
                                     

 

STYRDOKUMENT 

Dokumenttyp: Rutin 
Ärendenummer: HIG-KOM 2021/32 
Beslutat av: Rektor 
Beslutsdatum: 2022-09-20 
Giltighetstid: 2026-07-31 
 

Lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid 
Högskolan i Gävle 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .................................................................................................................................. 1 

Omfattning ............................................................................................................................... 1 

Organisation för hantering av elitidrottsstudenternas dubbla karriärer vid Högskolan i Gävle..... 1 

Ekonomiska förutsättningar för studieanpassningar. ................................................................. 1 

EVL-studentens åtaganden gentemot lärosätet. ........................................................................ 2 

Definition av EVL-student. ........................................................................................................ 2 

Exempel på anpassning av studier: ............................................................................................ 3 
1. Fördröjd- och ökad studietakt (ISG) ........................................................................................................... 3 
2. Examinationer ............................................................................................................................................ 3 
3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/Praktik ........................................................................................... 4 

Rekommendationer avseende föreläsningar och schemaläggning/grupp-indelningar m.m. ........ 5 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 6 

_________________________________________________ .............................................. 6 
 

  



1 

 

Bakgrund 

Våren 2020 utsågs Högskolan i Gävle (Högskolan) till ett Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) av 
Riksidrottsförbundet (RF). EVL arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan 
med RF och olika Specialidrottsförbund (SF). I Gävleborg finns en stark idrottskultur och flera 
framgångsrika idrottsföreningar. Högskolan ser arbetet med dubbla karriärer för elitidrottare som en 
prioriterad fråga. Inom ramen för arbetet med breddad rekrytering faller arbetet med dubbla karriärer in 
väl. Att skapa förutsättningar för elitidrottare att parallellt med idrotten ägna sig åt högre utbildning 
fyller ett viktigt syfte. Nyligen har rektor förlängt avtalet om Elitidrottsvänligt lärosäte med 
Riksidrottsförbundet till och med juli 2026. 

De lokala bestämmelserna i detta dokument är framtagna av samordnaren för dubbla karriärer i samråd 
med ledningen vid Högskolan. De lokala bestämmelserna utgår från de Nationella riktlinjerna för 
elitidrottares dubbla karriärer som RF skapat tillsammans med samtliga Riksidrottsuniversitet (RIU) och 
EVL. 

Omfattning 

Bestämmelserna berör samtliga utbildningar och kurser på Högskolan där det finns student eller 
studenter som antagits och som bedömts uppfylla kriterierna för att vara elitidrottsstudent (se rubriken 
Definition av EVL-student längre ned för en beskrivning av kriterierna).  

Organisation för hantering av elitidrottsstudenternas dubbla karriärer vid 
Högskolan i Gävle. 

Arbetet leds av samordnaren för dubbla karriärer som ansvarar för att besluta om vilka studenter som 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som EVL-student. Kriterierna är fastställda av RF och finns 
beskrivna i detta dokument. Högskolan upprättar ett skriftligt avtal med respektive EVL-student och 
samordnaren finns tillgänglig för stöd och dialog under studentens studietid på Högskolan. Samordnaren 
ansvarar även för arbetet med att skapa en elitidrottsvänlig miljö på Högskolan, t.ex. genom att arrangera 
gemensamma temadagar eller föreläsningar som är av intresse för EVL-studenterna. 

På lärosätet finns utöver samordnaren tre studievägledare med kompetens inom EVL och dubbla 
karriärer. Studievägledarna arbetar med anpassad studievägledning för EVL-studenterna. 

Handläggning av frågor angående EVL-studenter.  

Vid frågor om elitidrottares dubbla karriärer, EVL-studenter och intyg/avtal kontaktas samordnaren för 
dubbla karriärer. För studievägledning kontaktas studievägledarna. På länkadressen nedan nås 
Högskolans informationssida om EVL, där bl.a. kontaktuppgifter finns.  

https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Studera-pa-Hogskolan-i-Gavle/Elitidrott-och-studier.html  

Ekonomiska förutsättningar för studieanpassningar.  

Högskolan kommer att ta hänsyn till de merkostnader som uppstår i samband med studieanpassningar 
för EVL-studenter genom att undanta dessa kostnader vid uppföljning av budget och vid behov lämna 

https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Studera-pa-Hogskolan-i-Gavle/Elitidrott-och-studier.html
https://www.hig.se/Ext/Sv/Utbildning/Studera-pa-Hogskolan-i-Gavle/Elitidrott-och-studier.html
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förklarande kommentarer till eventuella budgetavvikelser i samband med löpande ekonomisk 
rapportering. 

Lärosätets åtaganden gentemot EVL-studenten. 

Högskolan ska så långt som möjligt erbjuda nödvändig anpassning av EVL-studenters studier. Kraven 
på de elitidrottande studenterna skall vara lika som för övriga studenter. 

- Akademierna vid Högskolan ansvarar för att leva upp till Högskolans positiva inställning till 
kombinationen elitidrott och studier. 

- Högskolan ska upprätta ett avtal med den enskilda EVL-studenten. Avtalet gäller under studentens 
studietid vid lärosätet och preciserar Högskolans och studentens åtaganden. Avtalet finns i Bilaga 1. 

- Akademierna vid Högskolan ska så lång som möjligt erbjuda EVL-studenter att bedriva studier utifrån 
den enskilda elitidrottarens behov genom t.ex. studievägledarinsatser, individuell studiegång, extra eller 
flexibla tentamenstillfällen, anpassad studietakt, anpassade undervisningstillfällen såsom laborationer 
och olika IT-lösningar. Detta i enlighet med RF:s Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla 
karriärer. Studieanpassningarna måste följa gällande lagstiftning.  

- Högskolan ska erbjuda stöd för akademierna i arbetet med att hitta flexibla och individuella lösningar 
för EVL-studenter genom att tillhandahålla en samordnare för dubbla karriärer och studievägledare för 
dubbla karriärer i enlighet med EVL-avtalet med RF. 

EVL-studentens åtaganden gentemot lärosätet. 

- Att vid antagning kontakta samordnaren för dubbla karriärer för att diskutera studiernas upplägg. Vid 
detta tillfälle ska tränings-, match- samt reseprogram redovisas. 

- Att själv ta ansvar för att kombinationen elitidrott och studier ska vara möjlig utan att studiernas 
kvalitet påverkas negativt. 

- Att i god tid innan kursstart kontakta aktuell kursansvarig och examinator, samt vid behov 
utbildningsledare, för eventuell anpassning i den aktuella kursen. 

- Att meddela Högskolan vid förändrade studie- och idrottsförhållanden samt vid idrottsliga framgångar. 

- Att genom en årlig utvärderingsenkät bidra till Högskolans arbete med att utveckla och förbättra 
verksamheten som berör dubbla karriärer. 

- Att inom rimlig omfattning ställa upp på olika marknadsföringsåtgärder gällande dubbla karriärer. 

Definition av EVL-student. 

En EVL-student bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är önskvärda för att 
kombinera idrottande med studier på högskolenivå. Detta gäller såväl junior som senior. 
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För att omfattas av Högskolan definition av EVL-student ska du vara antagen till kurs eller program vid 
lärosätet samt uppfylla minst ett av nedanstående kriterier. Idrotten måste ingå i någon av RF:s SF och 
en förutsättning är att idrottsutövandet kan styrkas genom intyg från aktuellt SF eller idrottsförening. 

En EVL-student uppfyller minst ett av följande kriterier: 

- Uttagen i svenskt junior- eller seniorlandslag. 

- Tävlar på hög internationell nivå inom individuell idrott. 

- Lagidrottare som är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet. 

- Bedöms på sikt kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå. 

- Lagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna (förutsatt att det finns minst fyra 
serier totalt i den aktuella idrotten). 

- Huvudtränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och 
förbundsdomare på nationell och internationell nivå. 

Exempel på anpassning av studier: 

Flexibla studier, i form av olika typer av studieanpassningar, bidrar till elitidrottande studenters 
framgångsrika hantering av sin dubbla karriär, enligt såväl forskning som beprövad erfarenhet. 

1. Fördröjd- och ökad studietakt (ISG) 

EVL-studenter (benämns hädanefter som student eller studenter) kan behöva få en anpassad studiegång 
med fördröjd eller ökad studietakt. Högskolan ansvarar för att en individuell studiegång (ISG) upprättas 
tillsammans med studenten inom ramen för vanlig studievägledning. 

I vissa utbildningsprogram finns s.k. ”spärrkurser”, det vill säga förkunskapskrav till kommande kurs/er, 
vilket kan begränsa studieflexibiliteten. Därav kan det vara särskilt viktigt att en ISG upprättas för att 
tydliggöra för studenten vad som är studiemässigt möjligt att göra när det gäller studieanpassningar. För 
många studenter kan en lösning för att kunna kombinera elitidrott med studier vara att läsa 
kurser/program på distans alternativt variera studietakten under året - läsa intensivt under vissa perioder 
på året och mindre under andra perioder. Vid behov av ISG kontaktar studenten berörd utbildningsledare 
(eller kursansvarig om det rör sig om en fristående kurs) som ansvarar för upprättandet av en ISG. Dialog 
med samordnaren och studievägledarna för dubbla karriärer är möjlig i samband med upprättandet av 
en ISG. 

2. Examinationer 

Studieanpassning kan bli aktuellt avseende skriftliga examinationer samt andra examinerande moment 
då de sammanfaller med idrotten. 

2.1 Skriftlig examination på annan ort  

Högskolan ska eftersträva att studenter kan examineras på en annan ort i Sverige eller utomlands under 
förutsättning att examinationen är rättssäker. Detta bör möjliggöras när en skriftlig examination 
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sammanfaller med ett landslags tränings- och tävlingsverksamhet samt övrig internationell 
tävlingsverksamhet. I övrigt kan Högskolan erbjuda studenter att examineras på annan ort i samband 
med övriga nationella tävlingar och seriematcher. Högskolan ansvarar för att, om det är nödvändigt för 
studenten, så långt som möjligt tillgodose behovet av skriftlig examination på annan ort. Studenten 
ansvarar för att med god framförhållning påtala eventuellt behov av skriftlig examination på annan ort 
till aktuell kursansvarig och examinator. 

2.2 Skriftlig examination vid annan tidpunkt  

När både tentamen och omtentamen sammanfaller med internationella mästerskap (EM, VM, OS och 
Paralympics) bör Högskolan erbjuda studenter ett extra examinationstillfälle i närtid. 

Vid övrig tränings- och tävlingsverksamhet på internationell nivå bör Högskolan eftersträva att studenter 
erbjuds ytterligare ett extra examinationstillfälle i närtid. Detta görs för att studenterna ska kunna följa 
sin ordinarie (eller individuella) studieplan och främja en god genomströmning. 

I övrigt bör Högskolan i möjligaste mån möjliggöra för studenter att tentera vid annan tidpunkt då 
tentamen sammanfaller med övriga nationella tävlingar och seriematcher. 

Om möjligt bör tidpunkt för omtentamen i förväg diskuteras med studenten så att omtentamenstillfället 
förläggs utifrån deras möjlighet att delta (dag/tid) utifrån de ramar som finns gällande regler och 
riktlinjer för grund- och avancerad utbildning. 

2.3 Andra examinerande moment  

Om en student p.g.a. landslags tränings- och tävlingsverksamhet, övrig internationell 
tävlingsverksamhet samt övriga nationella tävlingar och seriematcher inte har möjlighet att närvara vid 
examinerande moment (t.ex. seminarium, laborationer, praktiska tillämpningar) bör studenten i första 
hand hänvisas till alternativa tider. 

Om det inte är praktiskt möjligt för EVL-studenten att delta vid omexaminationen p.g.a. att 
examinationstillfället sammanfaller med idrotten bör studenten erbjudas ytterligare ett 
examinationstillfälle, alternativt kan det examinerande momentet ersättas med annan uppgift vars 
omfattning står i rimlig proportion till momentet. Examinator har alltid tolkningsföreträde och beslutar 
i varje enskilt fall. 

3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/Praktik  

Studenterna bör ingå i en av förtursgrupperna vid konkurrens om praktikplatser, t.ex. i förtursgruppen 
“Andra tungt vägande personliga eller sociala skäl” eller i förtursgruppen ”Särskilda skäl”. 

Det bör eftersträvas att VFU/Praktik erbjuds på en ort där den studenten kan kombinera träning/tävling 
och VFU/Praktik. Om en student p.g.a. landslags tränings- och tävlingsverksamhet, övrig internationell 
tävlingsverksamhet samt övriga nationella tävlingar och seriematcher inte har möjlighet att närvara fullt 
ut på sin VFU/Praktik bör Högskolan eftersträva att se över möjligheten om del av VFU/Praktik kan 
genomföras vid annat tillfälle vilket i vissa fall kan leda till en reducerad studietakt. 
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Rekommendationer avseende föreläsningar och schemaläggning/grupp-
indelningar m.m.  

I enlighet med RF:s Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer ska Högskolan så långt som 
möjligt erbjuda flexibel utbildning för studenterna. Om möjligt bör därför studenten erbjudas att delta 
via distans på campusföreläsningar där studenten inte har möjlighet att närvara fysiskt, alternativt i 
efterhand se en inspelad version av föreläsningen. Om detta inte är möjligt bör föreläsaranteckningar 
delges studenten. 

Detsamma gäller flexibilitet avseende gruppindelning och schemaläggning. Om det är praktiskt 
genomförbart är det positivt med dialog mellan ansvarig och studenten vid gruppindelningar på kurser. 
Om studenten blir placerad i en speciell grupp/tid så behövs kanske ingen övrig anpassning. 
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Bilaga 1 

 

 
  

  

Avtal elitidrott och studier  
  

   

Avtal mellan Högskolan i Gävle (Högskolan) och   

  
  

_________________________________________________   

Namn, personnummer  

  

Högskolans åtagande:  

  

• Att varje akademi ansvarar för att leva upp till Högskolans grundläggande positiva 
inställning till kombinationen elitidrott och studier.   
  

• Att möjliggöra kombinationen elitidrott och studier. Akademierna ska så lång som möjligt 
erbjuda EVL-studenter att bedriva studier utifrån den enskilda elitidrottarens behov genom 
t.ex. studievägledarinsatser, individuell studiegång, extra eller flexibla tentamenstillfällen, 
anpassad studietakt, anpassade undervisningstillfällen såsom laborationer och olika IT-
lösningar. Detta i enlighet med de förutsättningar som framgår av Högskolans Lokala 
bestämmelser för dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Högskolan i Gävle, samt  
Riksidrottsförbundets Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer.   
  

• Att Högskolan ska erbjuda stöd för akademierna i arbetet med att hitta flexibla och 
individuella lösningar för EVL-studenter genom att tillhandahålla en samordnare för 
dubbla karriärer och studievägledare för dubbla karriärer i enlighet med EVLavtalet med 
RF.  
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Studentens åtagande:  
  

• Att vid antagning kontakta samordnaren för dubbla karriärer för att diskutera studiernas 
upplägg. Vid detta tillfälle ska tränings-, match- samt reseprogram redovisas.   

• Att själv ta ansvar för att kombinationen elitidrott och studier ska vara möjlig.  
• Att i god tid innan kursstart kontakta aktuell kursansvarig och examinator, samt vid behov 

utbildningsledare, för eventuell anpassning i den aktuella kursen.    
• Att meddela Högskolan vid förändrade studie- och idrottsförhållanden samt vid idrottsliga 

framgångar.   
• Att genom en årlig utvärderingsenkät bidra till Högskolans arbete med att utveckla och 

förbättra verksamheten som berör dubbla karriärer.   
• Att inom rimlig omfattning ställa upp på olika marknadsföringsåtgärder gällande dubbla 

karriärer.   
  

  
För att kombinationen elitidrott och studier skall vara möjlig krävs ett ömsesidigt 
ansvarstagande från den enskilde elitidrottande studenten och den aktuella akademin.  

  

Avtalet gäller tillsvidare så länge studenten är aktiv student och elitidrottare enligt Högskolans definition 
samt under förutsättning att intyget från respektive specialidrottsförbund förnyas årligen. Då studenten 
slutar som student eller aktiv elitidrottare upphör avtalet att gälla. Personuppgifter behandlas i enlighet 
med dataskyddsförordningen (GDPR). Högskolan är personuppgiftsansvarig.  
  

  

 

_______________________________    _______________________________  
För Högskolan i Gävle (berörd akademichef)  

  

Berörd student  

_______________________________    _______________________________  
Ort, datum         
  

Ort, datum  

_______________________________    _______________________________  
Underskrift         
  

Underskrift  

_______________________________    _______________________________  
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
  
 


	Bakgrund
	Omfattning
	Organisation för hantering av elitidrottsstudenternas dubbla karriärer vid Högskolan i Gävle.
	Ekonomiska förutsättningar för studieanpassningar.
	EVL-studentens åtaganden gentemot lärosätet.
	Definition av EVL-student.
	Exempel på anpassning av studier:
	1. Fördröjd- och ökad studietakt (ISG)
	2. Examinationer
	3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/Praktik

	Rekommendationer avseende föreläsningar och schemaläggning/grupp-indelningar m.m.
	Bilaga 1
	_________________________________________________

