
 

Kompetenscentrum i Göteborg 

Vinster för Göteborgs stad? 

Ett kompetenscentrum i Göteborg skulle stärka den lokala idrotten och även göra staden  mer 
attraktiv för både tränare och aktiva och blir ett viktigt steg på vägen mot att Göteborg återtar 
sin position som landets ledande idrottsstad. Ett kompetenscentrum skulle genom sitt 
samarbete med Riksidrottsuniversitetet i Göteborg (Göteborgs universitet  och Chalmers) bidra 
till att utveckla Göteborg som forsknings- och utbildningsstad. De idrottsstudenter som 
kommer hit och utbildar sig blir också en viktig del av stadens framtida kompetensförsörjning.  
 
Vi är också övertygade om att en starkare elitidrott i Göteborg: 
- Stärker stadens varumärke och attraktionskraft 
- Bidrar till regional utveckling och turistekonomiska effekter 
- Bidrar till en ökad gemenskap, stolthet och tillhörighet hos stadens invånare.  
- Skapar ambassadörer och förebilder för stadens ungdomar och stimulerar därmed till idrott 
och fysisk aktivitet.  
- Ökar förutsättningarna för att locka stora nationella och internationella evenemang till 
staden.  

 

 

Bakgrund - Göteborg har tappat som elitidrottsstad 

Göteborg har en lång tradition som framgångsrik elitidrottsstad och under många år toppade staden 
de rankinglistorna som gjordes över Sveriges främsta idrottskommuner. Under 2017 hamnade staden 

för första gången sedan 2007 utanför topp 10 och även därefter har topplaceringarna lyst med sin 
frånvaro. I landets starkaste elitstäder har elitidrotten en stark uppbackning av kommunen, där 

kommunen, universitet/högskola och idrotten samarbetar om att samordna kompetenser och stöd 
till den lokala elitidrotten.  Sedan 2015 finns Riksidrottsuniversitetet i Göteborg, ett samarbete mellan 

Göteborgs universitet/Chalmers och den lokala idrotten. Det är en bra grund för att skapa ett 
idrottens kompetenscentrum i Göteborg, ett kompetenscentrum skulle vara ett viktigt steg på vägen 

för att föra tillbaka Göteborg till positionen som en av Sveriges ledande idrottsstäder. Men för att 
kunna skapa ett kompetenscentrum så krävs att Göteborgs stad är en del av samarbetet.  

 
 

 Vad kan ett kompetenscentrum bidra med 
Vi ser också att ett kompetenscentrum, precis som de stora återkommande evenemangen och 

elitidrotten som helhet, har Göteborg & Co som naturlig motpart i kommunen.  Tillsammans med en 
utveckling av stadens idrottsgymnasier så att de bara är för idrottselever kommer ett 

kompetenscentrum kunna bidra med ett antal viktiga byggstenar för att utveckla Göteborg som 
elitidrottsstad: 

- Blir en naturlig motpart till staden när det gäller 
elitidrottsfrågor 

- Blir en naturlig utbildningssamordnare för tränare, 
ledare och aktiva inom stadens elitidrott 

- Samlar och samordnar den experthjälp och det 
stöd som elitidrottare och lag behöver i sin satsning 
(t ex inom psykologi, kost, styrka och fysiologi). 

- Arbeta för en mer hållbar prestationsidrott genom 
att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa, och 
ätstörningar  

- Driver ett talangutvecklingsprogram för stadens 
nuvarande och framtida stjärnor 

- Blir en naturlig motpart för de idrotter som vill 
utveckla sin specifika elitmiljö i Göteborg.- 

- Samordnar idrottens arbete för dubbla karriärer 
(idrott - studier och idrott - arbete) 

- Bidra till ökad tränartäthet runt de elitaktiva inom 
specifika idrotter med uttalad elitmiljö i Göteborg. 

- Samordna elitaktiva och lags arbete med att 
förebygga och hantera idrottsskador.  

- Blir en brygga mellan idrotten och akademien 
gällande idrottsspecifik forskning 

 


