
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 görs justeringar i samband med varje förbundsmöte. 

Önskat 
läge 2026  

2021-2022 2023-2024 2025-2026

Förbundsmöte 2022 Förbundsmöte 2024 Förbundsmöte 2026

Verksamhetsinriktning



Syftet med strategin 

Strategin och verksamhetsinriktningarna innebär ett långsiktigt och gemensamt arbete 
inom studentidrotten och innefattar så väl föreningar som förbundet och syftar till att 
stärka studentidrotten.



Vision, mission, verksamhetsidé och värdegrund



VISION
Fyra 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
Aktiv livsstil på din nivå

UTKAST 2
Studentidrott – ny möjlighet till hälsosam livsstil

UTKAST 3
Studentidrott är 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.

UTKAST 4
Det självklara valet för aktiva studenter



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

Tillsammans skapar vi glädje, gemenskap, lärande 
och minnen för livet. Svensk studentidrott 
möjliggör för alla studenter att träna och tävla på 
sin ambitionsnivå. 

NU GÄLLANDE VERKSAMHETSIDÉ

Sveriges Akademiska Idrottsförbund

utvecklar, samordnar och företräder

Svensk studentidrott genom 

tävlingar, utbildningar och 

påverkansarbete nationellt och 

internationellt.



VÄRDEGRUND

FÖRSLAG ATT
Värdegrunden implementeras i verksamhetsidén 
och
tas bort som begrepp i strategin. 

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. 



En gemensam målbild 2026

Studentidrotten –

enkelt att börja, enkelt att vara 

engagerad och enkelt att föra 

vidare.



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

Målbilden är att studentidrotten 2026 utvecklar både förening och 
medlem. Det uppfattas som meningsfullt, roligt och enkelt att 
engagera sig och samtidigt stimulerande att bidra till något större. 

Studentidrotten bidrar till en demokratiskolning med 
föreningskunskap och ideellt ledarskap som grund. 

Studentidrotten präglas av en effektiv administration med smidiga 
överlämningar.

Effekten blir fler drivande föreningar som attraherar fler. 
Studentidrotten är det självklara valet för studenter. 



Med tre definierade förflyttningar så 
kommer vi att nå målbilden, med 
verksamhetsidén och visionen som 
grund.

3 förflyttningar för att nå målbilden



ett: En samlad kraft



En samlad kraft
Genom studentidrottens attraktiva målgrupp blir vi en intressant 
samarbetspartner.

Målbilden är att studentidrotten 2026 har en gemensam röst som 
kommunicerar vikten av fysiskt aktiva studenter. Medlemsföreningarna 
och förbundet arbetar tillsammans med studentidrottens utveckling. 

Med vår internationella representation blir vi en kraft att förmedla goda 
värden. Good governance står i centrum vilket vi i alla sammanhang är 
bärare av nationellt så väl som internationellt. Vårt internationella 
engagemang bygger på närvaro, transparens och ansvar. 

Samarbeten förbättrar studentidrottens möjligheter att positionera sig 
och arbeta för exempelvis fler idrottsytor.

Effekten blir samarbeten som leder till mer studentidrott för fler. 



två: vår syn på tävling



vår syn på tävling
Tävling är en viktig del av studentidrotten, alltid med fokus på 
gemenskap och glädje.

Målbilden är att tävlingsverksamheten attraherar fler till 
studentidrotten. Ännu fler studenter ges möjlighet till allt från 
tävling i förening, nationell tävling likväl som internationella 
tävlingar. 

Studentidrotten skapar förutsättningar till att tävla och 
utvecklas på sin egen ambitionsnivå. 

Vi eftersträvar att ytterligare stärka vårt samarbete med andra 
idrottsförbund nationellt och internationellt vilket möjliggör 
internationellt tävlande för studenter. 

Studentidrotten arrangerar löpande nationella och 
internationella arrangemang i samarbete med lärosäten, vilket 
leder till stolthet för både lokala föreningar och lärosäten. En 
stolthet som skapar förutsättningarna för en bredare 
studentidrott lokalt.

Effekten blir fler aktiva både nationellt och internationellt. 



tre: Trygg idrott



Trygg idrott
En öppen och trygg verksamhet gör att fler söker sig till studentidrotten 

och vår gemenskap.

Målbilden är att varje studentidrottsförening 2026 ska erbjuda en 

verksamhet som är inbjudande för alla, oavsett egna förutsättningar. 

Varje medlem och ledare är en viktig förebild. 

Studentidrottens ledarskap är inkluderande, gränssättande och 

stöttande. Vi är nyfikna på varandra och ser olikheter som en styrka. 

Studentidrotten har ett tillåtande klimat som uppmuntrar att prova nytt.

Effekten blir en studentidrott som visar mångfalden hos studenter och 

utbildar morgondagens ledare.  



NÄSTA STEG

Nu vill vi att ni funderar i er studentidrottsförening om det är i den här riktningen 
som ni vill att Studentidrotten ska arbeta. 

Återkom med era synpunkter innan den 16:e augusti via mejl till info@saif.se. 

Är verksamhetsidén relevant?

Vilken vision drivs ni av?

Är förflyttningarna viktiga?

mailto:info@saif.se


www.studentidrott.
se


