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Inledning
Hur idrottsutövare ska fostras för att 
nå den yppersta eliten är en komplex 
fråga, liksom hur ett nationellt elitstöd 
ska utformas för att fungera optimalt. 
Att närmare granska hur andra länder 
går till väga samt att dra lärdomar av 
hur de organiserat sitt stöd, är därför 
angeläget. Australien är ett land som 
i likhet med Sverige har en begränsad 
folkmängd – drygt 20 miljoner – men i 
motsats till Sverige räknas landet som 
en av världens bästa (elit)idrottsnatio-
ner. Australien hamnade på sjätte plats i 
medaljligan i OS i Beijing 2008 med 46 
medaljer (14 guld, 15 silver, 17 brons); 
att jämföra med Sverige som hamnade 
på 56:e plats i medaljligan med fem 
medaljer (0 guld, 4 silver, 1 brons). Hur 
kan Australien vara så framgångsrikt?

Ett svar på den frågan kan vara 
deras väl utvecklade elitidrottsmodell 
som organiseras av Australian Institute 
of Sport (AIS). På den officiella hemsi-
dan för AIS står att läsa (2):

The Australian Institute of Sport 
(AIS) leads the development of elite 
sport and is widely acknowledged in 
Australia and internationally as 
a world best practice model for 
elite athlete development.

Den australiensiska modellen 
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Att satsa på eliten är i fokus i svensk idrott. Regeringen 

har nyligen beslutat att lägga ett nytt mål till de redan befintliga 

för den statliga idrottspolitiken – att stärka Sveriges internationella 

konkurrenskraft (1). På Riksidrottsförbundets senaste stämma beslu-

tades att ett samlat och effektivt elitidrottsstöd ska byggas upp som 

kommer alla idrotter till del – inte bara de olympiska. Men hur ska 

Sverige få fram en mer konkurrenskraftig elit och hur ska ett effek-

tivt centralt stöd utformas? 

AIS är alltså en organisation som 
säger sig vara världsledande på eliti-
drottsutveckling och som är interna-
tionellt känd för att ha en av världens 
bästa elitidrottsmodeller. För att öka 
kunskapen om hur modellen är orga-
niserad och vad som utmärker den 
besökte vi idrottsinstitutet under två 
dagar i april 2009. 

Syftet var att studera vilka delar som 
ingår i stödet, vilka idrotter det riktas 
mot samt på vilka grunder stödet ges. 
Dessutom var vi intresserade av att ta 
reda på vilka möjligheter de elitaktiva 
har att kombinera en elitsatsning med 
studier eller arbete samt vilket stöd som 
finns för aktiva och tränare när det 
gäller karriärplanering och karriäröver-
gångar. Andra viktiga områden att 
belysa var hur kopplingen till idrotts-
forskningen ser ut samt hur utbildning 
för aktiva och tränare utformas och 
knyts till akademin. Syftet med denna 
artikel är att redovisa de viktigaste 
resultaten från studiebesöket samt att 
diskutera vad svensk idrott kan lära av 
det australiensiska stödsystemet. (3)

Valet av områden att belysa gjordes 
med utgångspunkt i Riksidrottsstyrel-
sens (RS) vägvalsdokument från hösten 
2008 (4) samt det elitdokument som 
Riksidrottsstämman bestämt ska utgöra 

■■■
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riktlinjerna för den framtida sam-
lade satsningen (5). I figur 1 visas de 
områden som definierats som centrala 
att utveckla för svensk idrott, och de 
låg till grund för utformningen av de 
frågor som ställdes under besöket.

Vad är AIS?
AIS är alltså ett nationellt elitidrottsin-
stitut beläget i Australiens huvudstad 
Canberra. Hela området täcker en yta 
på 65 hektar och innehåller inomhus-
bassänger, fotbollsplaner, boxningslo-
kaler, friidrottsanläggningar (både för 
utom- och inomhusträning), tennisba-
nor, inomhushallar för basket, netball 
och volleyboll samt gymnastik. Dess-
utom finns stort gym och ett nybyggt 
”Recovery centre” vilket är en speci-
albyggd anläggning för återhämtning. 
Elitaktiva har där tillgång till bubbel-
bad, flytarier, varma och kalla pooler, 
pooler med strömmande vatten samt 
stretching- och massagerum. 

Omkring 200 personer arbetar på 
institutet och där finns expertis inom 
exempelvis coaching, idrottsmedi-
cin, idrottsfysiologi, idrottsnutrition, 
idrottspsykologi samt karriärrådgiv-
ning. AIS satsar mycket på forskning 
och institutet bedriver egen forskning 
genom att både ha anställda seniora 
forskare och doktorander.

AIS stöder 26 olika idrotter genom 
35 olika program. Närmare hälften 
av dessa idrotter (14) är stationerade i 
Canberra, vilket innebär att de idrot-
tare och tränare som finansieras via 
stipendier från AIS också är bosatta 
på institutet. För närvarande bor 
cirka 350 elitidrottare och närmare 70 
tränare och ledare på AIS. Förutom 
att AIS är en träningsanläggning är 
det således också en arbetsplats och en 
bostad för sammantaget närmare 700 
personer. Målsättningen är att ge eliti-
drottare och tränare bästa tänkbara 
förutsättningar att lyckas.

Varför skapades AIS och vad är dess 
syfte?
Bakgrunden till AIS tillkomst var 
ett idrottsligt misslyckade. Vid de 
olympiska spelen i Montreal 1976 tog 
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Figur 1.

Cathy Freeman är en av alla fram-
gångrika australiensiska idrottare som 
gått på Australian Institute of Sports. 
©Bildbyrån i Hässleholm
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Australien inte en enda guldmedalj. 
Regeringen bestämde därför att större 
resurser skulle satsas på elitidrott och 
fem år senare, 1981, kunde dåvarande 
primärminister Malcolm Fraser offici-
ellt förklara AIS öppnat. Institutet är 
en del av Australian Sport Commission 
(ASC) och organisationen bygger på ett 
partnerskap mellan regeringen, genom 
ASC, och nationella idrottsorganisa-
tioner. 
     Syftet med att inrätta AIS var att 
stärka Australiens internationella 
konkurrenskraft genom att ge stöd, 
både i form av faciliteter och finan-
siering, till idrottsorganisationer och 
potentiella elitidrottare. Australiensiska 
toppidrottare skulle inte behöva åka 
”over seas” för att få de bästa tränarna 
och optimala träningsmöjligheter, det 
skulle erbjudas på plats. Inledningsvis 
valdes åtta idrotter ut men redan 1984 
i olympiska spelen i Los Angeles visade 
sig AIS-stödda elitidrottare framgångs-
rika. Dåvarande idrottsminister John 
Brown beslutade därför att ytterligare 
idrotter skulle ges stöd via AIS och 
samtidigt höjdes medelstilldelningen 
med 60 procent. 

AIS – från centralisering till decentra-
lisering
Det tidigare nästan helt centralise-
rade elitidrottsstödet har luckrats 
upp något. Fortfarande är många av 
idrottsprogrammen placerade i Can-
berra men ytterligare 19 är utspridda 
runt om i landet. Två, tennis och lands-
vägscykling, är till och med placerade 
i Europa (England respektive Italien). 
Den ursprungliga tanken, att alla idrot-
ter som gavs stöd skulle vara statione-
rade i Canberra, har alltså övergivits. 
Efter hand har man insett att det inte 
var ett optimalt system dels på grund 
av att alla tränare och idrottare inte vill 
bosätta sig i Canberra, dels för att kli-
matet där inte är det mest gynnsamma 
för alla idrotter. I figur 2 visas var olika 
AIS-stödda idrotter är placerade.

Prioritering av idrotter
Samma stöd ges inte till alla utvalda 
idrotter. De idrotter där Australien har 
störst chans att ta olympiska guld-
medaljer prioriteras och erhåller mest 
stöd. I basketboll, för att ta ett exem-
pel, delas endast två olympiska guld-
medaljer ut och därför får den idrotten 
mindre stöd än exempelvis simning, 
eftersom åtskilliga OS-guld finns att 
hämta i den disciplinen och dessutom 
är det en australiensisk paradgren. 
Hänsyn tas också till internationella 
resultat, hur effektivt organisationen 

fungerar samt hur relevant idrotten 
anses vara för Australien i termer 
av idrottens kulturella betydelse och 
popularitet. Ett strikt prestationssys-
tem tillämpas också. Om en viss idrott 
inte lever upp till förväntningarna, 
dras stödet in. Prioriteringssystem för 
AIS-stödda idrotter bygger alltså på 
idrottens potentiella möjlighet att ta 
så många OS-medaljer som möjligt. 
Följande prioriteringsordning råder:

1. Summer Olympic multi medal 
sports (t.ex. simning, rodd, cykel)

2. Summer Olympic medal sports 
(t.ex. fotboll, landhockey, basket-
boll)

3. Summer Olympic”less likely to win 
medal” sports

4. Winter/Paralympic Sports
5. Elite Development programs
6. Commonwealth Games medal 

sports (t.ex. netball, boxning)
7. Professional sports (Australiensisk 

fotboll, rugby, golf)

Stipendier för aktiva och tränare
En viktig del i elitmodellen är stipen-
dier. Varje år delas stipendier ut till 
700 elitidrottare på seniornivå och till 
talanger i juniorlandslagen. I stipendiet 

ingår coaching på toppnivå, tillgång 
till material och utrustning samt tester, 
rådgivning inom idrottsmedicin, idrotts-
psykologi och nutrition, boende, mat, 
resor samt karriärrådgivning.

Ett krav för att få stipendiet är att 
den aktive flyttar till Canberra eller till 
den ort där AIS lokaliserat den aktuella 
idrotten. Vissa stipendier är dock inte 
boenderelaterade utan är istället ”camp-
based”, vilket innebär att den aktive ska 
delta på ett visst antal läger som arrang-
eras varje år. De olika stipendieprogram-
men formas i samverkan med de olika 
specialförbunden, vilka också ansvarar 
för urvalet av de idrottare som är aktu-
ella för stipendier.

Elittränarprogram och utbildning
Inte bara elitaktiva, utan också tränare 
kan få stipendier från AIS. ”The Natio-
nal Coaching Scholarship Program” 
startade på 1990-talet och det huvudsak-
liga målet är att elittränare ska utveckla 
kunskaper och färdigheter för att på ett 
så effektivt sätt som möjligt kunna verka 
inom de olika elitidrottsprogrammen. 

De tränare som erhåller ett stipen-
dium placeras inom ett specifikt eliti-
drottsprogram och får en särskilt utsedd 
mentor som vanligtvis är huvudtränare 
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Adelaide:      Beachvolleyboll och cykel (track)
Brisbane:      Cricket (damer och herrar), sportdykning, softball och squash
Canberra:      Bågskytte, basketboll, boxning, fotboll, gymnastik, netball, simning, 
                              friidrott, triathlon, volleyboll, rodd och vattenpolo
Gold Coast:  Kanot
Melbourne:  Australian football, golf och Olympic Winter Institute
Perth:      Landhockey
Sydney:           Paraolympisk skidor och simning, kanotslalom, Rugby League och 
                              Rugby union  (två olikformer av rugby) samt segling

Figur 2.
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inom sin idrott. Genom att vistas i 
den miljö där den elitaktive tränar och 
tävlar och genom ett nära samarbete 
med den utsedda mentorn, är tanken 
att tränarna ska utveckla sin förståelse 
för elitidrott och vad som krävs för att 
nå toppen. För att komplettera denna 
praktiknära utbildning, ska stipendie-
deltagarna även genomgå en akade-
misk utbildning. Vad den består i kan 
variera beroende på tränarens tidigare 
utbildningsbakgrund och behov, men 
vanligtvis är det någon form av avance-
rad utbildning (post graduate coaching 
qualifications). 

Ytterligare ett program inriktat mot 
tränare som AIS organiserar är “The 
Elite Coach Development Program” 
där målet främst är att utveckla nästa 
generations landslagstränare och 
förbundskaptener. Programmet pågår 
under två till tre år och är ett indivi-
dualiserat stöd som ges till mellan fem 
och sju tränare per år. Inledningsvis 
görs en analys för att identifiera varje 
tränares styrkor och svagheter för att 
bestämma vad utbildningen ska inrik-
tas mot. 

Elitidrott och karriärrådgivning
En stor utmaning för både coacher 
och elitidrottare är att hitta en bra 
balans mellan elitidrottssatsningen och 
övriga krav och förväntningar i livet. 
En annan utmaning som alla elitidrot-
tare förr eller senare måste hantera, 
är övergången från en tillvaro som 
elitidrottare till ett mer ”normalt” 
liv. AIS har varit en föregångare när 
det gäller att förbereda tränare och 
aktiva för dessa utmaningar. Redan 
i mitten av 1990-talet startade The 
National Coach and Athlete Career 
and Education (NCACE) med målet 
att underlätta för elitaktiva att kombi-
nera utbildning, arbete och personlig 
utveckling med elitidrottssatsningen. 
Dessutom har AIS specialiserat sig 
särskilt på att hjälpa aktiva och tränare 
med karriärövergången. De är nu enligt 
egen utsago världsledande på området 
och den personal som arbetar med 
frågorna är mycket kvalificerad och 
har genomgått en särskild utbildning, 
som också används inom näringslivet, 
kallad ”Graduate Certificate in Career 
Counselling for Elite Performers”.

Behovet av att få stöd verkar också 
vara stort. Över 3000 elitidrottare, från 
amatörer till professionella, tar kontakt 
med NCACE varje år. Mer personal 
behövs därför för att klara efterfrågan. 
I dagsläget finns det en rådgivare på 
120-150 idrottare, men det optimala 
vore att ha en rådgivare på 80 idrot-

tare. Alla nya stipendietagare informe-
ras om vad de kan få för typ av stöd. 
Rätt till stöd kvarstår upp till tolv 
månader efter det att stipendiet upp-
hört, för att de ska klara övergången 
till ett liv utanför elitidrotten bättre.

För att underlätta för elitidrot-
tare att kunna studera samtidigt 
som idrottskarriären pågår har AIS 
ingått avtal med 36 universitet. Dessa 
får rätt att kalla sig ”Elite Sports 
Friendly” och kan använda sig av AIS 
logotype i sin marknadsföring, under 
förutsättning att de är flexibla gente-
mot elitidrottare och exempelvis låter 
de som önskar få anpassad studietakt 
samt försöker ordna så att tentamina 
kan skrivas på platser utanför univer-
sitetet (även ”overseas”). Varje univer-
sitet ska också utse en kontaktperson 
som såväl AIS som enskilda elitidrot-
tare kan vända sig till. 

Forskning inom AIS
Att forskning anses nödvändigt för 
att elitidrottare ska kunna få bästa 
tänkbara stöd, blir tydligt vid en 
närmare granskning av vilka som 
är anställda på AIS. Närmare 150 
personer arbetar med forskning och 
över 20 olika forskningsprojekt pågår 
för närvarande. AIS har ett speciellt 
doktorandprogram som möjliggör 
ett nära samarbete mellan forskare, 
tränare och elitaktiva. I dagsläget 
finansieras ett 30-tal doktorander. 
Dessa är knutna till ett universitet i 
Canberra men har sina arbetsplatser 
på AIS. Därutöver finns 20 magis-
terstuderande och några post doc-
tjänster, vilka också är placerade på 
AIS. Inom institutet finns även ett 
forskningscentrum som är inriktat 
mot tillämpad idrottsforskning. Sam-
arbete sker bland annat med industrin 
för att stimulera innovationsforskning 
inom teknik- och materialutveck-
ling. Därutöver administrerar AIS ett 
nationellt elitinriktat forskningsanslag 
som forskare runt om i Australien kan 
söka. Projekten som stöds ska ha en 
praktisk tillämpning och vara till nytta 
för australiensisk elitidrott. 

Stöd inom olika kompetensområden
Liksom i Sverige erbjuds elitaktiva 
stöd inom olika kompetensområdens 
såsom idrottsfysiologi, idrottspsyko-
logi, idrottsmedicin och idrottsnut-
rition, och detta stöd har också nära 
koppling till forskning. 

Idrottsfysiologi
Ända sedan 1981 och etablerandet 
av AIS har den idrottsfysiologiska 

avdelningen tillhandahållit support på 
en hög vetenskaplig nivå till många 
elitidrottare och landslag. Den idrotts-
fysiologiska avdelningen stöder idrotts-
forskningen med labb- och fälttester 
tillsammans med mer vetenskapliga 
insatser. Här genomförs tillämpade 
forskningsprojekt för prestationsut-
veckling och den fysiologiska avdel-
ningen arbetar också tillsammans med 
tränare, aktiva och andra forskare för 
att optimera träningsprogram inför 
träning och tävling. Dessutom arbetar 
man med utveckling, upprätthållande 
och implementering av ny teknik 
och utrustning samt rådgivning och 
konsultation till ett flertal idrotter och 
program.

Idrottsmedicin
Den idrottsmedicinska avdelningen 
bidrar till elitidrottarnas utveckling och 
prestationer genom att ge högkvalitativ 
idrottsmedicinsk support till de idrot-
tare som har stipendium via AIS, de 
olika landslagen och till de elitaktiva 
som besöker AIS. Avdelningen har sin 
bas i Canberra, men personalen reser 
mycket både nationellt och internatio-
nellt för att behandla såväl idrottarna 
ute i de olika regionerna som AIS-
idrottare och de olika landslagen under 
tävlingar.

Sjukgymnasterna erbjuder klinisk 
idrottsmedicinsk behandling, massage 
och annan mjukdelsterapi till ett flertal 
idrotter inom AIS. Dessutom finns 
sjuksköterskor som ansvarar för blod-
prover, vaccinationer och att vidare-
förmedla skadade idrottare. De sköter 
även kontakten med AIS apotek. 

”Strength and conditioning” utgör 
en integrerad del inom utvecklingen 
av de elitaktiva på AIS. Program-
men utformas av personalen, utifrån 
konsultation med idrottsmedicin och 
tränarna för att ge varje idrottare rätt 
progression i träningen. Varje individ 
har ett individuellt anpassat program 
utifrån specifika behov som kontrol-
leras kontinuerligt av personalen under 
hela stipendietiden. 

Idrottspsykologi
Den idrottspsykologiska avdelningen 
ger service åt såväl AIS-idrottare och 
deras tränare som nationella idrottsor-
ganisationer, professionella lag, institut 
samt akademier i hela Australien. Inom 
avdelningen används evidensbaserade 
metoder och alla arbetar utifrån den 
kognitiva beteendeterapins teoretiska 
ramverk. De anställda har en klinisk 
kompetens och arbetar till 80 procent 
med rådgivning och till 20 procent med 
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tillämpad forskning.
Den individuella rådgivningen 

syftar till att höja AIS-idrottarnas 
psykiska hälsa och välmående och 
AIS-idrottarna har tillgång till service 
och program som är utformade för att 
stödja och utveckla de idrottspsyko-
logiska färdigheter som behövs för att 
prestera på toppnivå. Rådgivning ges 
även när de aktiva ska rehabiliteras 
för någon skada eller när man inte 
nått uppsatta förväntningar eller helt 
enkelt behöver hjälp med att hantera 
den dagliga pressen med träning och 
tävling. Ett samarbete är upprättat med 
the Centre for Mental Health Research 
vid the Australian National University, 
för att försöka förbättra den psykolo-
giska språkförståelsen och hjälpa till 
att skräddarsy information på nätet till 
alla som finns i elitmiljön.

För att idrottarna ska kunna 
återvända till sin fysiska och psykiska 
status så fort som möjligt efter en 
skada ges även återhämtning ett stort 
fokus. En underavdelning inom den 
idrottspsykologiska avdelningen ägnar 
sig särskilt åt forskning avseende trött-
het och återhämtning liksom att bistå 
AIS-idrottarna i det nya ”AIS Recovery 
Centre”.

Skill Aquisition
Ett antal personer arbetar inom områ-
det ”Skill Acquisition” som handlar 
om motoriskt lärande, motorisk kon-
troll, psykologi och pedagogik. Här får 
idrottarna hjälp att utveckla och kon-
trollera sina färdigheter för att prestera 
bättre inom sin idrott. Specialisterna 
inom detta område använder sin kun-
skap om hur hjärnan hanterar informa-
tion under en inlärningsprocess; från 
medveten ansträngning för att klara av 
en uppgift till den punkt då handlingen 
automatiserats. Teamet tillämpar sina 
kunskaper och använder forskningen 
för att utforma träningsprogram som 
ger idrottarna den spetskompetens som 
krävs. 

Idrottsnutrition
Inom området nutrition erbjuds 

aktiviteter och service till elitidrottare 
och landslag. På AIS hemsida finns en 
mängd råd som baseras på de senaste 
rönen inom området. Vid en individuell 
konsultation får de elitaktiva hjälp att 
analysera sina kostvanor tillsammans 
med en nutritionist. Därefter finns 
möjligheter till uppföljning för att dis-
kutera särskilda behov. Vissa saker kan 
behöva extra uppmärksamhet exempel-
vis näringsbrister i kosten, viktproblem 
eller otillräcklig återhämtning efter 

träning. Inför tävling utformas speci-
fika kostupplägg. 
     Matsalen på AIS tillagar upp till 
1000 måltider per dag till både de 
elitaktiva som bor på AIS och till de 
grupper som är på besök. En dietist 
tar fram menyer för olika årstider som 
löper i fyra veckors cykler. Devisen för 
AIS matsal är: “Feed athletes for today, 
and educate them for tomorrow”.

Avdelningen för idrottsnutrition 
har även ett aktivt forskningsprogram, 
där man undersöker olika koststrate-
gier för att öka prestationen, eller de 
olika kostkrav som de aktiva har. Flera 
av projekten görs i samverkan med 
avdelningen för idrottsmedicin eller 
fysiologi på AIS. Samarbete sker också 
med kollegor vid några universitet 
(Deakin University, RMIT University 
och University of Melbourne).

AIS – en elitmodell för svensk idrott?
AIS har nu funnits i drygt 25 år och 
under dessa år har organisationen för-
ändrats och mycket har hunnit testas 
och förkastas men också förädlas. Vår 
bedömning är att många områden är 
väl utvecklade och att det därför finns 
mycket i det australiensiska stödsyste-
met som svensk idrott kan dra lärdom 
av. Avslutningsvis gör vi några reflek-
tioner runt detta. 

Centralisering kontra decentralisering
AIS är ett mycket centraliserat system, 
även om systemet med tiden har decen-
traliserats något. Sverige är visserligen 
inget litet land med europeiska mått 
mätt, men att mer eller mindre tvinga 
elitidrottare och tränare att flytta till 
en plats i landet känns främmande. 
Att på liknande manér bygga upp en 
centraliserad modell är därför inte att 
rekommendera. Däremot finns det 
naturligtvis vinster med att ha centrala 
stödfunktioner. Genom samordning av 
nationella experter och funktioner på 
olika områden kan fler ta del av såväl 
bredare som mer specifik kompetens. 
Inte minst gäller det områden där 
enskilda idrotter har svårigheter att var 
för sig ha nödvändiga kompetenser.

Karriärvägledning
När det gäller karriärvägledning och 
de rådgivande insatser som görs för att 
underlätta den allmänna livssituationen 
för elitidrottare, ligger Australien väl 
framme – och Sverige långt efter om 
vi ser till helheten och alla förbunds 
lika möjligheter. Sverige har idag ett 
stödprogram för olympiska idrottare 
när det exempelvis gäller författande 
av CV, intervjuträning, yrkesval, tester 

och rådgivning. Dessutom bedrivs 
karriärplanering/rådgivning inom 
några regioner. Ett exempel är Malmö 
Idrottsakademis (MIA) verksamhet, 
vilken är frukten av ett RF-finansierat 
utvecklingsprojekt under 2004-06 som 
utvecklats och förädlats med regionala 
resurser. Här finns dock en utvecklings-
potential för svensk elitidrott.

Postgymnasiala studier – ”elitidrotts-
vänliga” universitet
Även när det gäller möjligheterna 
för elitaktiva att kombinera högre 
studier med en idrottssatsning, finns 
lärdomar att dra för svensk idrott. 
Att på motsvarande sätt ingå överens-
kommelser med olika högskolor eller 
universitet framstår som tilltalande. 
Förvisso sker sådana initiativ redan 
idag på olika håll i landet genom att 
några förbund, framför allt de större, 
skapat egna lösningar och samverkar 
med vissa utvalda regioner, universitet 
och högskolor. Behov verkar emeller-
tid finnas för en mer systematisk och 
centraliserad lösning som kan komma 
fler SF till del.

Avancerad tränarutbildning 
Inte bara elitaktiva utan även tränare 
stöds genom stipendier. Den modell 
som utvecklats där praktiknära 
utbildningsinsatser kombineras med 
en avancerad akademisk utbildning, är 
värd att granska närmare för svensk 
del. Dagens elitidrottsstipendium i Sve-
rige ges årligen till 50 elitaktiva för att 
underlätta möjligheten att kombinera 
en elitsatsning med studier på minst 
halvfart på den postgymnasiala nivån. 
För tränare finns idag ingen motsva-
righet. En utveckling skulle mycket väl 
kunna vara att även elittränare kan få 
stipendium för att kombinera utbild-
ning med ett elittränaruppdrag. 

Tillämpad forskning inom olika kom-
petensområden
Ett annat område där svensk idrott 
har mycket att lära och att utveckla 
handlar om forskning och den satsning 
som görs på tillämpad forskning och 
på att knyta aktiva och tränare när-
mare verksamma forskare. En bättre 
och mer systematiserad samordning 
av personella resurser inom ett samlat 
elitstöd skulle i dialog med förbunden 
tydliggöra behoven och underlätta 
kommunikationen med exempelvis 
Centrum för Idrottsforskning (CIF) 
och olika lärosäten. En kommunikativ 
brygga behöver skapas mellan forskar-
samhället och idrottens företrädare och 
utövare.



9

S V E N S K   I D R O T T S F O R S K N I N G   4 - 2 0 0 9

Samverkan mellan olika kompetenser
Verksamheten på elitnivå har ett stort 
behov av kompetenser inom exem-
pelvis idrottsfysiologi, idrottsmedicin, 
idrottspsykologi och idrottsnutrition. 
Vår uppfattning under besöket vid AIS 
är att det finns en bättre samordning 
mellan olika kompetenser än i Sverige, 
såväl mellan de olika kompetensom-
rådena som mellan respektive kompe-
tensområde och olika universitet och 
högskolor. Värt att notera är de team 
som finns uppbyggda runt de aktiva 
bestående av exempelvis sjukgymnast, 
läkare, sjuksköterska, psykolog och 
personal på fyslabbet. Även samverkan 
med näringslivet kan ökas betydligt, 
inte minst när det gäller utvecklingen 
av teknik, utrustning och material. 

Särskilt intressant är området 
idrottsnutrition som är väl utvecklat 
inom AIS och ett ”ungt” område avse-
ende centrala insatser i Sverige. Här 
finns en hel del att lära och ta del av.

Centrala kompetensnivåer
Inom samtliga kompetensnivåer på 
AIS är flera av de anställda disputerade 
eller har en masters examen och de har 
en kontinuerlig och systematisk kopp-
ling till forskarvärlden. I det samman-
hanget kan det vara värt att fundera 
över vilken kompetensnivå vi i Sverige 
bör sträva mot centralt för att bättre 
kunna följa utvecklingen samt för att 
också kunna översätta och kommuni-
cera forskningsresultat. Ett strategiskt 
val kan här behövas då en kraftsamling 
görs runt elitstödet.
     Avslutningsvis kan vi konstatera att 
besöket på AIS kändes värdefullt och 
det gav mersmak. Det finns mycket att 
lära av andra, också av ett till synes 
annorlunda land som Australien. 
Omvärldsanalyser framstår därför 
som viktiga redskap i arbetet med att 
utforma ett effektivt och samlat elitstöd 
för svensk idrott. Att kontinuerligt ana-
lysera hur andra länder utformar och 

organiserar sitt elitstöd känns också 
angeläget för att på sikt stärka svensk 
idrotts internationella konkurrenskraft.

Referenser
1. Regeringens proposition 2008/09:126, Sta-
tens stöd till idrotten, Stockholm: Regeringen.

2. http:/www.ausport.gov.au/ais/

3. För en utförligare rapport, se Uebel, M. & 
Redelius, K (2009), Världens bästa elitidrotts-
stöd? Rapport från ett studiebesök på Austra-
lian Institute of Sport (AIS).

4. Riksidrottsstyrelsen (2008), Vägval för 
svensk idrott (2008). Ett diskussionsunderlag 
till Riksidrottsforum i Umeå november 2008.

5. Riksidrottsstyrelsen (2009). En samlad 
elitsatsning Steg 2.

Kontakt
karin.redelius@gih.se
maja.uebel@rf.se

En av många väl utrustade idrottshallar på Australian Institute of Sport. Foto: Karin Redelius




