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För mer information:
www.gih.se/ 
sportmanagement

Gymnastik- och idrottshögskolan 
Lidingövägen 1, vid Stockholms Stadion
tel 08-120 537 00 gih.se

Sport Management
180 HÖGSKOLEPOÄNG, 3 ÅR, STUDIER PÅ HELTID

GIH utbildar framtidens idrottsledare
 

Vill du arbeta med att leda, driva och utveckla framtidens idrott?  
På Sport Management-programmet, som ges av GIH tillsammans med  
Södertörns högskola, kombineras idrottsvetenskap och företagsekonomi  
i en utbildning. Du läser halva tiden på GIH, Sveriges främsta kunskaps-
centrum för idrott, prestation, fysisk aktivitet och hälsa.

Sport Management-programmet

Idrotten är ett omfattande och betydelsefullt 
inslag i dagens samhälle. Den är en menings-
full och utvecklande fritidsverksamhet för barn 
och ungdomar, och en industri som omsätter 
stora summor pengar och skapar sysselsättning 
för många. Den är också en positiv kraft för 
fysisk aktivitet, hälsa och välmående hos stora 
delar av befolkningen. 

Oavsett om det handlar om kommersiella
idrottsföretag, ideella idrottsföreningar, idrotts- 
förbund eller offentliga myndigheter och 
förvaltningar med ansvar för idrottsfrågor, så 
behöver och efterfrågar allt fler organisationer 
kompetenta och professionella personer som 
kan leda, driva och utveckla verksamheten på 
ett insiktsfullt och professionellt sätt. 

Sport Management-programmet är en bred 
utbildning som möter idrottsverksamheternas 
ökade behov av professionalisering. Du läser 
till en kandidatexamen i företagsekonomi, där 
dina studier i idrottsvetenskap ger dig djup 
förankring i idrottens värld. 

Du läser växelvis på GIH och Södertörns  
högskola. Första året läser du bland annat 
idrott och medier, utveckling av idrottsorgani-
sationer, samhällsvetenskapliga perspektiv på 
idrott, idrottsjuridik, marknad och företagande. 

Under andra året ingår exempelvis ledarskap 
inom idrottsorganisationer, redovisning och 

beskattning, strategisk marknadsföring och 
hållbar idrott. Det tredje studieåret omfattar 
delkurser som event inom idrotten, organi-
sationsteori, en profilkurs, samt ett självstän-
digt examensarbete i företagsekonomi. 

Efter utbildningen

De kompetenser du utvecklar inom idrott, 
ekonomi, juridik, ledarskap och samhälls-
analys ger dig goda möjligheter att ta en 
ledningsbefattning inom såväl den kommer-
siella som ideella idrottssektorn. 

Efter utbildningen har du behörighet att 
fortsätta studier inom företagsekonomi eller 
idrottsvetenskap på avancerad nivå och bygga 
på med en magister- eller masterexamen.

Anmälan

Utbildningen startar på höstterminen.  
Anmälan sker via antagning.se från mitten 
av mars till mitten av april.

För mer information om behörighet och  
antagning, läs mer på antagning.se. Där 
finns också FAQ med svar på vanliga frågor.

Studie- och karriärvägledare når du på 
studievagledning@gih.se.

Mer information hittar du via gih.se.


