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Särskild behörighet

Student ska vara antagen till Sport Management 180 högskolepoäng vid Södertörns högskola. 

Dessutom är uppflyttningskrav för antagning två av fyra godkända delkurser i Sport 

Management I, det vill säga 15 hp.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 redogöra för kunskaper om de civilrättsliga reglerna av relevans för idrott,

 förstå och beskriva EU-rättens påverkan på svensk idrottsjuridik med betoning på 

civilrätten,

 förklara samt visa förståelse för rättsordningens betydelse för idrott,

 redogöra för grundläggande kunskaper om den offentliga rätten och marknadsrätten 

som gäller vid idrottsverksamhet,

 identifiera och redogöra för de offentligrättsliga och marknadsrättsliga villkoren för 

idrottsverksamheten,

 reflektera över och göra juridiska ställningstaganden om frågor gällande utövningen av 

idrottsverksamheten,

 beskriva och visa förståelse för olika teorier och perspektiv inom ledarskap i relation 

till idrottens organisationer,

 reflektera över, och diskutera, olika teorier och perspektiv inom ledarskap i relation till 

idrottens organisationer,

 applicera den teoretiska kunskapen kring ledarskap i relation till idrottens 

organisationer.

 reflektera över och kritiskt granska normer och värderingar inom idrotten utifrån 

samhällsvetenskapliga perspektiv,

 diskutera etiska dilemman inom idrotten,

 analysera, tillämpa och förhålla sig till yrkesmässigt relevanta regler och riktlinjer.
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Innehåll

Progression 

Denna kurs bygger vidare på ämnesinnehållet i Sport Management I. Ämnesprogression 

förekommer i form av stoff som presenteras i början av kursen och följs upp av stegrade 

uppgifter under kursen. Studenten introduceras till mer avancerat vetenskapligt skrivande och till

olika fördjupade problemställningar inom kunskapsområdet Sport Management.

Delkursen Idrottsjuridik I introducerar juridiska frågor inom idrotten, vilka fördjupas och 

breddas i Idrottsjuridik II. Inom delkursen Idrott, etik och socialt ansvar sker en 

samhällsvetenskaplig fördjupning av förmågor som förvärvats i de tre första delkurserna av 

Sport Management I.

I delkursen Ledarskap inom idrottsorganisationer fördjupas och tillämpas 

professionsprogressionen från de tidigare kursmomenten Idrott, organisation och samhälle, samt 

Utveckling av idrottsorganisationer.

Delkurser

Delkurs 1 - Idrottsjuridik I, 7.5 hp

Module 1 - Sports law I, 7.5 credits

 grundläggande rättslära, såväl beträffande svensk rätt som EU-rätt,

 förhållandet mellan idrottens normer och andra regler,

 civilrättens grundbegrepp,

 grundläggande avtalsrätt; arbetsrätt samt associationsrätt,

 grundläggande skadestånds- och försäkringsrätt.

Delkurs 2 - Idrottsjuridik II, 7.5 hp

Module 2 - Sports law II, 7.5 credits

 offentligrättens särskilda förutsättningar och konstruktioner,

 offentligrättslig reglering av verksamhetsutövning,

 grundläggande konkurrensrätt, inklusive frågor om spelarövergång med mera,

 grundläggande immaterialrätt, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt,

 grundläggande medierätt och marknadsrätt,

 yttrandefrihetslagstiftningen,

 rättfalls-PM.

Delkurs 3 - Ledarskap inom idrottsorganisationer, 7.5 hp

Module 3 - Leadership in sport organisations, 7.5 credits

 teoretiska perspektiv på ledarskap i relation till idrottens organisationer,

 Organizational Behavior Management (OBM),

 praktisk tillämpning av ledarskapsteori i relation till idrottens organisationer och den 

kommande yrkesrollen.

Delkurs 4 - Idrott, etik och socialt ansvar, 7.5 hp

Module 4 - Sport, ethics and social responsibility, 7.5 credits

 fair play och sportmannaskap,
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 regler, rättvisa och etiska dilemman,

 idrottens normer, policys och koder,

 våld på och vid sidan av arenan.

Examination

Kurskrav

Alla fyra delkurser innehåller arbetsseminarier eller litteraturseminarier som förutsätter 

obligatorisk närvaro av studenterna, vilket innebär att dessa delkurser behöver kompletteras vid 

frånvaro. De två första delkursernas arbetsseminarier består av förhandlingsspel som ska 

efterlikna hanteringen av realistiska rättsfall. I samband med dessa ska studenterna både 

skriftligen och muntligen bearbeta exempelvis inlagor och stämningsansökan i ett specifikt 

rättsfall.

Examinationsformer

Examinationerna som gäller i kursen beskrivs nedan.

Idrottsjuridik I, 7.5 hp

Sports law I, 7.5 credits

 skriftlig tentamen,

 muntliga och skriftliga rättsutredningar.

Idrottsjuridik II, 7.5 hp

Sports law II, 7.5 credits

 skriftlig tentamen,

 muntliga och skriftliga rättsutredningar.

Ledarskap inom idrottsorganisationer, 7.5 hp

Leadership in sport organisations, 7.5 credits

 skriftlig och muntlig presentation i grupp,

 individuell skriftlig reflektionsuppgift.

Idrott, etik och socialt ansvar, 7.5 hp

Sport, ethics and social responsibility, 7.5 credits

 skriftlig individuell reflektionsuppgift.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regler vid GIH.

Betyg

Som betyg på delkurs och på kursen som helhet används något av uttrycken Väl godkänt, 

Godkänt eller Underkänt. Vid en betygskonferens med examinator och kursansvariga för 

respektive delkurs fastställs slutbetyget för hel kurs om 30 högskolepoäng. För betyget Väl 

godkänt på hel kurs (30 hp), gäller som princip att studenten på de fyra delkurserna har minst tre

Väl godkänt samt ett Godkänt. Senast i samband med delkursstart skall studenterna erhålla 
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preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå. Betyg 

ska vara rapporterat i Ladok senast tre veckor efter avslutad delkurs.

Examinationerna avläggs under delkursens gång vid separata tentamenstillfällen enligt 

anvisningarna i delkurspromemorian som studenten får i och med delkursstart. Omtentamen 

erbjuds tidigast två veckor efter det att studenten har erhållit tentamensresultatet. 

Omtentamenstillfällen anordnas tidigast tre veckor efter respektive delkurs slut, samt innan 

höstterminens början och/eller när delkursen ges vid nästa tillfälle.

Studentinflytande och kursvärdering

Studentinflytande sker genom studentrepresentation i Utbildnings- och forskningsnämnden 

genom programråd med ansvarig studierektor.

I enlighet med 1 kap. 14 § högskoleförordningen (1993:100) ordnas skriftlig kursvärdering efter 

avslutad kurs. Återkoppling av resultatet till studenterna görs efter genomförd kursvärdering.

Kursvärderingar ska ha fokus på studenternas lärande och den pedagogiska processen i kursen, 

där lärandemål, läraktiviteter och examinationens utfall ligger till grund för en pedagogisk 

reflektion samt kursens kvalitet.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, arbetsseminarier, litteraturstudier 

och praktiska övningar. Undervisningen sker både i helklass och i mindre grupper.

Övrigt

Idrottsjuridik I och Idrottsjuridik II får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller 

utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i 

kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 - Idrottsjuridik I, 7.5 hp

Module 1 - Sports law I, 7.5 credits

Obligatorisk:

Lindholm, Johan. (2014). Idrottsjuridik. (9789139018247)

Malmsten, Krister. (2005). Idrottens föreningsrätt. Stockholm: Norstedts juridik. (91-39-10775-

2)

332 s.

Ramberg, Christina. (2020). Malmströms civilrätt. Stockholm: Liber. (9789147138227)

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Malmsten, K. & Hubinette, A. (2021) Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler: med 

kommentarer (7:e uppl). Stockholm: Norstedts juridik.

Valbar litteratur och övriga läromedel:
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Tillgång till digitalt publicerad aktuell lagtext inom de områden som omfattas av kursen. Till 

detta kommer material från RF och olika specialförbund (nedladdas från RF.se och respektive 

specialförbund) och artiklar.

Delkurs 2 - Idrottsjuridik II, 7.5 hp

Module 2 - Sports law II, 7.5 credits

Obligatorisk:

Lindholm, Johan. (2014). Idrottsjuridik. (9789139018247)

Nordell, Per Jonas. (2020). Marknadsrätten: en introduktion. Stockholm: Norstedts juridik. 

(9789139209249)

139 s.

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Malmsten, K. & Hubinette, A. (2021) Idrottens bestraffnings- och tävlingsregler: med 

kommentarer (7:e uppl). Stockholm: Norstedts juridik.

Wainikka, A (2019). Statsstöd ur ett idrottsjuridiskt perspektiv. I Bäckström, Å., Book, K., 

Carlsson, B. & Fahlström, PG. Sport Management Del 2 Styrning och samhällsengagemang 

inom svensk idrott. Stockholm: SISU Idrottsböcker, (27 s. av) 272 s.

Wainikka, C. (2020). Att skydda innovationer: affärer, risker och möjligheter. (2 uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.

Warnling Conradson, W. (2020) Introduktion till förvaltningsrätten. (13:e uppl). Stockholm: 

Norstedts juridik.

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Tillgång till digitalt publicerad aktuell lagtext inom de områden som omfattas av kursen. Till 

detta kommer material från RF (nedladdas från RF.se) och artiklar.

Delkurs 3 - Ledarskap inom idrottsorganisationer, 7.5 hp

Module 3 - Leadership in sport organisations, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Andersson, L.E. (2019). OBM-boken: psykologi för ledare. (Första upplagan). Stockholm: 

Sanoma utbildning. (9789152353790)

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2019). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. (Sjätte 

upplagan). Lund: Studentlitteratur. (9789144124124)

Slack et al. (eds). (2020) Understanding sport organizations. Applications for Sport Managers. 

Human Kinetics. ISBN: 9781492500803. (Valda delar).

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Valbar litteratur och övriga läromedel:

Valfria vetenskapliga artiklar relevanta för reflektionsuppgift (minst tre stycken).

Delkurs 4 - Idrott, etik och socialt ansvar, 7.5 hp

Module 4 - Sport, ethics and social responsibility, 7.5 credits

Obligatorisk litteratur och övriga läromedel:

Bäckström, Book, Carlsson & Fahlström (2019) Sport management Del 2 Styrning och 

samhällsengagemang inom svensk idrott. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 272 s., valda delar.
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Jönsson, Kutte. (2007). Idrottsfilosofiska introduktioner: nio kapitel om idrott och sport, moral 

och etik, kultur och kritik, kön och genus, politik och ideologi, kropp och teknologi. Malmö: 

idrottsforum.org, Lärarutbildningen, Malmö högskola. (978-91-85645-00-8)

265 s.

Tännsjö, T. & Tamburrini, C.M. . (2000). Values in sport : elitism, nationalism, gender equality 

and the scientific manufacturing of winners / edited by Torbjörn Tännsjö and Claudio 

Tamburrini. London: E & FN Spon. (0419253602)

Vetenskapliga artiklar tillkommer.
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