

”idrottsdisciplin” har det enligt Stråhlman (2005) lett till att idrottsforskningen blivit 

fragmentiserad genom inomvetenskapliga inmutningar av forskningsområdet. Idrotten anses 

vara mångvetenskaplig och i det utvecklingsskede som idrottsvetenskapen befinner sig i verkar 

det finnas anledning att se idrottsvetenskap som ett mer tvärvetenskapligt ämne (interdisciplinär 

strategi) eller som en egen disciplin fristående från andra vetenskapliga ämnen 

(enhetsvetenskaplig strategi).  

 

Mångvetenskap/multidisciplinär strategi  

En första utveckling av idrott som akademiskt ämne har varit nära knutet till etablerade 

ämnesdiscipliner inom vilka redan utvecklade teorier och metoder kunnat användas (Loland, 

2000). Positionen som antogs med en multidisciplinär strategi innebar att man arbetade inom 

olika ämnen som sociologi, psykologi, fysiologi m.fl. för att studera idrott. Idrottsforskarna har 

således främst varit utbildade inom den traditionella ämnesdisciplinen och dess teorier vilket 

anses ha varit en lyckosam strategi mellan 1970- och 1990-talet. Denna strategi har dock 

kritiserats för att man inte sätter idrott och idrottsvetenskap i förgrunden utan att 

problemställningarna varit traditionella och ämnesbundna där idrotten som självständig praxis 
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hamnat i skymundan. En svaghet med denna position anses också vara att den inte uppmuntrar 

till integration och samarbete mellan disciplinerna vilket skulle vara fördelaktigt för 

utvecklingen (Loland, 2000). Enstaka forskare i skilda discipliner har gjort viktiga insatser för 

den tidiga och omfattande utvecklingen av idrottsforskning och -utbildning, men vanligtvis utan 

att ingå i en större idrottsvetenskaplig forskningsmiljö som också anses viktigt för fortsatt 

utveckling.  

 

Tvärvetenskap/interdisciplinär strategi 

En interdisciplinär strategi har blivit allt vanligare i utvecklingen av idrottsvetenskapen och är 

enligt Loland (2000) den bästa mellanlösningen där idrottsforskningen inte anses behöva en 

egen specifik teoriutveckling helt skild från andra ämnesdiscipliner. I strategin ses inte 

idrottsvetenskap som en egen konsistent teoretisk och metodisk helhet som skiljer sig från andra 

vetenskaper. Istället innebär positionen att många teorier kan användas beroende på de problem 

som beforskas. Positionen innebär dock att man har insikt om idrott som fenomen och att idrott 

sätts i fokus som primärt undersökningsobjekt. Med utgångspunkt i idrottsliga 

problemställningar värdesätts kreativitet och nytänkande där ingen teori, metod eller disciplin 

ska anses vara mer central eller viktigare än någon annan.  

Idrottsforskningen kan i denna strategi orienteras mot olika teman och organiseras 

i temagrupper. Genom samverkan skall ny kunskap genereras och i detta perspektiv blir 

kunskapssökande ett tydligare lagarbete. Tvärvetenskapliga kunskapssystem är värdefulla i 

denna position men bör inte användas till vilket pris som helst menar Loland (2000). En 

integrering av olika teorier och metoder ska ses som ett medel för att på bästa möjliga sätt 

besvara de frågeställningar som formulerats och inte som idrottsforskningens mål. Efter bästa 

förmåga ska forskaren integrera olika teoretiska och metodiska traditioner där det är möjligt. 

Även om förhållningssättet i grunden baseras på att en mångfald av studier från en mångfald 

av perspektiv på idrott ger en bred och djup kunskapsutveckling finns det en risk för att strategin 

kan uppfattas frambringa lägre krav på ”god” vetenskap. Därför behöver kraven om 

kvalitetskriterierna för god vetenskap fortsatt ställas inom en interdisciplinär strategi. 

 

Egen disciplin/enhetsvetenskaplig strategi 

En diametralt motsatt position mot en multidisciplinär strategi är en enhetsvetenskaplig strategi 

som också kan skönjas vid svenska lärosäten. Istället för att bygga på traditionell ämnesdisciplin 

är idén att bygga upp en idrottsvetenskap som tar idrottens egenart och praxis på allvar och där 
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idrott sätts i förgrunden. Företrädarna har i denna position som uppgift att utveckla en enhetlig 

kunskap om idrott. Man studerar idrott för att utveckla idrottsvetenskapen som ett eget ämne 

med egna teorier och begrepp. Ambitionen med strategin är att ge idrottsforskningen en starkare 

akademisk identitet men det finns en risk att bli exkluderande och kanske väl ambitiös menar 

Loland (2000) vilket riskerar att begränsa forskningens kvalitet och klarhet.  Denna strategi har 

enligt Loland (2000) stått stark i Tyskland genom ämnet Sportwissenschaft men det har ändå 

blivit att man till viss del fortsatt att luta sig mot etablerade forskningstraditioner istället för att 

kunna utveckla en enhetlig och allmänt accepterad förståelse av idrott/idrottsvetenskap.  

Styrkan med detta synsätt är dock enligt Stråhlman (2005) att det blir ”någon” 

som tar ett helhetsansvar för den idrottsvetenskapliga utvecklingen vilken inte begränsas av de 

traditionella ämnesdisciplinernas ramar. Fördelen med denna strategi är således att 

idrottsforskningen inte riskerar att hamna mellan de akademiska stolarna utan en sammanhållen 

definition av idrottsområdet kan skapas. För att inte idrottsvetenskap som egen ämnesdisciplin 

också ska bli inomvetenskapligt begränsad måste uppmärksamhet även i denna position riktas 

mot idrottsvetenskapens tvärvetenskapliga karaktär.  

Dessa tre förhållningssätt är en ”teoretisk” uppdelning och inte alltid explicit 

tydliggjorda i lärosätenas offentliga information eller dokument varför det ibland är svårt att 

förstå skiljelinjerna i lärosätets strategier för idrottsvetenskap eller utifrån vilket perspektiv de 

organiserar idrottsverksamheten och inrättar sina tjänster.    
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Historisk utveckling och internationell utblick 

För att bedöma vilken strategi för framtiden som ska antas är det relevant att också blicka 

tillbaka i tiden och utåt mot en internationell kontext. 

 

Idrottsvetenskap internationellt 

Internationellt betraktas idrottsvetenskap/sport science som ett självständigt akademiskt ämne 

som är väl etablerat i ett flertal länder. I Sverige har etableringen av idrottsvetenskap inom 

akademin kommit igång senare än i exempelvis både USA och Tyskland. I 

examensbenämningar från lärosäten används dock olika begrepp. I Finland används i examen 

Sport Sciences, i Danmark Idraet, i Norge Idrettsvitenskap, i Tyskland Sportwissenchaft och i 

Sverige används både Idrott och Idrottsvetenskap samt examen med bas i moderdiscipliner som 

Idrottspedagogik, Idrottspsykologi, Idrottsmedicin etc.  

Från 1970-talet utgick idrottsforskning och utbildning internationellt främst ifrån 

sju huvudsakliga ämnesdiscipliner; Idrottspedagogik, Idrottsmedicin, Idrottspsykologi, 

Idrottssociologi, Idrottsfilosofi, Idrottshistoria och Idrottsbiomekanik. Därefter har även 

Idrottsjuridik, Idrottspolitik, Idrottsekonomi, Idrottsinformation med flera bidragit till 

utvecklingen av idrottsvetenskap.  

En djupgående analys av historien om den idrottsvetenskapliga utvecklingen 

beskrivs i boken The History of Exercise and Sport Science av Massengale och Swanson (1997). 

I denna beskrivs nio ämnesdiscipliners etablering, tillväxt och status inom det 

idrottsvetenskapliga fältet. Vidare läsning i denna rekommenderas för detaljerade beskrivningar 

av de enskilda ämnesdisciplinerna inom vilka forskare specialiserat sig mot idrott. Tydligt är 

att grunden för idrottsutbildning vid universitet och högskolor internationellt har varit 

idrottslärarutbildning i första hand. Detta stämmer inte helt med svenska förhållanden där det 

exempelvis vid Umeå universitet och Göteborgs universitet var annan idrottsvetenskaplig 

utbildning som grundlades innan idrottslärarutbildning inrättades. Under 1960- och 1970-talet 

engagerade sig forskare internationellt i att flitigt diskutera den kunskapsmassan om idrott som 

utvecklats i det som fortfarande då främst benämndes som Physical education.  

När allt fler ämnesdiscipliner utvecklade idrottsforskning övergick diskussionen 

till att ifrågasätta utvecklingen i den meningen att detta kan ha lett till en fragmentisering av 

kunskapen för att fortsatt kunna stärka det idrottsvetenskapliga fältet. Dessa diskussioner känns 

igen från de som förs i relation till den svenska vetenskapliga kontexten idag. Det handlar 

särskilt om balansen mellan att utveckla generalister och specialister. Swanson och Massengale 
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(1997) talar om en intellektuell ”klyfta” mellan att utbilda forskarutbildade specialister i 

ämnesdisciplinerna i en omfattning som inte kan absorberas vid våra lärosäten och utbildning 

av generalister. I denna mening påtalas en brist på bredare generalistutbildade doktorer inom 

idrottsvetenskap som det finns behov av både inom och utanför akademierna.  

I denna analys lyfts också en fråga gällande betydelsen av den uppenbara bristen 

på strategier inom akademierna för att utforma en universell plan för att identifiera och skapa 

en enhetlig kunskapsmassa inom idrottsvetenskap och hur det bidragit till den era av 

specialisering inom skilda discipliner som man hamnat i. Det innebär att nuvarande strukturer 

för idrottsvetenskap inom högre utbildning till stor del inte är ett resultat av genomtänkta 

strategier utan mer av reaktioner från visionära ledare för 30 till 40 år sedan. Det konstateras att 

det skett en explosion av forskning som har skapat ett idrottsvetenskapligt fält som mognat över 

de senaste åren där Physcal Education och Exercise and Sport science bildar en solid grund för 

examina vid universitet och högskolor idag (Massengale & Swanson, 1997). 

För att unga vetenskaper ska utvecklas till en ämnesdisciplin behöver en solid 

teoretisk grund utvecklas. Att rättfärdiga ett ämne handlar om att utgå ifrån dess teoretiska 

grund enligt Haag (1994) som beskriver idrottsvetenskap eller sport science som en 

temaorienterad disciplin. Enligt Coakley (2001) behöver det också finnas en vetenskaplig 

diskussion och etablerade nätverk för att utbyta forskningsresultat inom ett ämne för att det ska 

kunna anses kunna nå en självständig och hög status inom akademin. En aspekt för utvecklingen 

kan därför också mätas i antalet etablerade organisationer för forskare att mötas genom och 

omfattningen av etablerade vetenskapliga tidskrifter att publicera sina forskningsresultat i (för 

beskrivning av utvecklingen av idrottsorganisationer och vetenskapliga tidskrifter (se 

Massengale & Swanson, 1997).  

Massengale och Swanson (1997) ställer sig frågan vad det har för betydelse om 

vi är isolerade specialister så länge vi producerar god forskning. Svaret de ger är att det bara 

har betydelse för den som tror på ett övergripande uppdrag med idrottsvetenskap och de som 

tror att någon grupp måste ansvara för att skapa mening av kunskaperna i ett mer 

helhetsperspektiv till fördel för hela samhället. Utan en sådan syntes som vision kan den 

separata kunskapsmängden inom skilda discipliner vara placerade vid olika ämnesdiscipliners 

hemmiljöer, dock med risk för att forskaren/läraren kan befinna sig i en mindre idrottsligt 

gästvänlig miljö i konkurrens med andra specialiteter och prioriterade områden. Forskaren och 

läraren kan oftast fortsätta forska i idrott men de kan också hamna i ett vakuum utanför den 

idrottsvetenskapliga miljön vilket Massengale och Swanson (1997) menar sker där universiten 
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väljer att inte satsa på idrottsvetenskapliga institutioner. Dock är strategin allt vanligare att man 

inrättar idrottsvetenskapliga institutioner från slutet av 90-talet.  

Vid många svenska lärosäten finns idag en utveckling av idrottsvetenskap som 

sker utan ”territorial battles” mellan disciplinerna (eller ”stamkrig” som Larsson (2013) 

diskuterar i svensk kontext) där senare utveckling har visat på positiva tecken för 

idrottsvetenskap enligt Massengale och Swanson där the building of a discipline, through 

creation of subdisciplines, is resulting in a healthy whole rather than disintegration throught 

fragmentation (1997, 444). Framförallt refererar de till att människor utbildas och anställs vid 

akademiska idrottsutbildningar med flera ingående ämnesdiscipliner samt det samarbete som 

etableras för utveckling av interdisciplinär forskning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att idrott ses som ett kunskapsområde som ingen 

enskild vetenskaplig disciplin kan förklara i sin helhet. Den idrottsvetenskapliga utvecklingen 

har också nått så långt att det vid flera lärosäten nationellt och internationellt poängteras att 

idrott är så komplext att det kräver belysning från, och samarbete mellan, många olika 

discipliner för att bygga upp en solid vetenskapligt förankrad kunskapsbas. De utmaningar som 

behöver hanteras är klyftan mellan forskarutbildade specialister och generalister, den 

vetenskapsteoretiska klyftan mellan samhällsvetenskap/humaniora och 

naturvetenskap/medicin/teknik men också mellan en organisering av idrottsverksamheten i 

idrottsvetenskapliga institutioner eller i traditionella ämnesinstitutioner.  

 

Idrottsvetenskap i Sverige 

Umeå universitet har sedan 70-talet bidragit i etablering av idrottsvetenskap utan att inrätta det 

som ett eget ämne/huvudområde utan främst genom specialisering på idrott inom andra 

huvudområden (multidisciplinär strategi).  

Idrottsvetenskap har sitt ursprung vid vissa lärosäten i idrottslärarutbildning med 

en yrkesinriktad utbildning för gymnastiklärare men under 1970-talet och 1980-talet 

etablerades idrottskurser och utbildningar orienterade också mot idrottsrörelsens behov och mot 

området hälsopromotion. Utbildning i idrottsvetenskap hade inledningsvis en anknytning till 

lärarutbildning i idrott och hälsa vilken dock hade en svag forskningstradition. Forskningen 

som utvecklats om idrott har i många fall tagit sin utgångspunkt i discipliner som medicin, 

pedagogik och psykologi som hade en starkare forskningsanknytning. (HSV, 2007). 

Under 1990-talet startades flera idrottslärarutbildningar jämte de redan etablerade 

vid GIH i Stockholm och Örebro universitet vilket gjordes bland annat vid Umeå universitet. 
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Dessutom etablerades andra idrottsvetenskapliga utbildningar runt om i landet vilket innebar 

en ökad konkurrens om studenterna. Under 2000-talet har ännu fler utbildningar utvecklats med 

beteckningen idrottsvetenskap (Högskoleverket, 2007b).  

När det gäller lärarutbildning i idrott och hälsa som ansågs vara överetablerad har 

det skett en reglering av antalet lärosäten med examensrätt. År 2007 fanns det minst 16 lärosäten 

som utbildade lärare i idrott och hälsa vilket ändrades 2011 då Högskoleverket släppte en ny 

examensordning för lärarutbildning. Den ledde till att endast sju lärosäten fick, efter ansökan, 

beviljad examensrätt för att utbilda ämneslärare i idrott och hälsa för grundskolans årskurs 7-9, 

varav sex även fick examensrätt för att utbilda ämneslärare i idrott och hälsa för gymnasieskolan 

(bl.a. Umeå universitet). Antalet har utökats med minst ett lärosäte därefter. 

Högskoleverket (2007a) vidhåller att en betydelsefull faktor för etableringen av 

idrottsvetenskap som akademiskt ämne i Sverige var att det startades flera akademiska kurser i 

idrottspedagogik, framförallt vid Umeå universitet och vid högskolan i Halmstad. I Göteborg 

skedde denna utveckling senare men som även andra högskoleorter kom att följa efter. Det 

fanns dock under tiden inte någon enhetlig övergripande benämning för ”ämnet” i 

idrottsutbildningarna utan beteckningarna varierade. Vidare fick det betydelse att idrottens 

forskningsråd inrättades 1970 vilket gjorde att en bredare idrottsforskning kunde utvecklas 

utöver den tidigare dominerande idrottsfysiologin. En stor betydelse fick också inrättandet av 

professorer med inriktning mot idrott. Den statliga utredningen om idrottens forskning och 

högre utbildning (SOU 1987:70) ledde till att det inrättades fyra professurer inom idrott vilka 

var i idrottsmedicin (Umeå och Linköping), idrottspedagogik (Umeå) och idrottshistoria 

(Stockholm).  Numera finns flera professorer i idrottsvetenskap.  

Sedan forskning och utbildning om idrott etablerades i Sverige har det främst varit 

en mångvetenskaplig inriktning på kunskapsfältet, baserats på moderdiscipliner som fysiologi, 

pedagogik, sociologi och historia vilket nu håller på att ändras mot en interdisciplinär och 

enhetsvetenskaplig inriktning. Under de senaste 10 åren har också ett antal idrottsvetenskapliga 

institutioner etablerats. Det finns numera en mångfald vad gäller hur vetenskapliga institutioner 

med idrottsutbildning och idrottsforskning organiseras och namnges vid olika lärosäten. Vid 

vissa lärosäten inrättades idrottsvetenskap som huvudområde vid andra inte. 

Av senare händelser som fått betydelse för idrottsvetenskap i Sverige är den 

förändring i högskolelagen som från och med år 2010 gjorde det möjligt för högskolor att inrätta 

egna forskarutbildningar. I och med detta ansökte Malmö högskola och GIH i Stockholm om 

att inrätta idrottsvetenskap på forskarnivå och fick bifall från högskoleverket.  
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Idrott eller idrottsvetenskap ansågs dock 2007 av Högskoleverket, HSV (2007b) 

vara ett ungt ämne i Sverige. Vid den tidpunkten gavs utbildning i idrottsvetenskap vid sex 

lärosäten samt att det endast fanns en forskarutbildning i idrott i Sverige, i Örebro. Nu finns det 

utbildning i idrottsvetenskap vid elva lärosäten och forskarutbildning vid fyra vilket tyder på 

en positiv trend för idrottsvetenskap som huvudområde i Sverige (se tabell 1). 

 

Utvärderingar av idrottsvetenskap 

Högskoleverket genomförde en utvärdering av idrottsvetenskap 2007 och Nordforsk 

utvärderade idrottsvetenskap i Norden 2012. Deras huvudsakliga resultat beskrivs kort i detta 

avsnitt. UKÄ genomför under under våren 2014 en ny utvärdering av alla utbildningar med 

idrott/idrottsvetenskap som huvudområde/examensbenämning vilken dock inte finns med i 

denna utredning på grund av att den inte slutförts vid tiden för rapportering. 

 

Högskoleverkets utvärdering 2007 

Idrottsvetenskap fanns 2007 inrättat vid sex lärosäten vilka ingick i högskoleverkets utvärdering 

av utbildningar med Idrottsvetenskap eller Idrott som examensbenämning. Dessa var GIH 

Stockholm (Idrott, kandidatexamen, Hälsopedagog- och Tränarprogrammet), Göteborgs 

universitet (Idrottsvetenskap, kandidatexamen Idrottsvetenskapliga programmet, 

magisterexamen Idrottsvetenskapliga programmet), Malmö högskola (Idrottsvetenskap, 

kandidatexamen Idrottsvetenskapligt program, magisterexamen), Mittuniversitetet 

(Idrott/Idrottsvetenskap, kandidatexamen), Växjö universitet (Idrottsvetenskap, 

kandidatexamen Idrottsvetenskapliga programmet, Coaching & sportmanagement) och Örebro 

universitet (Idrott, kandidatexamen, Management in sport and recreation, och doktorsexamen). 

Vid denna tidpunkt hade inte Umeå inrättat någon examen i idrott eller idrottsvetenskap och 

ingick följaktligen inte i denna utvärdering.  

Alla de bedömda utbildningarna ansågs hålla en god kvalitet med undantag för 

forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Utvärderingen 2007 vittnar om 

att idrottsvetenskap på avancerad nivå och som forskningsämne inte har en lika stark 

vetenskaplig självständighet som på utbildningens grundnivå. Det krävs sannolikt fler 

forskningsaktiva forskare/lärare som professorer och docenter som kan leda ämnesutvecklingen 

för att ytterligare stärka idrottsvetenskap som huvudområde om man ser det som ett eget och 

självständigt ämne. Högskoleverket menar att ämnet måste skaffa sig en självständig akademisk 
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position för att kunna utvecklas. En nackdel för ämnesutvecklingen har varit en otydlig profil 

för forskarutbildningen i landet. Fler lärosäten har därefter inrättat idrottsvetenskap på 

forskarnivån. 

Högskoleverket (2007a) betonar i sina slutsatser vikten för ökad kvalitet i 

idrottsvetenskap att lärosätet har idrottsvetenskaplig utbildning på såväl grundnivå som 

avancerad nivå men också på forskarutbildningsnivå vilket i princip inget lärosäte hade 2007.  

Vidare betonades vikten av en tydlig organisatorisk placering för idrottsvetenskap samt 

lärosätets ledningsstöd såväl ekonomiskt som socialt. Vidare påtalas vikten av att lärare har 

möjlighet till egen forskning inom ramen för sin tjänstgöring samt att disputerade lärare 

medverkar i undervisningen. I utvärderingen lyfts Malmö högskola fram som gott exempel för 

det uttalade stöd de har för utbildningen från högsta ledningen. Högskoleverket betonar vikten 

av att utveckla ett samarbete över fakultetsgränser där det saknas.  

Noterbart är att Idrottslärarutbildningarna vanligen inte sammankopplas med 

idrottsvetenskap, trots att ämnet till viss del anses ha sitt ursprung i den akademiska 

idrottslärarutbildningspraktiken. Vissa studenter på idrottslärarutbildningar har inte möjlighet 

att ta ut examen i idrottsvetenskap medan andra har det vilket är viktigt att se över vid en 

framtida etablering av idrottsvetenskap.  

Några reflektioner som kan göras utifrån högskoleverkets utvärdering är att de 

flesta utbildningar i idrottsvetenskap är organiserade under fakulteter för samhällsvetenskap 

eller humaniora även om någon också finns under medicinsk fakultet. Flertalet utbildningar har 

således en hög grad av samhällsvetenskaplig huvudprägel. Även hälsovetenskapliga 

institutioner och enheter har kommit till som ansvariga för idrottsforskning och 

idrottsutbildning på senare tid. Högskoleverket betonar att det behövs en bas från egen 

grundutbildning för rekrytering till forskarutbildning och att det krävs en stark 

handledarkompetens för en stark forskarutbildning. Det krävs således en miljö under ledning 

av en forskningsaktiv professor för ett huvudsakligt ämnesområde. 

Idrottsvetenskap ansågs inte av högskoleverket 2007 vara ett självständigt och 

starkt akademiskt ämne. En anledning till bedömningen är en svag forskningsverksamhet inom 

idrottsvetenskap och lärarnas begränsade resurser för forskning inom sin tjänstgöring. Det fanns 

vid tidpunkten få personer som disputerat i idrott/idrottsvetenskap vilket sågs som ett hinder 

för att idrottsvetenskap skulle kunna profilera sig som ett självständigt ämne. En lösning för 

handledning på forskarnivån har varit att den ges av ämnesföreträdare i andra angränsande 

ämnen. Dessutom var det då fortfarande få studenter som läste vidare på avancerad nivå i 



21 

 

idrottsvetenskap vilket i princip är ett krav för vidare studier på forskarutbildningsnivå och 

ytterligare utveckling av området.  

 

Nordforsk utvärdering av idrottsvetenskap 

Under åren 2010 och 2011 gjordes en internationell utvärdering av idrottsforskningen i de 

nordiska länderna av Centrum för idrottsforskning (CIF) och Vetenskapsrådet (VR) i Sverige 

tillsammans med Forsknings- og innovationsstyrelsen, Statens naturvidenskabelige 

forskningsråd och Kulturministeriet i Danmark; Finlands akademi, Forskningsrådet för hälsa, 

och Utbildningsministeriet i Finland; Rannis (Islands forskningscentrum); och Norges 

forskningsråd vilken finansierades av NordForsk. I utvärderingen ingick 97 forskningsenheter 

från högskolor, sjukhus och forskningsinstitut i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, 

Island, Norge och Sverige). Forskningsområdena indelades i tre huvudgrupper: grund- och 

tillämpad forskning, medicin och hälsovetenskaper samt samhälls- och beteendevetenskaper. 

Utvärderingspanelen konstaterar att den nordiska forskningen kring 

idrottsvetenskap håller hög kvalitet, men att kvaliteten samtidigt varierar mycket mellan 

enheter, länder och forskningsområden. Olika länder är starka inom olika områden. Mätt med 

antalet publikationer är medicinsk och hälsovetenskaplig forskning det starkaste 

forskningsområdet i hela Norden. Utvärderarna hävdar att den nordiska forskningen inom 

idrottsvetenskap inte längre är lika nyskapande och banbrytande som man tidigare konstaterat.  

Rapporten presenterar flera rekommendationer för att vidareutveckla den 

nordiska forskningen inom idrottsvetenskap samt för att ytterligare förbättra dess 

konkurrenskraft. Till exempel föreslås att de nordiska länderna ska fortsätta och stärka 

forskningssamarbetet, främja samarbetet mellan mångvetenskapliga forskargrupper, publicera 

artiklar i tidskrifter av högre kvalitet, idka internationellt högklassig forskning inom toppidrott, 

öka forskningen om varför man motionerar allt mindre, systematiskt utnyttja existerande 

databaser samt återuppliva det nordiska samarbetet inom utbildning.  

För att främja samarbete och mångvetenskaplighet föreslår utvärderarna nya 

finansieringsinstrument för mångvetenskapliga forskningsprojekt. Nya doktorer och äldre 

forskare föreslås uppmuntras att vidareutbilda sig vid utländska universitet. Avslutningsvis 

påpekas att de nordiska forskarna inom idrottsvetenskap har goda möjligheter att få till stånd 

en samnordisk spetsforskningsenhet. 
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Idrottsvetenskap som huvudområde vid svenska lärosäten  

En huvuduppgift i utredningen är att göra en genomlysning av idrottsvetenskap vid svenska 

lärosäten. I denna del redovisas resultaten av kartläggningen över vilka svenska lärosäten som 

inrättat idrottsvetenskap/idrott som huvudområden där studenter kan ta examen i 

idrottsvetenskap på olika utbildningsnivåer genom utbildning i idrott. Kartläggningens resultat 

har stämts av med ansvariga administratörer vid alla läsosätenas examensenheter som gällande 

i december 2013. 

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande reform av den högre 

utbildningen i Sverige som en del av den s.k. Bolognaprocessen. Den högre utbildningen 

indelades i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Varje nivå bygger på 

studier från tidigare nivå. På varje nivå erbjuds möjlighet att ta ut två examina i enlighet med 

följande beskrivning. På grundnivå kan Högskoleexamen om 120 hp och en Kandidatexamen 

om 180 hp tas ut. På avancerad nivå kan en Magisterexamen om 60 hp och en Masterexamen 

om 120 hp tas ut medan på forskarnivå kan en Licentiatexamen om 120 hp och en 

Doktorsexamen om 240 hp tas ut. I resultaten från kartläggningen redovisas på vilken nivå i 

enlighet med den senaste examensordningen respektive lärosäte har inrättat idrottsvetenskap 

som huvudområde.  

 

Idrottsvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå 

Den nationella kartläggningen har resulterat i att det är tolv lärosäten som har 

idrottsvetenskaplig utbildning och forskning inom idrott i viss omfattning (mer än någon 

enstaka idrottskurs eller endast idrottslärarutbildning). Av dessa tolv lärosäten har elva inrättat 

idrottsvetenskap på någon utbildningsnivå enligt tabell 1. I resultaten från kartläggningen av 

idrottsvetenskaplig verksamhet i Sverige ingår följande tolv lärosäten. Umeå universitet, 

Göteborgs universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Gymnastik och 

Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Örebro universitet, Lunds universitet, Karlstads 

universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle och Högskolan i Dalarna.   

När det gäller inrättande av idrottsvetenskap som huvudområde på flera 

utbildningsnivåer är Malmö högskola och Göteborgs universitet ledande. Dessa två lärosäten 

har infört idrottsvetenskap på alla tre utbildningsnivåer, grundnivå, avancerad nivå och 

forskarnivå. Därefter kommer Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och GIH som har infört 

idrottsvetenskap på två av tre nivåer, grund och avancerad nivå. Även om exempelvis 

Linnéuniversitetet inte har huvudområdet på forskarnivå så har de medverkat inom ramen för 
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den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) vilket innebär att de har kunnat erbjuda 

doktorandstudier i idrottsvetenskap där studenten tagit examen vid annat lärosäte. Örebro 

universitet har inrättat huvudområdet idrott på grund- och avancerad nivå och har endast inrättat 

idrottsvetenskap på forskarnivån. GIH har inrättat både idrott och idrottsvetenskap på avancerad 

nivå som tillsammans med Örebro universitet kan sägas vara med i den ledande gruppen med 

Göteborg och Malmö i och med att de har huvudområden med ”idrott” på alla nivåer (idrott 

eller idrottsvetenskap). Det är således dessa sex lärosäten som kommit längst vad gäller 

inrättande av huvudområdet idrottsvetenskap och idrott, det vill säga Malmö högskola, 

Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, GIH och Örebro universitet. 

Därefter kommer en grupp av fyra lärosäten som infört idrottsvetenskap på en av 

tre utbildningsnivåer. Dessa är Lunds universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad 

och Högskolan i Gävle. Det som särskiljer dessa är att Lund har inrättat idrottsvetenskap på 

avancerad nivå genom ett internationellt Masterprogram i sport science medan Karlstads 

universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Gävle endast har idrottsvetenskap på 

grundnivå relaterat till sina Idrottsvetenskapliga program. Därefter kommer högskolan i 

Dalarna som har inrättat ett annat huvudområde där idrottsvetenskap ingår, vilket är hälso- och 

idrottsvetenskap som är huvudområdet i deras tränarprogram/sportmanagement program. 

Högskolan i Dalarna anger på sin websida att de avser att ansöka om att inrätta idrotts- och 

hälsovetenskap på avancerad nivå och forskarnivå under åren 2013 och 2014. Umeå universitet 

har inte inrättat idrottsvetenskap som huvudområde på någon utbildningsnivå.  
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Tabell 1 Idrottsvetenskap som huvudområde vid svenska universitet och högskolor i december 2013. 
Fördelat på utbildningsnivå. 
 

SVENSKT LÄROSÄTE 

MED DROTTS-

UTBILDNING  

GRUNDNIVÅ 

Högskoleexemen/ 

Kandidatexamen 

AVANCERAD NIVÅ 

Magisterexamen/ 

Masterexamen 

FORSKARNIVÅ 

Licentiatexamen/ 

Doktorsexamen 

Göteborgs universitet Idrottsvetenskap 

 

Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap 

 

Malmö högskola Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap 

 

Mittuniversitetet Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap Nej 

 

Linnéuniversitetet Idrottsvetenskap Idrottsvetenskap 

(magisternivå, ej 

masternivå) 

Nej 

GIH Stockholm Nej  

(har Idrott) 

Idrottsvetenskap & 

Idrott  

Idrottsvetenskap 

 

Örebro universitet Nej 

(har Idrott) 

Nej 

(har Idrott) 

Idrottsvetenskap  

 

Lunds universitet Nej 

 

Idrottsvetenskap Nej 

 

Karlstads universitet Idrottsvetenskap Nej Nej 

 

Högskolan i Halmstad Idrottsvetenskap 

(högskolenivå, ej 

kandidatnivå)  

Nej Nej 

Högskolan i Gävle Idrottsvetenskap Nej Nej 

 

Högskolan i Dalarna Idrotts- och 

hälsovetenskap 

Nej 

 

Nej 

 

Umeå universitet Nej Nej Nej 

 

 

Tabellförklaring: Grön ruta betyder att idrottsvetenskap är inrättat som huvudområde, gul ruta betyder 
att idrott är inrättat som huvudområde och vit ruta betyder att varken idrott eller idrottsvetenskap är 
inrättat som huvudområde. 

 

Det finns således flera varianter över hur idrottsvetenskap har inrättats och etablerats på olika 

lärosäten där Umeå är det enda lärosätet med omfattande idrottsutbildning och idrottsforskning 

som inte har inrättat idrottsvetenskap som huvudområde på någon nivå. Umeå universitet har 

2013 två huvudområden med idrottsprefix vilka är idrottspedagogik och idrottsmedicin. Det är 

också dessa två miljöer som är och har varit ledande under lång tid när det gäller etablering och 

utveckling av idrottsutbildning och idrottsforskning vid Umeå universitet. 
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Organisation och ansvar för idrottsvetenskap 

I denna utredning ingår inte att utreda vilken organisationsform som lämpar sig för Umeå 

universitet vid ett eventuellt inrättande av idrottsvetenskap, men genom kartläggningen blir det 

tydligt att när huvudområdet idrottsvetenskap etablerats påverkar det också namn på ansvariga 

enheter eller att organisationen inom lärosätet förändras. Under utredningsarbetet kan jag 

konstatera att det inte finns en enhetlig eller självklar organisationsform för universitet och 

högskolor i Sverige. Institutionen är en traditionellt vanlig organisationsform för ansvar och 

genomförande av idrottsutbildning och idrottsforskning, vilken inte är den enda då vissa 

lärosäten istället för institutioner har lagt ansvaret för idrottsvetenskaplig verksamhet på vad de 

istället för institution benämner som sektion, avdelning, enhet eller akademi. 

De som har rena institutioner för idrottsvetenskap är Malmö högskola och 

Linnéuniversitetet som har Institutionen för idrottsvetenskap, Göteborgs universitet har 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och GIH har Institutionen för idrotts- och 

hälsovetenskap med tre enheter med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa, kultur och lärande 

samt prestation och träning. På Karlstads universitet är det Institutionen för hälsovetenskaper 

som ansvarar för idrottsvetenskap. Vid Mittuniversitetet är idrottsvetenskap organiserad under 

Avdelningen för hälsovetenskap och vid Örebro universitet finns idrottsvetenskap under 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin. Vidare finns ytterligare varianter av 

organisationsformer som Högskolan i Halmstad som samlar idrottsvetenskap under Sektionen 

för hälsa och samhälle, Högskolan i Gävle har Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap 

medan Högskolan i Dalarna har huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap under Akademin 

Hälsa och samhälle.  

I ovanstående benämningar framträder bilden av att det finns en nära koppling 

mellan idrott och hälsa när det gäller organisering och namn på ansvariga enheter för 

idrottsvetenskaplig verksamhet. I arbetet med den nationella kartläggningen blir det också 

tydligt att det för närvarande pågår organisationsförändringar där institutioner slås samman, 

delas eller byter namn när det gäller idrottsvetenskaplig forskning och utbildning. Etableringen 

och struktureringen av idrottsvetenskap ser ut att vara inne i en aktiv pågående 

utvecklingsprocess i Sverige. Fortfarande ofta utan tydliga och explicit uttryckta lokala eller 

nationella strategier för dess utveckling. 
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Uppfattningar om idrottsvetenskap som huvudområde 

Genom planerade samtal, strukturerade intervjuer och personliga möten med företrädare för 

idrottsvetenskap, särskilt lärare och forskare, från 8 av landets universitet och högskolor har 

uppfattningarna om idrottsvetenskap som huvudområde dokumenterats. De ingående lärosätena 

i undersökningen är Umeå universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola, 

Linnéuniversitetet, Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Örebro universitet, 

Lunds universitet och Karlstads universitet. Nedan görs en sammanfattande beskrivning av 

centrala delar i deras uppfattningar om idrottsvetenskap som huvudområde vilka är indelade 

under följande rubriker; fördelar med idrottsvetenskap som huvudområde, nackdelar med 

idrottsvetenskap som huvudområde, arbetsmarknad och examensnivåer för idrottsvetenskap, 

tvärvetenskaplig utveckling, organisationens betydelse och tidens betydelse.  

 

Fördelar med idrottsvetenskap som huvudområde 

Vissa representanter för lärosäten där man arbetat med idrottsvetenskap under en längre tid är 

mycket entusiastiska medan andra är positiva eller mer neutrala. Det finns nationellt allt från 

en stor entusiasm för att driva ämnets utveckling till att mer acceptera huvudområdet 

idrottsvetenskap i och med dess starka etablering i Sverige. Ingen talar dock emot 

idrottsvetenskap som huvudområde eller framför uppfattningar om någon alternativ strategi till 

en interdisciplinär eller en enhetsvetenskaplig strategi. Av representanterna vid de lärosäten 

som har inrättat idrottsvetenskap som huvudområde och som arbetar vid idrottsvetenskapliga 

institutioner finns det ingen som skulle vilja vrida klockan tillbaka till traditionella discipliner 

med en mångvetenskaplig/multidisciplinär strategi för idrottsutbildning och forskning.  

Mitt intryck av samtalen är att de ser många fler fördelar än nackdelar med det 

som nu håller på att utvecklas med idrottsvetenskap som huvudområde. Det finns allt fler 

disputerade i idrottsvetenskap vilket innebär att ämnet redan är i ”rullning” och ingen vill kliva 

av ”tåget” i dagsläget även om det också uttrycks en viss osäkerhet kring hur det i framtiden 

kommer att utvecklas. Även en representant från Umeå säger att idrottsvetenskap idag är en 

självklarhet och att tillväxten inom området är stark vilket visas som en tydlig trend i Sverige 

och internationellt.  

En nationell representant som arbetat länge inom pedagogik beskriver en fördel 

med idrottsvetenskap så här: Om man anser att idrott är ett samlingsnamn för något som man 

vill beforska, då är det logiskt att ha idrottsvetenskap och belysa det från olika håll, historiskt, 

samhälleligt eller medicinskt. Denna inställning visar på en förståelse av huvudområdet utifrån 
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en interdisciplinär strategi. En representant från GIH menar att det inte fanns något annat val 

för dem än inrätta idrottsvetenskap inom vilket alla inriktningar kunde samlas när de skulle 

ansöka om examensrätt på forskarnivån. 

Det finns en utbredd enighet om att idrottsvetenskap som huvudområde är särskilt 

betydelsefull för utbildningen vid ett lärosäte. Forskningen är däremot inte lika beroende av 

huvudområdets inriktning då den till stor del utgår från individens kompetens och arbete vad 

gäller forskningsansökningar och publiceringar vilket anses skulle fortgå oavsett inrättade 

huvudområden. Det är således främst i den idrottsvetenskapliga utbildningen som drivkraften 

för idrottsvetenskap anses ligga.  

En fördel som lyfts fram med att inrätta idrottsvetenskap som huvudområdet är 

att det blir en allt större enhetlighet vid de svenska lärosätena om man enas kring en och samma 

benämning på huvudområdet. Det underlättar exempelvis vid jämförelser mellan lärosäten som 

vid UKÄ-utvärderingar, vid kommunikation med externa partners och finansiärer, vid 

nationella och internationella samarbeten, i kontakt med övriga intressenter i omgivande 

samhälle samt vid utlysning och tillsättning av tjänster. Idrottsvetenskap anses också kunna 

vara inkluderande för många olika teoretiska fält, till skillnad mot skilda ämnesdiscipliner som 

anses bidra till ett exkluderande, vilket dock kan sägas bero på hur man väljer att definiera och 

avgränsa huvudområdet.   

En styrka med idrottsvetenskap anses vara att det ökar möjligheterna att lyfta 

andra frågeställningar om idrott än vad som är fallet idag samt att det går att samla en kompetens 

och en kritisk massa av idrottsprofessorer och idrottslektorer som tillsammans bidrar till en 

starkare utveckling av den idrottsrelaterade verksamheten. Med idrottsvetenskap anser man att 

idrott sätts i fokus på ett tydligare sätt då idrottsrelaterade frågor hamnar i främsta rummet 

istället för att fokus ligger på ämnesdisciplinens utveckling som psykologi, medicin, pedagogik 

etc. Det finns olika uppfattningar hur andra huvudområden som idrottsmedicin, 

idrottspedagogik etc. ska hanteras när ett bredare huvudområde som idrottsvetenskap inrättas. 

Många anser att man inte ska ha andra idrottsämnen men motsatt uppfattning finns också att de 

kan vara kvar även när idrottsvetenskap inrättas. Det är dock ovanligt vid svenska lärosäten att 

man inrättat många huvudområden med idrottsprefix. 

En styrka med att ha idrottsvetenskap som huvudområde, särskilt som en enhetlig 

disciplin som förespråkas i Göteborg, är att ett större helhetsansvar då tas för att utveckla 

idrottsvetenskap som huvudområde och som självständigt ämne vilket inte anses göras inom de 

traditionella disciplinerna där fokus ligger på utveckling av teorier för det egna huvudområdet. 
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Denna inställning visar på en uppfattning om huvudområdet utifrån en enhetsvetenskaplig 

strategi, men till viss del kan föreställningen också rymmas inom en interdisciplinär strategi. 

Vidare blir det möjligen också tydligare vad studenterna kan efter utbildningarna 

och att de lättare kan gå vidare i det svenska utbildningssystemet med ett enhetligt huvudområde 

som idrottsvetenskap, särskilt om det inrättas från grundutbildningsnivå till 

forskarutbildningsnivå. Flera representanter både nationellt och lokalt menar att ett inrättande 

av idrottsvetenskap kan innebära att anställda lärare och forskare får en tydligare 

idrottsidentitet. Det anses vara är en fördel för att utveckla idrottsverksamheten och 

ämnesutvecklingen samt för alla som arbetar och vill arbeta med idrottsutbildning och 

idrottsforskning.  

En samling kring idrottsvetenskap anses också uppskattas av avnämarna inom 

idrotten för den kunskap och utbildning som skapas enligt en representant från Karlstad. Det 

finns också uppfattningar om att man kan få ökad möjlighet till extern finansiering av 

idrottsverksamheten av exempelvis idrottshallar, idrotts- och labutrustning och 

forskningsprojekt med idrottsvetenskap i grunden då det representerar lärosätet i ett bredare 

perspektiv.  

Alla fördelar vid inrättande av ett nytt huvudområde anses dock inte komma till 

av sig själv utan som en representant säger måste man vara beredd på att jobba för att stärka 

idrottsvetenskap som huvudområde. Utan idrottsvetenskap som huvudområde kan man inte nå 

den visionen man satt upp i Umeå menar en representant från Umeå. En reflektion jag gör under 

samtalen är att när fördelarna beskrivs utgår representanterna ifrån olika sätt att se på 

idrottsvetenskap samt att många också utgår ifrån att idrottsvetenskap organiseras i en 

gemensam enhet eller egen institution (se vidare under organisation) vilket gör det svårt att på 

ett entydigt sätt jämföra deras uttalanden.  

 

Nackdelar med idrottsvetenskap som huvudområde 

I samtalen framkommer också ett antal nackdelar kring idrottsvetenskap. En av de främsta 

nackdelarna som lyfts fram och som skapar en osäkerhet är att idrottsvetenskap inte anses som 

ett väl etablerat vetenskapligt ämne ännu. Att idrottsvetenskap är ett ungt ämne anses som en 

nackdel då det innebär att det finns få professorer, docenter och lektorer inom 

idrott/idrottsvetenskap. I Malmö menar man också att det är därför den kritiska massan till att 

börja med måste bestå av professorer och lektorer från andra huvudområden/ämnen vilket också 

anses från Umeås håll. Det anses vara en del av utvecklingen. En representant från 



29 

 

Linnéuniversitetet uttrycker också att det kan finns en risk att det kan svänga tillbaka om några 

år och att utvecklingen av idrottsvetenskap kanske fortfarande är för starkt personbundet vid 

lärosätena. En representant från Umeå menar att det finns en osäkerhet i vad idrottsvetenskap 

kan komma att innebära för Umeå universitet då ämnets status inte är så stark.  

En annan nackdel med ett bredare huvudområde som idrottsvetenskap är 

paradoxen att anställda lärare och forskare nu allt mer drivs mot en fördjupning i ett ämne och 

mot excellent forskning vilket man kanske inte kan nå inom idrottsvetenskap om det saknar en 

hög status inom akademin. En annan forskare i Umeå menar i motsatt till en sådan kritik att 

fördjupningen istället nås i idrott vilket kompenserar ett mindre kunskapsdjup i exempelvis 

psykologi, pedagogik osv. En representant i Malmö säger det du vinner i bredd förlorar du i 

djup, men framtiden är flervetenskaplig och att det handlar om att ta ställning för ämnet där 

man inte kan ha kvar både ”gungorna” och ”karusellerna”. 

I Umeå där forskarna är utspridda på skilda institutioner med olika huvudområden 

upplevs det också finnas ett motstånd mot idrott på stora institutioner där idrott ska samsas om 

resurser med andra disciplinära inriktningar. Flera av representanterna anser att det finnas 

nackdelar med att ha ”småämnen” som idrottspedagogik, idrottsmedicin, psykologi etc. vilket 

i sig talar för ett bredare ämne som idrottsvetenskap. En nackdel som lyfts fram med dessa 

”småämnen” är risken för att den kritiska massan av personer som arbetar med idrott inom dessa 

blir för liten för att en stark utveckling för idrottsvetenskaplig verksamhet ska kunna ske. När 

dessa ämnen endast finns kvar på något enstaka lärosäte blir även dessa ämnen svaga som 

huvudområden i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Att forska om idrott inom 

andra ämnen beskrivs också som att vara exkluderande mot andra idrottsforskare vilket kan 

vara negativt för utveckling av samarbete och för att utveckla idrottsvetenskapen.  

Samtidigt är det ingen garanti eller lösning för att man inrättar idrottsvetenskap 

då det å ena sidan finns en stor vidd inom detta huvudområde på några lärosäten å andra sidan 

en snävare avgränsning på andra. Några lärosäten har en avgränsad inriktning med utbildning i 

idrottsvetenskap exempelvis mot det samhällsvetenskapliga och humanistiska området som 

Malmö högskola har eller mot ett fåtal andra huvudområden som fysiologi och psykologi likt 

Mittuniversitetet. En nackdel är då att idrottsvetenskap inte blir hela universitetets angelägenhet 

vilket lyfts fram från Linnéuniversitetet där idrottsvetenskap är placerat under 

samhällsvetenskaplig fakultet.  

En nackdel är också den utmaning som finns i relation till den akademiska 

konkurrensen (stamkrigen) och kampen om resurser samt om inriktningar inom huvudområdet 
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när ett nytt område etableras, vilket å andra sidan anses som alltid närvarande inom akademin. 

En representant från Karlstad menar att moderdiscipliner kommer att fortsätta konkurrera men 

att idrottsvetenskap ändå är det bästa. En förespråkare för att göra det bästa av 

idrottsvetenskapen då det nu har nått så långt i utvecklingen är att man får lov att värna om de 

pedagogiska, psykologiska, medicinska frågeställningarna etc. inom det nya huvudområdet 

(och därmed inte längre i första hand värna ämnet pedagogik, psykologi, medicin etc. som i en 

multidisciplinär strategi). Det blir tydligt att det krävs en förståelse och ödmjukhet mellan 

disciplinerna i samarbetet, där inget perspektiv får anses vara mer betydelsefullt än någon annat. 

Man måste istället lära av varandras vetenskapliga teorier, traditioner och perspektiv för bästa 

möjliga utveckling av idrottsrelaterad verksamhet vid lärosätet. 

Ytterligare en svårighet som beskrivs av en representant från Umeå är att om 

personal inte vill bryta upp från sina institutioner för att samla idrottsvetenskap i en gemensam 

enhet vilket flera företrädare i övrigt förespråkar som en nödvändighet. Samtidigt anses det att 

man inte kan räkna med att få med alla heller, men att när den idrottsvetenskapliga miljön anses 

tillräckligt attraktiv kommer den intresserade att söka sig dit. Enstaka kurser som exempelvis i 

psykologi med inriktning mot idrott är också låst vid en psykologisk institution som enligt 

socialstyrelsen måste ge denna utbildning för att den ska kunna räknas in i en 

psykologlegitimation. Det är således möjligt att ha en strategi med en idrottsvetenskaplig 

institution/enhet samtidigt som möjligheten finns att idrottsrelaterad utbildning och forskning 

fortfarande sker vid universitetets övriga institutioner (att välja det bästa från flera strategier). 

När det finns olika förhållningssätt till idrottsvetenskap och att huvudområdet 

avgränsas på olika sätt innebär det, trots en enhetlig yta med samma namn, att det finns 

underliggande variationer som kan vara svåra att förstå vad de innebär och hur dessa ska kunna 

kommuniceras. Denna bredd eller variation innebär också ett dilemma för forskarutbildningen 

när opponenter för disputationer inom idrottsvetenskap ska utses då dessa kan ha bakgrunden 

väsensskilda kunskapsområden från samhällsvetenskap till naturvetenskap. För att 

utvecklingen ska bli så gynnsam som möjligt för den idrottsvetenskapliga verksamheten krävs 

enligt representanter från Umeå och nationellt ett starkt stöd från lärosätets högsta ledning.  

 

Arbetsmarknad och examensnivåer för idrottsvetenskap 

I samtalen framträder en osäkerhet vad gäller nuvarande arbetsmarknad och anställningar efter 

examen när ett nytt huvudområde som idrottsvetenskap inrättas. Det gäller såväl den kritiska 

massan av professorer, docenter och lektorer som till en början måste bestå av de som är 
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utbildade i skilda huvudområden. Ibland kan det fortfarande vara svårt att anställas inom 

etablerade discipliner exempelvis på en institution för sociologi, pedagogik etc. om man har en 

fördjupning i idrottsvetenskap. Å andra sidan menar också en idrottshistoriker att de har lättare 

att få en anställning om de har idrottsvetenskap som grund i sin examen än 

historia/idrottshistoria. Det finns en överensstämmelse mellan flera representanter i denna fråga 

där man lyfter fram att det ännu inte finns någon stark etablerad arbetsmarknad för de som tagit 

examen i idrottsvetenskap men från flera håll finns samtidigt en visshet om att den kommer att 

utvecklas med tiden.  

Några menar att det är viktigt att ha idrottsvetenskap på alla nivåer i 

utbildningssystemet för annars riskerar vi att ha studenter med exempelvis en grundutbildning 

i idrottsvetenskap utan möjlighet att disputera i ämnet om det inte finns på avancerad nivå och 

forskarnivån. Man talar om vikten att inte bryta ”logiken” utan att studenterna ska kunna läsa 

vidare. Samtidigt finns en representant från Umeå som menar att det skulle kunna vara relevant 

att börja med idrottsvetenskap på avancerad- och forskarutbildningsnivå där studenter med 

skilda fördjupningar från grundnivån kan inkluderas.  

När det gäller representanter för lärarutbildningen i Umeå så anses det generellt 

att huvudområden bör inrättas på grund, avancerad och forskarnivå. Det skulle också vara 

möjligt att kurser i Idrott och hälsa på lärarutbildningen skulle kunna bestå av idrottsvetenskap. 

De anser att en fördel med en forskarutbildning i idrottsvetenskap skulle kunna bli att 

lärarutbildningsstudenterna blir mer intresserade av vidareutbildning på forskarnivån, än vad 

som är fallet idag exempelvis inom utbildningsvetenskap, mot bakgrund av att de ofta har ett 

starkt idrottsintresse. 

Genom ett tvärvetenskapligt innehåll i ett huvudområde kan det dock vara svårt 

att veta hur kurser i idrottsvetenskap ska räknas in i respektive examen vilket måste tydliggöras 

för att studenterna ska kunna gå vidare mellan utbildningsnivåerna eller från ett lärosäte till ett 

annat. 

 

Utveckling av tvärvetenskap 

Det som många intervjuade är överens om är att det inte automatiskt blir mer tvärvetenskap vid 

lärosätet bara för att man inrättar idrottsvetenskap som huvudområde. Huruvida tvärvetenskap 

utvecklas beror till stor del på det personliga intresset och drivkraften hos de anställda i 

kombination med incitament och resurser från universiteten för att få till stånd ökad 

tvärvetenskaplig utveckling. Någon menar att idrottsvetenskap som huvudområde kan leda till 
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att man endast möts genom seminarier men för att det verkligen ska bli mer utveckling och 

tvärvetenskap menar en representant från Umeå att man måste ha en gemensam enhet där 

idrottsforskare sitter tillsammans och därmed oftare möts både informellt och formellt. I 

Göteborg anses viss tvärvetenskap utvecklats då de är flera medarbetare på samma institution 

från tidigare skilda discipliner.  

 

Organisationens betydelse 

I flera av intervjuerna blir det tydligt att organisationen för idrottsvetenskap och de som arbetar 

med idrott är en viktig aspekt att ta hänsyn till för huvudområdets utveckling. Flera 

representanter nationellt och i Umeå säger att det är nödvändigt att kraftsamla när det gäller 

idrottsvetenskap på ett ställe så idrottsforskare och resurser samlas. Representanter för 

idrottsmedicin och idrottspsykologi från Umeå menar att det bästa vore om en 

idrottsvetenskaplig enhet samtidigt inrättas med huvudområdet för att kunna konkurrera med 

andra universitet och högskolor på idrottsområdet och för att nå universitetets vision på 

idrottsområdet. Från pedagogik menar man att idrott skulle bli mycket mer synlig vid 

universitetet med en egen institution men anser att det skulle vara svårt att förena de olika 

kulturerna som finns inom exempelvis samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det optimala 

anses främst vara att samla alla under ett tak, bilda en ny idrottsvetenskaplig enhet och utlysa 

tjänster som alla kan söka. Detta anses samtidigt vara förenat med kostnader som det kanske 

inte är rimligt att tro att universitetet vill satsa ännu. Hur mycket olika alternativ för organisering 

av idrottsrelaterad verksamhet skulle kosta är dock oklart.  

Det finns en medvetenhet i Umeå om att detta diskuterats tidigare exempelvis 

inom medicinska fakulteten men att man inte nådde fram till en enighet om hur organisationen 

skulle utformas. Här menar representanten att ledningen tydligt måste ta ett sådant beslut i första 

hand då det är svårt att underifrån få skilda institutioner och discipliner enade. Man skulle dock 

kunna säga att idrottsmedicin till viss del startat denna utveckling då det är enda enheten med 

idrottsprefix vid Umeå universitet idag med verksamhet knuten till Idrottshögskolan genom 

exempelvis idrottslabbet. Nationellt finns inte heller en enhetlig organisationsform vilket 

redovisats tidigare. Men de flesta samlar idrottsvetenskaplig verksamhet till viss del i en enskild 

institution eller tillsammans med annan institution eller huvudområde. Det är bara GIH i 

Stockholm där hela lärosätet är relaterad till idrott. 
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Tidens betydelse  

Tiden är en avgörande faktor för utvecklingen av idrottsvetenskap samt för att vi ska kunna se 

betydelsefulla effekter av dess etablering. Under mer än 10 års tid har idrottsvetenskap som 

huvudområde etablerats allt starkare vid svenska lärosäten. Men det anses fortfarande finnas 

för få utbildade inom idrottsvetenskap för att kunna säga att huvudområdet står på egna 

vetenskapliga fundament. Samtidigt anses det vara en tidsfråga när det gäller såväl den 

ämnesmässiga utvecklingen som utvecklingen av den tillhörande arbetsmarknaden. I samtalen 

framkommer att det kan ta 20-30 år innan vi ser resultaten på bred front. 

Vidare framkommer uppfattningar om att nästa generation forskare kommer att 

vara mindre benägen att hålla fast vid de traditionella disciplinerna, vilket redan är synligt idag. 

Att bli vid din läst som sociolog, psykolog etc. är inget för oss säger man i Malmö samt att yngre 

forskare säger sig ha sökt sig till Göteborgs universitet med anledning av att idrottsvetenskap 

är på frammarsch där. Även en professor emeritus i pedagogik säger att det numera går att sätta 

kompetens och person före ämnesursprung vid anställningar – exempelvis att en tjänst kan 

utlysas i idrottsvetenskap med inriktning mot pedagogiska frågeställningar utan att den som 

anställs behöver ha en examen i ämnesdisciplinen pedagogik.   

Enligt de som företräder de lärosäten som redan etablerat idrottsvetenskap sedan 

ett antal år tillbaka och på alla nivåer, som Göteborgs universitet och Malmö högskola, är starka 

förespråkare för idrottsvetenskap. I Malmö menar man att framtiden för idrottsutbildningen och 

idrottsforskningen är flervetenskaplig och i Göteborg går man ännu längre och ser behovet av 

att arbeta för att utveckla idrottsvetenskap som ett eget ämne (enhetsvetenskap). Det som också 

slår igenom är att de som redan etablerat idrottsvetenskap som huvudområde också starkt är för 

att kraftsamla idrottsvetenskap i en egen institution eller enhet för att kunna sätta idrott i fokus.  

Det blir vidare tydligt att två faktorer anses särskilt viktiga för en positiv 

utveckling av idrottsvetenskap vilket är kombinationen mellan intresset hos anställda och 

incitament från lärosätet. Ett personligt engagemang och intresse för att driva utvecklingen 

framåt är fortfarande av stor betydelse för det som sker vid våra universitet och högskolor vad 

gäller idrottsutbildning och idrottsforskning. För att engagemanget och intresset ska bära frukt 

över tid måste också incitament från lärosätet och dess ledning finnas.  

Framtida situation och utmaningar 

Det ingår i uppdraget att blicka framåt. Det är också något som ingår i arbetet på ett universitet, 

att tänka strategiskt och att utveckla perspektiv för framtiden utifrån såväl en historisk kunskap 
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och som med en balanserad tolkning av nutiden. Även om detta framåtblickande är mer av 

hypotetisk karaktär ger det en belysning av möjliga vägar vi har framför oss. Frågan är vilken 

strategi som Umeå universitet ska anta för att ett nytt huvudområde som idrottsvetenskap ska 

kunna bidra till att Umeå blir en av de främsta idrottshögskolorna/idrottsuniversitet i 

Skandinavien.  

En problematik med forskarutbildningen i idrottsvetenskap som beskrivits ovan 

är att det finns få handledare, då få har disputerat i idrottsvetenskap. Vid förra utvärderingen 

fick Örebro kritik där utbildningen beskrevs som ”förlamad” på grund av detta. En rimlig 

lösning har varit att handledning ges av ämnesföreträdare i t.ex. pedagogik eller psykologi. På 

samma sätt menade HSV (2007) att det fanns få disputerade i idrottsvetenskap som kunde 

besätta utlysta lektorat eller professurer i ämnet. En slutsats man kan dra av detta är att för att 

få en fungerande etablering av idrottsvetenskap på olika nivåer krävs ett stort mått av samarbete 

och nytänkande både vad gäller undervisning och forskning inom och mellan olika discipliner. 

Frågan är hur strategierna för och definitionen av idrottsvetenskap kan vara tillräckligt 

inkluderande för många ämnesområden men samtidigt vara tillräckligt specifik för idrott för att 

utvecklingen på idrottområdet ska bli starkare i framtiden än vad det är idag vid Umeå 

universitet? Då ämnet idrottsvetenskap/sport science anses vara ett mer väletablerat ämne i 

andra länder finns en möjlighet för lärosätet att göra internationella utblickar och eventuellt 

också rekrytera personer utanför Sverige för att driva utvecklingen vidare.  

Det finns sammanfattningsvis ett antal dilemman att hantera. Exempelvis att det 

inom akademin blir allt högre krav på specialisering och excellens i forskningen vilket också 

måste hanteras inom idrottsvetenskap. Flera representanter anser att idrottsvetenskap idag är 

etablerat som ett eget ämne men att det inte är fullt ut etablerat som en accepterad vetenskap 

vilket innebär att det krävs ett fortsatt omfattande arbete för att nå dit. Frågan är hur vilket 

intresse, engagemang och vilka resurser som finns vid Umeå universitet och hur dessa hanteras 

på bästa sätt.  

I samtalen finns också ett identitets- och tillhörighetsdilemma att hantera när det 

gäller idrottsvetenskap. När man utbildats i idrottsvetenskap anses identiteten vara idrott medan 

om man utbildats i exempelvis historia eller psykologi ligger större del av identiteten i 

moderämnet. Det kan innebära en svårighet att bryta upp från en tidigare identitet och 

tillhörighet. Dessutom kommer det innebära en kamp om utvecklingen av idrottsvetenskap vad 

gäller dess inriktning och utrymme då vissa kompetenser och resurser kan finnas medan andra 

saknas. Annat är hur strategin ska se ut för att hantera den vetenskapsteoretiska klyftan mellan 
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samhällsvetenskap/humaniora och naturvetenskap/medicin/teknik inom ramen för 

idrottsvetenskap. Viktigt är också att fundera på hur lärarutbildning i idrott och hälsa på bästa 

sätt kan inkluderas i idrottsvetenskap som huvudområde. 

En viktig förutsättning för att bygga upp en självständig verksamhet inom ett nytt 

huvudområde som idrottsvetenskap är enligt högskoleverket (2007a) i hög grad beroende av 

universitetets stöd för att det ska bli framgångsrikt. Vidare krävs stark utbildning och forskning 

med goda villkor för verksamheterna på olika nivåer i relation till idrott.  Vad kan bli Umeå 

universitets unika profil i framtiden? Umeås breda utbud av utbildning inom idrott, den starka 

idrottsrelaterade lärar- och forskningskompetensen gör tillsammans med det etablerade 

samverkansarbetet på idrottsområdet att framtiden ser ljus ut för utveckling av idrottsvetenskap 

vid Umeå universitets idrottshögskola. 

Förutsättningar för att inrätta idrottsvetenskap vid UmU 

De förutsättningar som finns vid Umeå universitet, anser jag mot bakgrund av utredningens 

resultat, vara mycket goda för att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde på alla 

utbildningsnivåer och därmed kunna bli ett av de ledande nationella och skandinaviska 

lärosätena för att bidra till utvecklingen på det idrottsvetenskapliga området såväl inom 

utbildning som forskning men också i relation till innovation och samverkan.  

Den positiva trenden för idrottsvetenskap är tydlig i och med att allt fler inrättar 

idrottsvetenskap och på fler utbildningsnivåer. I jämförelsevis med övriga lärosäten som har 

inrättat idrottsvetenskap står vi oss väl när det gäller omfattningen av idrottsutbildning och 

idrottsforskning. Likaså gäller antal professorer, docenter och lektorer med kompetens och 

intresse för det idrottsvetenskapliga området (se Idrottshögskolans dokumentation av dessa). 

Det finns också en stark bredd och ett djup vid Umeå universitet där såväl 

samhällsvetenskap/humaniora och naturvetenskap/medicin/teknik samt yrkesutbildningar kan 

bidra med utveckling av idrottsvetenskaplig verksamhet som få lärosäten kan konkurrera med. 

Genom verksamma lärare och forskare vid Umeå universitet finns också ett starkt nationellt 

nätverk med de etablerade idrottsvetenskapliga miljöer, likaså ett internationellt. Vidare finns 

goda förutsättningar då idrott idag har stöd från universitetsledningen samt att universitetet har 

en etablerad organisation för att stödja idrottsvetenskaplig utbildning, forskning och samverkan 

i idrottshögskolan. Genom idrottshögskolan finns externa parter knutna i ett nära samarbete 

vilket gör att unika möjligheter finns när det gäller innovation och samverkan nationellt och 

internationellt. 
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Umeå universitet kan också i en konkurrenssituation såväl som i en 

samarbetssituation behöva synliggöras bland andra tongivande lärosäten inom idrott nationellt 

och internationellt vilket underlättas om man ansluter sig till ett gemensamt begrepp för 

kunskapsområdet idrott. Frågan är om det då finns något bättre alternativ än att inrätta 

huvudområdet idrottsvetenskap och strategiskt arbeta för dess utveckling vilket inte har kunnat 

visas genom utredningen. Dock får inte de nackdelar, svagheter och betydelsefulla faktorer som 

beskrivs i utredningen när det gäller idrottsvetenskap som huvudområde negligeras. Dessa bör 

tas på allvar och seriöst beaktas i det fortsatta arbetet för att nå en så gynnsam utveckling som 

möjligt för idrott vid Umeå universitet.  

Genom tidigare utredningar som genomförts vid Umeå universitet har 

representanter från de starka idrottsrelaterade institutionerna ställt sig positiva till 

idrottsvetenskap som huvudområde vilket kompletterar denna utredning och stärker 

förutsättningarna ytterligare (Hassmén, 2010). Frågan är kanske inte om idrottsvetenskap som 

huvudområde anses ska inrättas utan hur det fortsatta arbetet ska gå till och med vilken strategi 

det ska ske, vilket påverkar det som bör ske i anslutning till ett eventuellt inrättande av ett nytt 

huvudområde. 

Utredningens begränsningar och förslag till fortsatt arbete 

Denna rapport utgör endast en del av vad som är möjligt att beskriva när det gäller 

idrottsvetenskap historiskt och i nutid. Det finns några begränsningar som jag anser vara viktiga 

att lyfta fram inför det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Utredningen utgörs inte av någon totalstudie där platsbesök och intervjuer 

genomförts vid alla tolv lärosäten utan vissa större lärosäten har valts ut för djupare analys. 

Sannolikt finns fler aspekter på för- och nackdelar med idrottsvetenskap som exempelvis de 

mindre högskolornas representanter skulle kunna bidra med. Vidare kan nämnas att endast en 

idrottsprofessor/idrottsföreträdare för de tre tongivande miljöerna inom idrott vid Umeå 

universitet har intervjuats, dvs. inom idrottspedagogik, idrottsmedicin och idrottspsykologi. Det 

innebär att det är deras enskilda, men professionella, uppfattningar som kommer till uttryck i 

vilket inte behöver betyda att det är en officiell institutionsuppfattning. 

Studeranderepresentanter har funnits inom idrottshögskolans organisation och därmed har 

studenter haft möjlighet att granska utredningen och uttrycka sina synpunkter inför vidare beslut 

även om ingen student medverkat i själva utredningsarbetet.  
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Avgränsningen mot de lärosäten som har mer än några fristående kurser eller 

endast med inriktning mot lärarutbildningen innebär exempelvis att Högskolan i Kristianstad 

inte finns med i denna utredning fast de varit etablerad när det gäller lärarutbildning och idrott. 

I utredningen avgränsades arbetet också mot idrott i första hand och inte mot hälsa varför 

allmänna hälsovetenskapliga utbildningsprogram inte medräknats. Dock kan sägas att 

idrottsvetenskaplig verksamhet vid svenska universitet och högskolor också ofta är relaterade 

till hälsa på olika sätt.  

I denna utredning ingick inte heller att redogöra för vilka utbildningar som 

respektive lärosäte för närvarande har inom idrott även om det till viss del blivit en del av 

utredningsarbetet då det finns en viktig relation att beakta mellan ett inrättat huvudområde och 

den utbildning som ges. Detta finns dock beskrivet genom en tidigare rapport från Umeå 

universitet (Hassmén, 2010). I denna finns också en djupare beskrivning av den 

idrottsrelaterade verksamheten vid några av Umeås institutioner genom självvärderingar varför 

dessa miljöer inte närmare beskrivs i denna utredning (Se också Nilsson, P., Piehl Aulin, K. och 

Engström, L-M., 2011). 

Inför fortsatt utvecklingsarbete kan några förslag lyftas fram mot bakgrund av 

utredningen. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det av betydelse att utreda hur huvudområdet 

idrottsvetenskap ska beskrivas, definieras och organiseras vid Umeå universitet samt belysa hur 

progression och möjligheter till examen kan se ut mellan olika nivåer eller inriktningar inom 

idrottsvetenskap. Utredningen har inte omfattat någon analys av vilka befintliga idrottskurser 

som idag har andra huvudområden som skulle kunna bli en kurs med idrottsvetenskap som 

huvudområde. I en ansökan om att inrätta ett nytt huvudområde vid Umeå universitet ska också 

kursutbudet som planeras ingå i huvudområdet beskrivas samt vilka kompetenser som 

huvudområdet utvecklar (Umeå universitet, 2012). Vidare är det är av betydelse att skriva fram 

vilka som ska företräda huvudområdet samt vilka ekonomiska resurser som behövs och finns 

till förfogande för utveckling av idrottsvetenskap. Det innebär att detta arbete återstår att göra i 

anslutning till en eventuell ansökan om att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde.  

Vid beslut om framtida utveckling och vilka eventuella kurser som skall inrättas 

med idrottsvetenskap som huvudområde behöver fler institutioner och 

institutionsrepresentanter involveras för att gynnsamma beslut ska kunna fattas. I denna 

utredning har ambitionen varit att inte gå händelserna i förväg eller påverka de intervjuade i 

någon riktning utan främst att beskriva deras grundläggande uppfattningar om idrottsvetenskap 

som huvudområde för utbildning och forskning. Utgångspunkten har varit hur idrottsutbildning 
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och forskning vid Umeå universitet bäst kan utvecklas. Institutionernas inställning till 

idrottsvetenskap som huvudområde hänger sannolikt också ihop med vad det kommer att 

innebära för den specifika institutionen att idrottsvetenskap inrättas vid Umeå universitet mot 

bakgrund av vald strategi, ekonomi, organisation etc.  

När beslut tas om strategier för idrottsvetenskap vid Umeå universitet kan 

konsekvenser för vad det kommer att innebära på institutionsnivå behöva analyseras djupare 

och tydliggöras genom att diskutera idrottsvetenskap tillsammans med fler verksamma på 

institutionerna. Dock har flera av Umeå universitets institutioner redan i tidigare utredningar 

uttryckt sig positivt till att inrätta idrottsvetenskap som huvudområde (Hassmén, 2010).  

Inte heller ingick att göra en utredning om vilken organisationsform som är mest 

lämplig för idrottsvetenskaplig verksamhet vid Umeå universitet för att nå universitetets vision 

för idrott, vilket kan behöva göras vid eventuellt inrättande av idrottsvetenskap som 

huvudområde. Denna utredning visar på uppfattningar om organiseringens betydelse och hur 

det ser ut vid andra lärosäten (Se också Hassmén, 2010).  

Med tanke på universitetets ambitioner och möjligheter inom idrottsområdet ser 

jag fram emot fortsatta diskussioner om strategier för utveckling av idrottsvetenskap vid Umeå 

universitet. Avslutningsvis vill jag tacka alla jag fick möjlighet att samtala med under arbetet 

vilka bidragit till utredningens resultat.  

 

 

Inger Eliasson  

Umeå universitet, Idrottshögskolan, 2014  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor till företrädare för lärosä ten nationellt 

 
Utredning om Idrottsvetenskap – frågor 
  

1. Hur definierar ni idrottsvetenskap hos er? 
2. Varför satsar ni på Idrottsvetenskap som huvudområde/forskningsområde? 
3. På vilka nivåer har ni Idrottsvetenskap i utbildning (grund, magister, master, FoU-

nivå)? Varför på vissa nivåer om inte alla? 
 

4. Vilka traditionella ”ämnesdiscipliner” inkluderas i idrottsvetenskap hos er 
(sam/med/hum, idrottshistoria, idrottspedagogik, idrottsmedicin etc.)? 
 

5. Hur ser ni på tvärvetenskap i relation till Idrottsvetenskap? Har det blivit mer 
tvärvetenskapligt arbete efter att ni inrättade idrottsvetenskap?  
 

6. Har särskilda satsningar gjorts för att stärka Idrottsvetenskap och ett 
tvärvetenskapligt samarbete vid ert lärosäte? 
 

7. Vad betyder det att ni har inrättat idrottsvetenskap som huvudområde vid ert 
lärosäte? För forskning och utbildning? För vem/vilka har det störst betydelse?  
 

8. Finns svårigheter/konflikter mellan andra huvudområden/institutioner eller finns 
några ämnen ni tycker borde tillhöra Idrottsvetenskap som inte vill etc.? 
 

9. Vilka har konsekvenserna blivit hos er efter inrättande av idrottsvetenskap? 
Positiva och negativa konsekvenser? För vilka har det varit positivt för vilka har 
det varit negativt? 
 

10. Hur organiseras ”Idrottsvetenskap” vid ert lärosäte? 
 

11. Hur starkt är egentligen Idrottsvetenskap som etablerat vetenskapligt ämne? Vad 
behövs för att stärka det än mer? 
 

12. Vad skulle konsekvenserna vara för er om ni inte hade inrättat idrottsvetenskap vid 
ert lärosäte tror du?  
 

13. Hur ser du på framtiden och utvecklingen för Idrottsvetenskap som forsknings- och 
utbildningsämne i Sverige?  
 

14. Skulle vårt samarbete mellan Umeå och er kunna stärkas om vi också inrättar 
Idrottsvetenskap som huvudområde i utbildning/etablerar forskning i relation till 
Idrottsvetenskap? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor representanter vid Umeå universitet 
 
Utredning om Idrottsvetenskap - frågor  
 

1. Hur ser du på Idrottsvetenskap som huvudområde för utbildning och forskning? 
Dess nuvarande och framtida status – (nationellt och internationellt)? 
 

2. Vilka fördelar ser du med att inrätta Idrottsvetenskap vid Umeå universitet? På 
grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå? Ökar kvalitén utb/fo, samarbeten 
etc.? 
 

3. Vilka nackdelar ser du? För vem? Konflikter? Hur skulle de hanteras? 
 

 
4. För att bli Skandinaviens främsta idrottshögskola – hur viktigt är det att ha 

idrottsvetenskap då? 
 

5. Vilka traditionella ”ämnesdiscipliner” ska inkluderas i idrottsvetenskap i så fall 
(sam/med/hum, idrottshistoria, idrottspedagogik, idrottsmedicin, idrottspsykologi 
etc.)? 
 

 
6. Skall ämnen som idrottspedagogik, idrottsjuridik, idrottsmedicin var kvar? 

 
7. Tror du det blir mer tvärvetenskapligt arbete om vi inrättar Idrottsvetenskap? 

 
8. Hur ser du på organisationsfrågan? Får den någon betydelse? Hur ska 

”Idrottsvetenskap” organiseras? Vilka fördelar och nackdelar finns med en 
institution som heter något med idrottsvetenskap? 
 

9. Vad skulle konsekvenserna vara för oss om vi inte inrättar idrottsvetenskap i Umeå? 
 

10. Om du fick bestämma skulle du inrätta Idrottsvetenskap i Umeå och hur skulle det 
organiseras?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor till lärarutbildningens ka nsli 
 
Utredning om Idrottsvetenskap - frågor  
 

1. Hur ser du på Idrottsvetenskap som huvudområde för utbildning och forskning? 
Dess nuvarande och framtida status – (nationellt och internationellt)? 

 
2. Hur ser lärarutbildningen på huvudområdet inom Idrott och hälsa lärare? Hur ser 

benämningen av huvudområdet ut idag? Hur definieras det?  
 

3. Vilka fördelar ser du med att inrätta Idrottsvetenskap vid Umeå universitet? På 
grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå? I relation till lärarutbildning? 
Skulle det gynna lärarutbildningen och dess studenter/lärare inom idrott? 
 

4. Vilka nackdelar ser du? För vem?  
 

5. Tror du det blir mer tvärvetenskapligt arbete om vi inrättar Idrottsvetenskap? 
 

6. För att bli Skandinaviens främsta idrottshögskola – hur viktigt är det att ha 
idrottsvetenskap då? 
 

7. Hur ser du på organisationsfrågan? Får den någon betydelse? Hur ska 
”Idrottsvetenskap” organiseras? Vilka fördelar och nackdelar finns med en 
institution som heter något med idrottsvetenskap? 
 

8. Vad skulle konsekvenserna vara för oss om vi inte inrättar idrottsvetenskap i Umeå? 
 

9. Om du fick bestämma skulle du inrätta Idrottsvetenskap som huvudområde i Umeå 
och skulle det ingå som huvudområde i lärarutbildningen till Idrott och hälsa?  
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Bilaga 4. Möten, intervjuer och besök vid svenska lärosäten 

Platsbesök under hösten 2013 vid nationella lärosäten har gjorts på Malmö högskola (möten med Tomas 

Peterson och Johan Norberg m.fl.), Göteborgs universitet (möten med Ove Strålman, Göran Patriksson, 

Anders Raustorp och Eva-Karin Lindgren), GIH Stockholm (möte med Håkan Larsson).  

Samtal med representanter för idrottsområdet genomfördes hösten 2013, vid besök i 

Umeå samt vid SVEBI konferens med följande lärosäten: Örebro universitet (Sören Hjälm), 

Linnéuniversitetet (Per-Göran Fahlström), Karlstads universitet (Henrik Gustavsson), Gymnastik och 

Idrottshögskolan (Håkan Larsson och Leif Yttergren), Lunds universitet (Erwin Apitzsch). Vidare har 

telefonsamtal med Lars-Magnus Engström Professor emeritus i pedagogik vid Lärarhögskolan i 

Stockholm genomförts/verksam i vid Malmö högskola.  

Möten med ämnesrepresentanter/idrott vid Umeå universitet genomförts med 

Idrottsmedicinska enheten (Christer Malm), Institutionen för psykologi (Peter Hassmén), Pedagogiska 

institutionen (Tor Söderström) och Lärarutbildningens kansli (Birgitta Wilhelmsson och Janne 

Mannberg).  
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