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1 Programmet har tidigare hetat Hälsopedagogprogrammet men byter från antagningen höstterminen 2022 

namn. Jämför med tabell 1. 
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Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet 

vid universitet och högskolor

Tabell 1 

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

Total budget 2021 2022 2023 2024 2025

(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1
157 263 158 759 158 149 157 843 157 843

Avgifter 8 933 8 623 9 623 10 123 10 123

Bidrag

30 455 31 000 33 500 33 500 33 500

Finansiella intäkter

17 28 48 102 144

Summa intäkter 196 667 198 410 201 320 201 568 201 610

Verksamhetens kostnader

Personal -128 182 -134 422 -135 320 -135 320 -135 320

Lokaler -28 215 -28 638 -28 638 -28 638 -28 638

Drift/Övrigt -31 486 -36 993 -35 381 -35 431 -35 431

Avskrivningar -3 301 -3 817 -4 000 -4 000 -4 000

Finansiella kostnader -28 -299 -151 -155 -259

Summa kostnader -191 212 -204 170 -203 490 -203 544 -203 648

Verksamhetsutfall 5 455 -5 760 -2 170 -1 976 -2 038

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/      Årets 

resultat 5 455 -5 760 -2 170 -1 976 -2 038

Utgående myndighetskapital 

(inkl. årets kapitalförändring)2
40 888 35 128 32 957 30 981 28 943

Utgående oförbrukade bidrag 30 887 30 000 30 000 30 000 30 000

Kommentarer:

Ombyggnation av befintliga till undervisningslokaler ökar av avskrivningskostnaderna från 2022.

I det prognosticerade resultatet för 2022 ingår särskild satsning med myndighetskapital som finansiering.

GIHs ambition är att öka bidragsfinansierad forskning men är beroende av utestående forskningsansökningar. Även 

En satsning sker även på att öka andelen uppdragsutbildning de kommande åren.
1 

Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2
 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive 

bidrag ska alltid kommenteras.



Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

2021 2022 2023 2024 2025

Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1
122 740 123 864 123 051 123 860 123 860

Beräknad avräkning2 (A) 122 740

Särskilda åtaganden (B)

Anslag (A+B) 122 740 123 864 123 253 122 949 122 949

Avgifter 7 901 8 000 9 000 9 500 9 500

Bidrag 3166 2 000 1 500 1 500 1 500

Finansiella intäkter 6 22 40 60 60

Summa intäkter3 133 813 133 886 133 793 134 009 134 009

Verksamhetens kostnader

Personal -83 834 -87 187 -87 187 -87 187 -87 187

Lokaler -23 356 -23 707 -23 707 -23 707 -23 707

Drift/Övrigt -22 382 -24 874 -23 000 -23 000 -23 000

Avskrivningar -1 661 -1 850 -1 950 -1 950 -1 950

Finansiella kostnader -13 -261 -150 -150 -250

Summa kostnader -131 246 -137 879 -135 994 -135 994 -136 094

Årets kapitalförändring/ Årets 

resultat 2 567 -3 993 -2 201 -1 985 -2 085

1
 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 i 2022 års prisnivå 

2
 Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare 

uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 
3 

Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.



Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

2021 2022 2023 2024 2025

Forskning och utbildning på 

forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag
1 

34 523 34 895 34 896 34 894 34 894

Avgifter 1 032 623 623 623 623

Bidrag 27 289 29 000 32 000 32 000 32 000

Finansiella intäkter 11 6 8 42 84

Summa intäkter 62 854 64 524 67 527 67 559 67 601

Verksamhetens kostnader

Personal -44 348 -47 235 -48 132 -48 132 -48 132

Lokaler -4 858 -4 931 -4 931 -4 931 -4 931

Drift/Övrigt -9 104 -12 118 -12 381 -12 431 -12 431

Avskrivningar -1 640 -1 967 -2 050 -2 050 -2 050

Finansiella kostnader -15 -39 -1 -5 -9

Summa kostnader -59 965 -66 290 -67 496 -67 550 -67 554

Årets kapitalförändring/ Årets 

resultat 2 889 -1 767 31 9 47

1.
 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022 i

2022 års prisnivå. 

Anslaget är minskat med den del som avser CIF då det anslaget är en transferering.

GIHs ambition är att öka andelen bidragsfinansierad forskning.



Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 7 647 11 345 12 642 13 642 14 642

Beräknad nyupplåning 7 266 5 564 5 000 5 000 5 000

 varav investeringar i immateriella 

anläggnings-tillgångar

0 0 0 0 0

Beräknad amortering -3 568 -3 817 -4 000 -4 000 -4 000

UB lån i Riksgäldkontoret 11 345 13 092 13 642 14 642 15 642

Maximalt utnyttjande av låneramen 

under året 11 345 13 092 13 642 14 642 15 642

Föreslagen låneram 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Beräknad ränteutgift 0 0 -63 -68 -146

Ränteantaganden för nyupplåning 

(%) 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 1,0%

Summa räntor och amorteringar

-3 568 -3 817 -4 063 -4 068 -4 146

Maximalt utnyttjande av 

räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

Finansiering av räntor och avskrivningar

1602037 001 001 Takbelopp -1 710 -1 829 -1 947 -1 949 -1 987

1602037 001 002 Takbelopp RRF -86 -92 -98 -98 -99

1602038 001 Basresurs -1 737 -1 858 -1 978 -1 981 -2 019

1602065 101 Särsk medel -35 -38 -40 -40 -41

1602065 104 Studenthälsa 0 0 0 0 0

Summa finansiering -3 568 -3 817 -4 063 -4 068 -4 146

Investeringar i 

anläggningstillgångar
1 



Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar

ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

2021 2022 2023 2024 2025

(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m 0 0 0 0

Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och installationer m.m 7 266 5 564 5 000 5 000 5 000

Byggnader, mark och annan fast egendom

Övriga verksamhetsinvesteringar

Summa verksamhetsinvesteringar 7 266 5 564 5 000 5 000 5 000

Finansiering

Lån i Riksgäldskontoret ( 2 kap 1 § kap.förordn) 7 266 5 564 5 000 5 000 5 000

Bidrag ( 2 kap 3§ kapförordn) 0 0 0 0 0

Finansiell leasing (2 kap 5§ kapförordn)

Anslag (efter medgivande av regeringen)

Summa finansiering 7 266 5 564 5 000 5 000 5 000



Tabell 6 Lokalförsörjning ÅR -1 År 0 År 1 År 2 År 3

2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån 

lokalförsörjningsplanen

-        föregående års utgång 12 923 12 923 12 923 12 923 12 923

-        ökning under året 0 0 0 0 0

-        minskning under året 0 0 0 0 0

-        vid årets utgång (A) 12 923 12 923 12 923 12 923 12 923

Förbättringsutgift på annans 

fastighet1 3 168 1 350 1 200 1 050 950

-        nyinvesteringar 1 219 760 150 150 150

-        avskrivningar -463 -400 -350 -300 -200

Total årshyra enligt hyresavtal, 

utifrån lokalförsörjningsplan (B) 
2

24 404 24 900 24 900 24 900 24 900

Genomsnittlig hyra                 

(kr/m
2 

LOA)
 3

1 888 1 927 1 927 1 927 1 927

Lokalkostnader (C) 27 978 28 398 28 398 28 398 28 398

Genomsnittlig lokalkostnad 

(kr/kvm LOA)
 4

2 165 2 197 2 197 2 197 2 197

Lokalkostnadens andel av 

verksamhetens totala kostnader

14,63% 13,91% 13,96% 13,95% 13,94%

Från HT 2020 tillkom hyra fastighet 89:4 (från juni). 2021 innebär hyra 12 månader.

Under 2021 sker ombygnation av befintliga lokaler efter flytt av verksamhet till den ombyggda fastighet 89:4

Dessa ombyggnationer innebör ökning av investering i förbättringsutgifter under 2021.

1 
En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost.

Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 
2
 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella

 återställningskostnader vid avflyttning.
3
 Beräknas som B/A.

4
 Beräknas som C/A.

Redovisning av lokaler (mnkr)



Tabell 7 Avgifter

(tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

År -1 4 700 -4 628 72

varav tjänsteexport

År 0 2 500 -2 500 0

varav tjänsteexport

År 1 3 000 -3 000 0

varav tjänsteexport
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Centrum för idrottsforsknings 
budgetunderlag 2023–2025 
Sammanfattning av CIF:s budgetunderlag 2023–2025 
Centrum för idrottsforskning (CIF) förslår att regeringen prioriterar idrotts-
forskning med fokus på en hållbar framtid för miljön och hälsan. Denna 
satsning ska ha fokus på områdena: barn- och ungdomsidrott, miljö och idrott 
samt hållbar elitidrott ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv med särskilt 
fokus på kvinnor. En satsning som bidrar till Agenda 2030 och de globala målen 
samt till välfärds- och folkhälsopolitiken vars fokus är jämlik hälsa och att 
främja ökad fysisk aktivitet. Inom dessa områden behövs mer kunskap för att 
nya satsningar ska bli effektiva och hållbara över tid.  

CIF föreslår en utökad satsning på idrottsforskning med 18 miljoner år 2023–
2025 (tabell 1) och att denna satsning permanentas med syftet att säkerställa 
en hållbar utveckling. Satsningarna föreslås ske i nära dialog med den svenska 
idrottsrörelsen samt aktörer i Sverige som främjar fysisk aktivitet.  

De föreslagna satsningarna innebär att CIF äskar en succesiv utökning av 
anslaget med 6 miljoner per år under tre år och därmed höjer det samman-
lagda anslaget från Utbildningsdepartementet del i anslag 16 2:38 ap.1 och 
Justitiedepartementet via utgiftsområde 17 13:1 från 29 miljoner till 47 
miljoner år 2025.   

Tabell 1: Sammanställning av föreslagna utökade satsningar på sammanlagt 18 
miljoner kronor till ett kunskapslyft inom tre områden: barn- och ungdomsidrott, miljö 
och idrott samt hållbar elitidrott. 

År Barn- och ungdomsidrott Miljö och idrott Hållbar elitidrott 

2023 2 mkr 2 mkr 2 mkr 

2024 2 mkr 2 mkr 2 mkr 

2025 2 mkr 2 mkr 2 mkr 

SUMMA 6 mkr 6 mkr 6 mkr 

 

Idrottsforskning i Sverige 
Centrum för idrottsforskning (CIF) strävar efter att vara den ledande 
forskningsfinansiären inom idrott. Vi vill genom mer kunskap bidra såväl till en 
jämlik hälsa genom jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet som att förbättra 
förutsättningarna för både barn- och ungdomsidrott och elitidrott i Sverige. 
Områden som studeras är allt från elitidrott till barns och ungas fysiska 
aktivitet och välbefinnande till äldres fysiska aktivitet och veteranidrott. 
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Idrottsforskning omfattar således ett brett spektrum av ämnesområden såsom 
idrottshistoria, idrottspedagogik, idrottssociologi, idrottspsykologi, idrotts-
fysiologi, skadeprevention och rehabilitering av skador med mera.  

CIF är den enda centrala aktören i Sverige med kompetens och erfarenhet om 
forskning och uppföljning inom området idrott och fysisk aktivitet. Därtill är vi 
den enda organisationen som samlat representerar hela den idrottsveten-
skapliga forskningen i Sverige. CIF har också kontinuerligt en nära dialog med 
idrottsrörelsen kring dessa frågor.  

Under år 2021 bidrog den svenska staten med cirka två miljarder kronor till 
idrottsrörelsen. Syftet med statens bidrag till Riksidrottsförbundet (RF) är 
bland annat att ge alla lika förutsättningar till att delta, ge positiva effekter i 
form av demokrati, jämställdhet och sunda etiska ideal och även förbättra 
folkhälsan. Under år 2020 till 2021 erhöll dessutom idrottsrörelsen ytterligare 
2,5 miljarder i kompensationsstöd för att mildra coronapandemins kon-
sekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. 
Utöver det som staten satsar på idrott så avsätter Sveriges kommuner över 12 
miljarder kronor per år. 

År 2022 får CIF sammanlagt 29,8 miljoner i statligt stöd varav cirka 7,8 miljoner 
kronor kommer från Utbildningsdepartementet via del i anslag 16 2:38 ap.1 
och 22 miljoner kronor från Kulturdepartementet via RF och utgiftsområde 17 
13:1. Tillskottet på 2 miljoner inför 2021 var välkommet men CIF vill betona att 
våra resurser är mycket små i relation till de satsningar som görs och det behov 
av forskning och uppföljning som finns.  

Internationell utblick 
Runt om i världen satsas idag stora belopp på idrotts- och hälsorelaterad 
forskning. Regeringen i Nederländerna avsatte under åren 2012–2016 nästan 
100 miljoner kronor till ett forskningsprogram om ”Sport and Exercise” vars 
syfte var att stärka forskningen kring idrott och fysisk aktivitet och utveckla 
relevant och hållbar kunskap för idrotten. I november 2018 gjordes en ny 
utlysning på över 46 miljoner kronor med specifika fokusområden inom ”Sport 
and Exercise”. 

I Norge utsåg Kulturdepartementet år 2011 fyra olika forskningscentra som har 
till uppgift att fokusera på områdena: idrottsskadeforskning, barn- och 
ungdomsidrott, idrottsanläggningar och teknologi samt prestationsutveckling 
för både bredd- och elitidrott. Sammanlagt avsattes 16 miljoner kronor till 
denna satsning. Andra exempel i Norge under 2019 är de 42 miljoner norska 
kronor som satsas på att forska om damfotboll samt en satsning på forskning 
om kvinnor inom uthållighetsidrotter med 33 miljoner.  
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Kunskapslyft för en hållbar miljö och hälsa inom tre områden 
CIF föreslår ett kunskapslyft inom de tre områdena barn- och ungdomsidrott, 
miljö och idrott, samt hållbar elitidrott ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv 
med särskilt fokus på kvinnor. Områden som CIF föreslår att regeringen prio-
riterar de tre kommande åren. Dessa tre områden ligger också i linje med 
Agenda 2030 och de globala målen. Till dessa kunskapslyft föreslår CIF att 
regeringen under en treårsperiod avsätter 6 miljoner till varje område vilket 
innebär en utökad satsning på sammanlagt 18 miljoner.  

1. Kunskapslyft inom barn- och ungdomsidrott 
Coronapandemin har haft stor påverkan på barns och ungdomars möjlighet att 
utöva fysisk aktivitet. En studie som genomfördes av Malmö universitet visar 
att en tredjedel av de tillfrågade i gruppen 16 till 20 år angav att de minskade 
sin fysiska aktivitet som en följd av att deras idrottsaktiviteter ställdes in. De 
berättar även att det varit svårt att motivera sig till träning och att deras 
skärmtid ökat. 

Idrott utgör ett viktigt livsinnehåll för många barn och ungdomar. Förutom 
fysisk aktivitet ger idrottsrörelsen också individer möjlighet till demokrati och 
inflytande och bidrar till utvecklingen av god etik och socialt ansvarstagande.  

CIF har i in sin årliga uppföljning av statens stöd till idrotten emellertid visat att 
den föreningsdrivna barn- och ungdomsidrotten är stadd i förändring, dels 
genom att fler och fler kommersiella aktörer erbjuder sina tjänster, dels genom 
att tidiga elitsatsningar verkar bli allt vanligare. Detta leder till en ökad polari-
sering mellan de som tränar mycket och intensivt och de som knappt rör sig 
alls. Under coronapandemin aktualiserades dessa frågor då stora delar av 
idrottsrörelsen för barn och ungdomar stängdes ner. 

CIF:s egen rapport från år 2016, De aktiva och de inaktiva, visar att få lever upp 
till den medicinska expertisens rekommenderade nivåer av daglig fysisk 
aktivitet. Trots ett stort intresse för idrott och motion bland unga i Sverige, och 
trots att den stora majoriteten säger sig vara fysiskt aktiva i både skolan och på 
fritiden, visar objektiva mätningar att en majoritet unga inte når rekommenda-
tionen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet.  

En annan utmaning handlar om att ungas idrottsdeltagande i Sverige uppvisar 
tydliga socioekonomiska mönster. En fördjupad analys av jämlikheten inom 
idrotten år 2018, visade entydigt att andelen unga som idrottar i förening är 
högst i socioekonomiskt starka grupper och lägst i svaga. Ojämlikheten är 
större bland flickor än bland pojkar. I tillägg till detta har CIF i tidigare studier 
visat att hushållens kostnader för barn- och ungdomsidrott ökat under senare 
år i takt med att idrottsföreningar professionaliserat sin verksamhet och 
utbudet av avgiftsbelagda idrottsaktiviteter ökat (akademier, camps, privata 
tränare etc.).  
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Flera viktiga frågor måste därför ställas om barn- och ungdomsidrottens 
betydelse för vår välfärd, integration, uppfostrare och som hälsobringare. Mer 
forskning om hur idrott och fysisk aktivitet kan öka bland barn och unga och ge 
en mer jämlik hälsa är därför angelägen. 

CIF föreslår en utökad satsning på forskning om barn- och ungdomsidrott 
med två miljoner år 2023 och därefter ökar anslaget succesivt med två 
miljoner per år till år 2025. Syftet med denna satsning är att ta fram kunskap 
om hur coronapandemin påverkat barn och ungdomar, organisering av barn 
och ungdomars idrottande samt utveckla ny kunskap som kan bidra till en 
förbättrad jämlik hälsa för kommande generationer. 

2. Kunskapslyft inom hållbar miljö och idrott 
Ett av de globala målen är att bekämpa klimatförändringarna. FN:s utvecklings-
program skriver på sin webb att: Klimatförändringarna är ett verkligt och 
obestridligt hot mot hela vår civilisation. Vidare kan man läsa att: Effekterna är 
redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. 
Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi 
göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. 

Alla verksamhetsområden berörs naturligtvis av denna skrivning, däribland 
idrotten och hur den bedrivs. Dessutom påverkas möjligheten att utöva vissa 
idrotter av till exempel klimatförändringarna. 

Miljöeffekterna av idrott vet vi mycket lite om. Det kan vara relaterat till resor 
till och från aktiviteter, utrustning, mat och transport vid evenemang, mark-
användning, planering och drift av idrottsanläggningar, med mera. Det finns 
stora kunskapsbrister och en del områden har inte studerats alls. Samhället 
står därmed inför en paradox som säger att vi vill att fler rör på sig men vi ser 
redan nu att det skulle kunna ge negativa miljökonsekvenser. För att undvika 
detta konsekvenser behöver vi mer kunskap. 

Ambitionen med ett kunskapslyft är att börja fylla kunskapsluckorna, öka 
förståelsen och skapa användbara data och innovativa lösningar för att möta 
de som klimat- och miljöförändringarna som vi ställs inför. 

CIF föreslår ett kunskapslyft för en hållbar miljö och idrott och att regeringen 
avsätter två miljoner år 2023 och därefter ökar anslaget succesivt med två 
miljoner per år till år 2025.  
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3. Kunskapslyft för en hållbar elitidrott 
Ett av statens idrottspolitiska mål är att stärka idrotters internationella 
konkurrenskraft. Samtidigt visar forskning att elitidrott inte alltid är förenat 
med en hållbar hälsa för utövaren. Forskningsrapporter visar bland annat på 
skador och psykisk ohälsa. För att kunna fortsätta och stärka svensk idrotts 
internationella konkurrenskraft och samtidigt bidra till en hållbar utveckling 
behövs mer kunskap. 

Ett aktuellt exempel är forskning om kvinnors träning. Inom detta område ser 
CIF att det finns ett stort behov av flervetenskaplig idrottsforskning för att 
främja en hållbar elitidrott för kvinnor. CIF anser att Sverige likt Norge borde 
göra en satsning för att stärka detta område.  

CIF föreslår därmed en satsning på 6 miljoner kronor inom den närmaste tre-
årsperioden för att stärka tillämpad idrottsforskning inom hållbar elitidrott ur 
ett socialt och ekonomiskt perspektiv med fokus på kvinnor och prestation.  

Satsningen på är tänkt att ske i nära dialog med akademin och den svenska 
idrottsrörelsen där CIF föreslås fungera som ett samordnande organ. 

CIF:s styrelse föreslår en ökning av anslaget med 6 miljoner under de 
kommande tre åren för att satsa på tillämpad flervetenskaplig idrotts-
forskning med fokus på hållbar elitidrott ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv och särskilt uppmärksamma kvinnor och prestation för att stärka 
svensk idrotts internationella konkurrenskraft. 

 
 

Kopia till: Justitiedepartementet, Kulturdepartementet och Sveriges 
Riksidrottsförbund 
 
 


