
Strategi 2026
Remiss till studentidrottsföreningar 



Strategisk plan i tre perioder
Den strategiska planen sträcker sig fram till och med år 2026. För att säkerställa 
att vi är på rätt väg följer vi upp och vid behov gör justeringar i samband med 
varje förbundsmöte. 

Beslut vid förbundsmöte
24-25 oktober 2020 

Önskat 
läge 2026  

VI 2021-2022 VI 2023-2024 VI 2025-2026

Förbundsmöte 2022 Förbundsmöte 2024 Förbundsmöte 2026

VI = Verksamhetsinriktning (antas av förbundsmötet vartannat år)



Vad innebär strategin för alla 
medlemsföreningar och för förbundet?
För medlemsföreningar

En möjlighet till långsiktigt arbete

En känsla av gemensam 
studentidrott

Från strategi till verksamhetsplan

För förbundet

Föreningen i fokus

Strategin som verktyg i eget 
arbete

Stöd till föreningars långsiktiga 
arbete



Vision, mission, verksamhetsidé och värdegrund



VISION
Tre utkast på hur en vision skulle kunna formuleras efter allt insamlat material. 
Vi vill ha er hjälp för att sätta studentidrottens gemensamma vision. 
Vilken vision skulle driva er? Kom gärna med egna förslag. 

UTKAST 1
Studentidrotten - det självklara 
valet för studenter i rörelse

UTKAST 2
Studentidrott - excellens i tanke och rörelse

UTKAST 3
Studentidrott skapar aktiva studenter 
och levande lärosäten

NUVARANDE VISION
Sveriges Akademiska Idrottsförbund är
ett ledande idrottsförbund, nationellt 
och internationellt. Svensk 
studentidrott är det självklara valet för 
studenter som idrottar.



MISSION

FÖRSLAG ATT
Missionen implementeras i verksamhetsidén och
tas bort som begrepp

NU GÄLLANDE MISSION
Svensk studentidrott erbjuder alla 
studenter att idrotta på sin 
ambitionsnivå.



VERKSAMHETSIDÈ

NYTT FÖRSLAG

Svensk studentidrott möjliggör för

alla studenter att träna och tävla på sin

ambitionsnivå. Tillsammans skapar vi

glädje, gemenskap och minnen för livet.

NU GÄLLANDE VERKSAMHETSIDÉ

Sveriges Akademiska Idrottsförbund

utvecklar, samordnar och företräder

Svensk studentidrott genom 

tävlingar, utbildningar och 

påverkansarbete nationellt och 

internationellt.



VÄRDEGRUND

NYTT FÖRSLAG

Studentidrott

Gemenskap

Glädje

Nyfikenhet

Lärande

NU GÄLLANDE NYCKELORD
Bredd – Studentidrotten ska präglas av bredd 
och mångfald. Alla studenter ska kunna hitta sin 
nivå och sin sport.

Hälsa – Studentidrotten ska sprida kunskap om 

friskvård och verka för sunda levnadsvanor hos 

landets studenter.

Demokrati – Studentidrotten ska präglas av 

demokrati och jämställdhet. Studenterna ska 

själva påverka och utforma verksamhet.

Gemenskap – Studentidrotten ska genomsyras 

av social gemenskap och glädje. 



Tillsammans identifierar vi
tre förflyttningar som ger en 
gemensam målbild 2026

Vårt ramverk
Tre möjliga förflyttningar
Vår gemensamma målbild

Enkelt att börja, 
enkelt att vara
engagerad och

enkelt att lämna
vidare

Enkelt att börja, 
enkelt att vara
engagerad och

enkelt att lämna
vidare



ETT: Lika villkor



Lika villkor
En studentidrott på lika villkor ökar mångfalden. 
Studentidrotten ska arbeta med inkluderingsfrågor som ett sätt 
för att utveckla föreningens verksamhet så att fler söker sig till 
och väljer att idrotta i en studentidrottsförening.

Målbilden är att varje studentidrottsförening ska erbjuda en 

öppen verksamhet där alla kan känna sig välkomna och att man 

kan komma som

man är.

Att vi har ledare och företrädare som har insikt om vad 

inkluderande föreningsmiljöer är och ger. 

Studentidrotten står för att det ska kännas och upplevas 

tillgängligt för alla studenter som vill träna och tävla utifrån sin 

egen ambition och vilja.

Effekten blir utvecklade verksamheter och fler medlemmar. Det 

blir även fler engagerade ledare som berikar studentidrottens 

föreningar. Studentidrotten speglar på så sätt mångfalden av 

studenter. 



TVÅ: En samlad kraft



En samlad kraft
Samarbeten utvecklar studentidrotten, som en samlad kraft 
skapar vi bättre förutsättningar för att bli starkare tillsammans. 
Vår internationella representation bygger på närvaro, transparens 
och ansvar.

Målbilden är att studentidrotten har en gemensam röst som på 
ett systematiskt sätt kommunicerar och påtalar effekten av att 
studenter är fysiskt aktiva. 

Genom att studentidrotten har en attraktiv målgrupp blir vi en 
naturlig samarbetspartner för organisationer som värnar 
studenters hälsa. 

Med en internationell representation blir vi en kraft att förmedla 
goda värden. Good governance står i centrum vilket vi i alla 
sammanhang är bärare av nationellt som internationellt. 

Samarbeten med lärosäten, kårer,  näringsliv, andra 
specialförbund och internationella organisationer förbättrar 
föreningarnas möjligheter att lyckas i för dom viktiga frågor. 
Exempel kan vara förbättrade möjligheter att få tillgång till 
idrottsytor, hallar och anläggningar. Vi får fler levande campus.

Effekten blir mer studentidrott. 



TRE: Ny syn på tävling



Ny syn på tävling
En ny syn på tävling är att den är en naturlig del av 
idrotten med fokus på gemenskap och glädje. 

Målbilden är att den nationella tävlingsverksamheten 
gör att fler blir aktiva inom studentidrotten och att ännu 
fler studenter ser möjligheter till deltagande i 
internationella tävlingar. 

Vi strävar efter att ytterligare stärka vårt samarbete med 
andra specialförbund för att både nationellt och 
internationellt öka kvalité och kännedom.

Genom att underlätta och skapa förutsättningar för 
dubbla karriärer bidrar vi till Sverigebilden av 
framgångsrika tävlingsidrottare som också är studenter. 

Effekten blir att vi får fler aktiva både nationellt och 
internationellt. 

Studentidrotten arrangerar löpande nationella och 
internationella arrangemang i samarbete med lärosäten 
vilket ger stolthet för både lokala föreningar och 
lärosätena. En stolthet som skapar förutsättningarna för 
än bredare studentidrott lokalt. 



En gemensam målbild

Studentidrotten –
enkelt att börja, enkelt att 
vara engagerad och enkelt 
att lämna vidare.



Studentidrotten 2026 
– Enkelt att börja, enkelt att vara engagerad och enkelt att 
lämna vidare.

Målbilden är att studentidrotten ger plats för initiativ och 
engagemang. Det uppfattas som enkelt, roligt och kul att 
engagera sig, att bidra till något större. 

Det uppfattas meningsfullt och utvecklande att engagera sig. 
Studentidrotten ger en demokratiskolning med 
föreningskunskap och ideellt ledarskap som grund.

Studentidrotten präglas av minimal administration och 
maximal verksamhet. 

Ett större fokus finns på långsiktiga mål som kompletterar de 
kortsiktiga målen vilket i sin tur gör överlämningar viktiga. 

Effekten blir fler drivande föreningar som vill attrahera fler 
och består av studenter med engagemang och glädje som 
drivkraft. Studentidrotten är det självklara valet för 
studenter. Och kanske det viktigaste - engagemanget skapar 
minnen som man kommer att prata om lång tid efter att 
man har slutat. 



NÄSTA STEG

Fundera och reflektera över det skickade materialet
Ställ gärna frågor till förbundskansliet via Kristian Svensk, kristian.svensk@saif.se. 
Svara på remissens frågor innan den 19 april via följande länk:
https://response.questback.com/idrott/remissstrategi2026

mailto:kristian.svensk@saif.se
https://response.questback.com/idrott/remissstrategi2026


www.studentidrott.se
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