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Förra året fl yttade Svenska Bandyfi nalen in på Friends Arena. Resultatet blev en folkfest och 
ett publikrekord med hela 38.000 besökare. Snart är det dags igen. Den 15 – 16 mars kommer 
de svenska bandymästarna att koras. Två dagar fyllda med dramatik och spänning för familjer, 
bandyälskare och andra sportintresserade. Gör dig redo för ett av vinterns stora ögonblick. 
Köp dina biljetter på friendsarena.se.

GÖR DIG REDO FÖR EN AV VINTERNS STORA HÖJDPUNKTER.
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Ha ett skönt sportlov men se upp för svaga isar.

et här numret landar mitt under OS, där vi 
fått njuta av några fantastiska svenska insatser, 
främst på skidor. Det är ingen slump att Svens-
ka Skidförbundet blev årets specialidrottsför-
bund. Att lyckas precis när det gäller, tyder på 
ett mycket genomtänkt och strategiskt arbete 

för att få ihop pusslet med träning och alla övriga tävlingar i 
Världscupen och Tour de Ski. Vädergudarna i Sochi verkar 
vara välvilligt inställda till våra längdåkningslandslag och 
vårt vallateam. Eller för att citera Panetoz i Melodifestiva-
len:”- Efter solsken kommer värsta regnet”. Medaljregnet.

   Vilken glädje att få se solbrända svenskar i vita skiddressar 
ta emot alla medaljer! Och på läktarna syns kungen skina 
som en sol. Inte minst under stafetterna. Putin såg inte lika 
nöjd ut, även om det blev ett silver i herrstafetten. 

   Sport & Affärer är stolta över att Svenska Skidförbundets 
ordförande Mats Årjes, talar under höstens seminarium 
Professionell idrott som i år går i Umeå. Se hela program-
met på sidan 31.  Mats är även vd för Skistar och han kom-
mer att berätta hur skidsport är en motor för regional till-
växt. Skistars anläggningar kommer att gå för högtryck nu 
till sportlovet, med människor som sporras till egen aktivitet 
av våra svenska OS-hjältar. Det är inte konstigt att sponso-
rer vill förknippas med de här sköna svenska framgångarna. 
Se det aktuella sponsringsläget bland förbunden på sidorna 
14-15. (Skidförbundet ligger klar 2:a efter Fotbollförbun-
det).

En nation utan drömmar är en fattig nation

Drömmar och visioner är viktiga för ett land. Vad vore USA 
idag, utan bröderna Kennedys och Martin Luther Kings vi-
sioner och arbete för en bättre värld? Deras drömmar kom-

mer för all framtid att leva vidare i USA och i resten av värl-
den. Sverige är för många ett föregångsland som månar om 
demokrati, integration och rättvisa. Vi har en regering som 
varit förhållandevis duktig på att ratta ekonomin. Det sägs 
att vi är rika. Men en nation utan drömmar är en fattig na-
tion.  

   Ett svenskt Vinter-OS skulle ge folket något positivt att se 
fram emot och vara en viktig symbol för de demokratiska 
värden vi värnar om. OS i Sochi vilar på besudlad grund, 
med korruption och cyniskt utnyttjande av gästarbetare till 
slavlöner eller inga löner alls. IOK har totalt tappat i trovär-
dighet när man låtit evenemanget växa sig för stort och till-
låtit odemokratiska länder att använda spelen i propagan-
diska syften. Hörde en ”expert” i någon av morgonsofforna, 
lätt föraktfullt väsa ”det är vansinne att Sverige ska stå som 
värd för ett OS när det ser ut som det gör med alla oegent-
ligheter i Sochi”. Men det är ju just det som är argumentet! 
Vi kan visa världen vägen. Det är dags nu att vrida klockan 
rätt för idrottens och den olympiska tankens skull. Jag tyck-
er att vi ska ta ansvar och söka ett Vinter OS så snart det är 
möjligt. Missa inte den fantastiska chansen att visa världen 
våra värden!

Från och med detta nummer går 
tidningen förutom till Di:s läsare 
även till Sponsrings & Eventfören-
ingens medlemmar.

Trevlig läsning! 
Gustaf Berencreutz 
Redaktör

Efter solsken kom värsta medaljregnet

D

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 26
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pOrträttet

Det skulle 
blivit de 
mest kost-
nadseffek-
tiva spelen 
någonsin..
jöRAN hÄggLUND

hur ser du på ditt arbete och tiden 
som OS-utredare?
– Det var en kort och intensiv resa 
som varade knappt två månader.  Jag 
har sällan deltagit i en utredning där 
så många ställt upp med så kort varsel. 
Det gällde vd:ar på våra största bolag 
och en rad olika myndighetspersoner. 
Alla som hade något att tillföra kunde 
ställa upp med en dags varsel. 

Fick något revideras av det som 
framkom i din utredning?

– Inget dramatiskt. Stockholms 
Stad anlitade PWC för att göra en 
revision av mina siffror och det var 
väl inte fel. Jag hade måhända tyckt 
att tiden hade varit bättre använd om 
de hade tagit utredningen och sagt 
”Ok, utredningen säger det här. Låt 
oss då bygga nerifrån och upp”. Då 
hade man haft en ännu mer stabil 
grund att stå på om man ville gå vida-
re. Framför allt hade alla tjänat på att 
de korta tiden hade använts bättre.

– Därefter i början av december for 
den svenska delegationen till IOK för att 
gå igenom det praktiska med ansökning-
en som skulle vara klar till den 14 mars. 
SOK började jobba mot en konkret 
ansökan. SOK anlitade det tyska kon-

sultbolaget Pro Project, experter på an-
sökandeprocesser. De har varit involve-
rade i Münchens OS-ansökningar 2018 
och 2022 samt inför Fotbolls-VM 2006 
i Tyskland. De kom in och specificerade 
detaljeringsgrad och vad som måste fram 
i varje del av ansökan.

Vad kom pro project fram till? 
– Framför allt att Stockholm 2022 är 
ett koncept med hög kvalitet. De gjorde 
några smärre justeringar jämfört med 
min utredning. Jag föreslog att hockeyn 
skulle gå i Friends Arena, invigningen 
och avslutningen i Tele2 och Globen 
och Hovet skulle köra konståkning, 
curling och short-track. De flyttade 
hockeyn till Globen och Hovet, konst-
åkning och short track i Tele2 och in-
vigningen och avslutningen i Friends. 
De justerade också grenarna i Flotts-
bro. Slalomen kompletterar fartgre-
narna i Åre och hoppbacken flyttas till 
Tullinge. För mig glädjande var att Pro 
Project landade på nästan exakt sam-
ma siffror som dem som kom fram i 
min utredning. De sade att den var fullt 
trovärdig som grund.

Vad säger du om argumentet att 
skattebetalarna får stå för större 

delen av kostnaderna för ett OS? 
– Helt fel. Utredningen visar att ge-
nomförandebudgeten på 10 miljar-
der inte finansieras med skattepengar 
utan med andra intäkter som kommer 
Stockholm till del om man genom-
fört spelen. Felaktigt har vissa trott att 
Stockholms stad skulle få stå för alla lo-
kaler gratis. Det är i utredningen bud-
geterat för att arrangörerna betalar van-
lig hyra för det som används både vad 
gäller arenor och bostäder. För bostä-
derna även under åtta månader inför,  
under och efter evenemanget. Många 
i debatten har varit slarviga och ut-
gått från vad OS i Sotji kostar. Stock-
holm planerar att bygga 78 000 bostä-
der fram till 2030. OS och Paralympics 
behöver 5 500 bäddar under OS. För 
5 500 bäddar till OS-byn behövs max 
1 300-1 500 lägenheter i en del av re-
dan planerade bostadsområden. Vore 
jag Stockholmspolitiker hade jag an-
vänt OS som en hävstång för att se till 
att bostäderna byggs i tid.

 
hur har ni kommunicerat ut de 
missförstånd som funnits i OS 
debatten?
– Möjligen kunde alla inblandade 
varit litet mer aktiva i debatten. Men 

visst kan man vara självkritisk. Många 
resonerar som att det är bättre att an-
dra än en själv som för debatten  – 
men det kan vara litet riskabelt. Jag 
har suttit i möten med de flesta poli-
tiska partierna. Jag har suttit mycket 
med tjänstemannaledningen och med 
PWC ett stort antal gånger.

 
hur ser du på styrkan med en 
svensk OS ansökan anser du?
– Syftet med min utredning var ju att 
klara ut om det var praktiskt och eko-
nomiskt möjligt att genomföra OS i 
Stockholm. Svaret på båda frågorna 
är klart ja. Sällan i modern OS-his-
toria hade det gått att genomföra så 
ekonomiskt hållbara spel. De nödvän-
diga investeringarna var redan plane-
rade av andra skäl. Det skulle blivit 
de mest kostnadseffektiva spelen nå-
gonsin. Infrastruktur och bostäder ska 
ändå byggas och de stora arenorna 
finns. I Oslo måste man till exempel 
komplettera med sex ishallar. Dessut-
om skulle 90 av 100 discipliner kunna 
körts i en huvudstad. Det har aldrig ti-
digare skett i ett vinter-OS.

 
 Vad hade ni varit tvungna att kom-
plettera med?
– Dels en bättre anläggning för ski-
dor, skidskytte och backhoppning. 
Den största aha-upplevelsen vi haft 
under arbetet var grusgropen i Tul-
linge. Den stängdes ifjol, är 900 me-
ter lång, 500 meter bred och 65 meter 
djup. Här ryms skidstadion, skidskyt-
testadion och de flesta av slingorna 
som behövs. På kanten finns det plats 
att anlägga hoppbacken. Från sidorna 
runt skidområdet hade du kunnat stå 
och överblicka hela tävlingsområdet. 
Det kan du inte göra någon annan-
stans. De tillkommande kostnader-
na för detta och andra investeringar 
som bob och rodelbanan i Hammar-
bybacken, skridsko och bandyhallen i 
Tallkrogen beräknade jag skulle landa 
på tillsammans 2,5 miljarder. Hopp-
backen skulle kosta någonstans runt 
500 miljoner. Skidstadion och de flex-
ibla läktarna cirka 230 miljoner. Kvar 
efter mästerskapen skulle området  er-
bjuda allmänhet och elit nya fräscha 
träningsanläggningar.

 
hur ser du på den kritik som kommit 
från visst håll om uppdelningen mel-
lan Åre och Stockholm?

– Oslo är mer spritt. I Åre skulle tio 
discipliner i utförsåkning genomför-
as och resten i Stockholm. Restiden 
till Åre utgör inget problem. En luft-
bro mellan Stockholm och Åre hade 
behövt ordnas för tävlande, funk-
tionärer, journalister och dignitärer. 
Åskådarna flyger till Östersund och 
därifrån buss eller åker tåg till Åre. 
Anläggningsmässigt finns det mesta 
redan på plats. Får Åre dessutom al-
pina VM 2019 är anläggningarna an-
passade och i toppskick. 

hur stor del totalt av genomförandet 
består av sponsorintäkter, lokala 
resp genom iOK och tv rättigheter?
– Cirka 7–8 miljarder. Man ska kom-
ma ihåg att införsäljningen är utdra-
gen till många år där komplement i 
form av till exempel OS-lotter kan bli 
viktiga komplement. Övriga intäkter 
är till exempel biljettintäkter. Genom-
förandebudgeten för spelen betalas av 
externa intäkter, utan offentligt stöd.

Grusade förhoppningar
jöran hägglund framför grusgropen nära lida i tullinge, den tilltänkta platsen för den olympiska skidstadion stockholm 2022.

Den 14/11 ifjol lämnade SOK in en intresseanmälan om att gå vidare i arbetet mot en svensk ansökan om 
Vinter OS 2022. Till grund låg Jöran Hägglunds utredning som senare reviderats av Price Waterhouse Coo-
pers (PWC) på uppdrag av Stockholms stad. Därefter har underlaget utvecklats av det tyska konsultbolaget 
Pro Project. Den fjortonde januari, prick två månader efter den svenska intresseanmälan och två månader 
innan den officiella OS ansökan skulle lämnas in till IOK, fick vi en pratstund med Jöran Hägglund om hans 
syn på ansökandeprocessen. Då levde fortfarande drömmen om ett OS i Sverige.
Argumenten har inte försvagats efter avslöjandena om alla oegentligheter kring Sotji. Röster inifrån IOK 
har viskat att Sverige låg väldigt bra till om man sökte. Och det till en budget som ligger ljusår från den för 
Sotjis. Stockholmspolitikerna stack hål på drömmen.
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Grattis Google,
önskar Sveriges näst mest
populära arbetsgivare*
Sveriges teknikälskare har sagt sitt. På Universum Talent
Excellence Awards i oktober 2013 tog ÅF emot pris som
Sveriges näst mest populära arbetsgivare för yrkesverksamma
ingenjörer. Kanske beror det på glädjen att få jobba med de 
skarpaste kollegorna och mest inspirerande uppdragen?
Vår vilja att vinna och vara bäst? Eller vår långsiktiga strävan
att bidra till en hållbar utveckling? Upptäck möjligheterna till
en karriär hos Sveriges ledande teknikkonsult.

Läs mer om oss på afconsult.com

*  3 707 personer röstade fram ÅF som näst mest populära arbetsgivare i Karriärbarometern,
en undersökning som arrangerades av Universum, ett ledande företag inom employer branding. 
Undersökningen riktar sig till unga yrkesverksamma högskole- och civilingenjörer i hela Sverige, 
personer under 40 år med 1–8 års arbetslivserfarenhet efter examen.
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SpOrt & affärer

Näringslivet backade upp er, folket 
likaså enligt färska opinionsunder-
sökningar. hur ser du på inställningen 
från de tilltänkta värdkommunerna?
– Eftersom det formellt sett är Stock-
holms stad som ansöker så är det sta-
den som äger beslutet. Huddinge, 
Botkyrka, Solna och Åre behövde inte 
ta formella beslut. 

 Varför tror du att Stockholm varit 
så avvaktande? 
– Det är naturligt att man som förtro-
endevald är försiktig med att driva pro-
jekt som man inte hunnit sätta sig in i. 
Dessutom har debatten präglats av bil-
den av kostnaderna i Sotji. Hade pro-
cessen haft mer tid på sig tror jag det 
hade varit möjligt att få fler att inse att 
projektet är så bra som det faktiskt är.

hur ser du på värdkommunens risk?
– Risken för Stockholms stad är i 
princip obefintlig. Det handlar istället 
om att flera hundratusen nya besökare 
kommit till staden under feburari må-
nad och genererat stora intäkter, inte 
minst inom besöksnäringen.

hur ser du på regeringens hållning?
– Tyvärr mycket avvaktande.

 
Kan det vara så att ett land som har 
det för bra slutar att drömma?
– Maud Olofsson sade en gång att 
Sverige saknar ivriga bävrar. Vi är 
mätta och belåtna och tar ganska 
mycket för givet.

– Samtidigt springer länder med 
större drivkraft förbi oss. Under utred-
ningens gång har jag blivit övertygad om 
att vinter-OS och Paralympics är pre-
cis vad Sverige skulle behöva. Vi skulle 
få chansen att lyfta fram våra demokra-
tiska värderingar, vårt miljötänkande, 
det mångkulturella, vårt näringsliv, vårt 
land som destination och våra idrottare. 
Vi skulle visa världen och IOK att det 

JöraN 
HäggluNd
Ålder: 55.

familj: Sambo, tre barn och 
bonusson.

Bor: Bromma.

uppväxt: Prästson. Född 
i Gustavsberg. Växte upp i 
Ångermanland/Jämtland.

utbildning: Statsveten-
skapliga studier

politisk karriär: Började 
inom politiken från 19 års 
ålder i Sollefteå. Varit 
aktiv för Centerpartiet 
i Södertälje kommuns 
kommunfullmäktige 1988-
93. Därefter aktiv i Jämtland 
1993 – 2001. Mellan 1997 – 
2001 med i Centerpartiets 
partistyrelse. Centerpartiets 
partisekreterare mellan 2001 
– 2006. Statssekreterare i 
näringsdepartementet hos 
Maud Olofsson 2006 – 2010.

Civil karriär: Idag rådgivande 
konsult(senior advisor) på 
Nordic Public Affairs sedan 
mars 2013. Utförde som 
sådan den utredning som 
låg till grund för beslutet om 
Sverige skulle söka vinter 
-OS 2022. 2011 – mars 2013 
chef för Public and regulatory 
affairs på Vattenfall. Tidigare 
landstingsråd i Jämtlands läns 
landsting. 

Idrottslig karriär: Målvakt 
i Junsele på 70-talet med ett 
junior-DM som främsta merit.

tjänar: Hyggligt.

Intressen: Idrott. Särskilt 
hockey.

äter gärna: En god köttbit. 
Gärna plankstek.

dricker: Öl och vin.

läser just nu: 22/11 1963 av 
Stephen King.

favoritresa: New York.

Kör: Audi A4.

en förebild: Karolinen från 
Jämtland som först gick till 
Stockholm för att ansluta sig 
till trupperna och som skadad 
efter slaget vid Poltava tog 
sig hem från ett fångläger per 
fot. Han kom hem gifte sig och 
fick barn.

favoritklubb: MODO.

favoritmusik: Jazz.

Brinner för: Regional 
utveckling.

drömevenemang: Ett svenskt 
vinter-OS.

Bästa egenskap: Mitt lugn.

Motto: Pröva alltid ett ja först.

går att genomföra ett modernt OS till 
en relevant och rimlig budget. Vi skulle 
gått före och skulle vridit klockan rätt.

 
När kommer chansen igen som du 
ser på det?
– 2022 är Europas tur. Blir det Oslo 
som får spelen dröjer det minst 20-24 
år därefter till nästa möjlighet.

TExT: Gustaf Berencreutz

 FOTO: sören andersson

JäMförelSer MellaN deN SveNSKa OCH NOrSKa geNOMföraNdeBudgeteN 

Intäkter
(Alla belopp avser MSEK, prisnivå 2013)

 Stockholm  PWC Sthlm Oslo 

 Prisnivå 2013 bedömning Prisnivå 2012

Stöd IOK 3 350 MSEK ? 2 663 MSEK

Top sponsor program IOK 1 540 MSEK ? 1 222 MSEK

Nationell sponsring 2 200 MSEK ? 1 082 MSEK

Biljettförsäljning 1 600 MSEK ? 1 056 MSEK

Licensintäkter 300 MSEK   378 MSEK

Lotterier 200 MSEK   

Övriga intäkter 600 MSEK   817 MSEK

Staten 0 MSEK ? 

Totalt 9 790 MSEK   7 218 MSEK

Kostnader
(Alla belopp avser MSEK, prisnivå 2013)

 Stockholm  PWC Sthlm Oslo 

 Prisnivå 2013 bedömning Prisnivå 2012

Anpassningskostnader etc 900 MSEK ? 6 388 MSEK

Hyreskostnader mm 500 MSEK ? 

Säkerhet 1 500 MSEK ? 963 MSEK

Service under spelen 1 000 MSEK ? 1 215 MSEK

Arbetskraft 820 MSEK   4 362 MSEK

Teknik, tele, it 2 600 MSEK ? 2 689 MSEK

Ceremonier, kulturprogram 500 MSEK   1 959 MSEK

Transporter 750 MSEK   352 MSEK

Paralympiska spel 500 MSEK   458 MSEK

Marknadsföring 350 MSEK   677 MSEK

Övriga kostnader 370 MSEK   817 MSEK

Summa 9 790 MSEK 19 880 MSEK

Tillkommande  
investeringar * 2,5 miljarder SEK   14 miljarder SEK

Totalt 12,29 miljarder SEK         33 miljarder SEK
 

Jöran Hägglunds kommentar: PWC:s uppdrag 
innebar att bedöma min utredning. Frågetecknen 
anger de punkter där PWC anser att intäkterna 
ej går att verifiera och därmed kan vara osäkra. 
På kostnadssidan anser de att posten för Teknik, 
tele, it är högt tilltagen, att Säkerhet inte ska 
ingå i den svenska organisationskommitténs 
budget och att de övriga frågetecknen avser för 
lågt räknade kostnader.  På den tillkommande 
investeringssidan anger PWC att totalbeloppet 
borde vara ca 1 000 MSEK (150 MUSD) högre än 
utredningen. Dvs totalt 3,5 miljarder och inte de 
2,5 miljarder jag kom fram till. Uppgifter senare i 
processen visar snarare att mina intäktssiffror är 
för lågt räknade i utredningen.

* Det är här styrkan i Stockholm kommer fram. Regio-
nen gör sina investeringar i alla fall, oavsett OS. Norge 
gör dem pga OS.  Jöran Hägglund

fotnot: SOK väljer att inte släppa resultatet av Pro Projects 
undersökning.
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vINter-OS

När det stod klart att Viasat köpt de dyra och exklu-
siva sändningsrättigheterna till Vinter-OS 2014 och 
Sommar-OS 2016 slog nyheten ner som en bomb. 
SVT och diverse idrottsförbund uttryckte en stor oro 
över att en kommersiell aktör nu tillåts ansvara för 
megaevenemangets tv-sändningar. Sport & Affärer 
fick en pratstund med Viasats vd jonas Karlén som 
vill stilla tv-tittarnas oro och förklarar samtidigt hur 
sport blivit allt viktigare i kampen om tv-tittare och 
reklampengar.

1989 satte MTg och jan Stenbeck TV3 på kartan ge-
nom att köpa sändningsrättigheterna för hockey-VM i 
Stockholm. hur viktiga är sportsändningarna för MTg 
och Viasat idag?
– Mycket viktiga och tillsammans med film den viktigas-
te bäraren för innehåll och varumärke. Vi gjorde ett omtag 
2008/2009 då vi döpte om våra sportkanaler från Viasat 
1,2,3 etc till Viasat Fotboll, Viasat Hockey, Viasat Motor 
och Viasat Sport. 

– Vi förstärkte därigenom tydligheten. Vi sitter idag på 
premiumrättigheter som OS, Premier League, Champi-
ons League, Formel 1 och i Sverige till exempel Hockey-
allsvenskan. 

Ni sänder hockeyallsvenskan. hur ser du på ShL:s tidi-
gare utspel om att stänga Elitserien, ta bort kvalet och 
premiera de rikaste klubbbarna? (Sport & Affärer har 
länge föreslagit fler lag i Elitserien. Två parallella elit-
seriedivisioner där de bästa möts i ett tuffare slutspel 
så att varje mål och poäng gäller något).
– SHL:s förslag går stick i stäv med hela idrottens idé. 
Sport handlar om att prestera bäst på planen, inte att täv-
la om vem som tjänar mest pengar. Gör man ett bra jobb 
på plan ska det premieras och också återspeglas i seriesys-
temet. Kvalsvenskan är en otroligt spännande företeelse 
men det är för svårt att ta sig igenom nålsögat. Den som 
blir etta i Allsvenskan borde få gå upp direkt innan kvalet 
drar igång.

För första gången sänds ett OS i Sverige genom en 
kommersiell tv-kanal. Detta är vanligt förkommande 
utomlands men har inte skett hitills i Sverige. Vad får ni 
betala (det talas om 250 miljoner för två OS) och tar ni 
tillbaka investeringen?
– Vi kommenterar inte vad en enskild rättighet kostar. Vi tror 
att det är en viktig investering för oss ekonomiskt – vi tar inte 
in några licenspengar så vi måste finansiera verksamheten 
dels genom reklampengar och dels med abonnemang. Lång-
siktigt tror jag att vi kommer att gå plus på affären. Vi kom-
mer att möta en ny och bredare publik som blir bekanta med 
oss och kanske beställer våra kanaler. Vi kan marknadsföra 
kommande program och stärka vårt varumärke.

Kommer en del av er investeringskostnad från er mark-
nadsbudget med tanke på det marknadsföringsvärde 
som ligger i rättigheten?
– Nej. Vi tittar krasst på vad rättigheten kostar i relation 
till vad vi kan få in.

vIaSat aB
Bildades: 1997(tio år efter TV 3:s 
första sändningar som innebar 
starten för kommersiell TV i Sverige).

ägare: MTG AB som i sin tur ägs av 
Investment AB Kinnevik. 

tv-kanaler: 60 i 37 olika länder.

I Sverige: De reklamfinansierade 
frikanalerna TV 3, TV 6, TV 8, TV 
10 och betalfilmkanaler (historia, 
dokumentärer, film, underhållning, 
barn och sport) Se betalsportkanalerna nedan. Viaplay tillhandahåller 
sändningar via dator, mobil och surfplatta.

finns i: Norge, Danmark, Sverige och Finland

Betalsportkanaler: Viasat Hockey, Viasat Fotboll, Viasat Golf, Viasat 
Motor m.fl. 

Sändningsrättigheter sport: Vinter-OS i Sotji 2014 och Sommar-OS 
i Rio de Janeiro 2016, Champions League, Premier League, NBA, NHL, 
NFL, PGA golf, Formel 1, Hockeyallsvenskan Europatoren golf, LPGA-
touren, Ryder Cup, Nascar , Cykel-VM, Pingisligan mfl.

Omsättning koncernen: MTG totalt: 13,8 miljarder SEK. 

resultat: MTG: 1,6 miljarder i vinst. 

Sponsrar: Reach for Change och Barncancerfonden. Reach for change 
grundades av Hugo Stenbeck och stödjer idéer om hur barn kan ges en 
bättre framtid.

SÅ SäNder vIaSat uNder OS
a) OS-sändningar utan reklam i betalkanalerna: Hela OS- 
programmet sänds i betalkanalerna och utan reklam. Då måste man 
köpa Viasats sportpaket.

Kostnad : 425 kronor/månad.

Så stor del av svenska folket har tillgång till kanalerna: Viasat 
Sport 11 procent, Viasat Hockey 8 procent.

B) Breda reklamfinansierade kanaler: Premiumutbudet  från OS 
visas i de reklamfinansierade kanalerna TV3, TV10, TV8  och TV6.

Kostnad: Från 69 kronor/månad beroende på tv-operatör.

Så stor del av svenska folket har tillgång till de breda 
kanalerna: TV3: 84 procent. TV6: 43 procent. TV10: 36 procent.

C) via datorn och mobilen: Genom Viaplay med sportpaket kan man 
se alla OS-sändningar via datorn.  Sändningar där är reklamfria.

Kostnad i dag: 279 kronor/månad.

de SpONSrar de SveNSKa OS-SäNdNINgarNa
IOK:s TOP-sponsorer Procter & Gamble, Samsung och McDonalds samt 
SOK:s officiella leverantör Arla. Dessa fyra syns under samtliga grenar 
och betalar 5,5 miljoner var enligt inofficiella uppgifter. 

övriga sändningspresentatörer: 

Ishockeysändningarna: Bauhaus och SP Fönster presentatörer

alpina sändningar: Sector Alarm och Traryd Fönster 

längdskidor och skidskytte: IVT och Traryd Fönster

Dessa betalar mellan 950 000 – 2,5 miljoner enl obekräftade uppgifter. 
Reklam har uppskattningsvis sålts för närmare 50 miljoner kronor i 
samband med OS-sändningarna.

I OS-StudION OCH OlIKa tv-INSlag MedverKar:
programvärdar: Niklas Jihde, Ola Wenström och Carolina Klüft. 

experter: Anja Pärson, Per Elofsson, Helena Ekholm , Anette Norberg, 
Jens Byggmark och Patrik Sjöberg mfl.

övrig personal på plats: Minst 90 personer (jämfört med NBC som 
kommer med 3 500 pers).

Sändningstid: Kl. 6 – 22 i TV3 (premiumutbudet). Repriser i TV 10. Alla 
sporter direkt i betalkanalerna. 

JONaS KarléN
Ålder: 39

titel: Vd Viasat. CBO betalt-TV 
Norden.

utbildning: Civilekonom (Lunds 
Universitet).

familj: Fru och 3 barn.

Karriär: Försäljningsuppdrag på 
Vattenfall. Anställd på Viasat sedan 
2008. Vd sedan 2 år.

Bor: Södermalm för miljön, 
människorna och närheten till 
jobbet.

Intressen: Idrottsfreak. Älskar 
fotboll och OS. Musik.

favoritartist: Håkan Hellström.

favoritklubb: Malmö FF.

favoritspelare: Jonas Thern.

Kör: VW Sharan.

äter helst: Kött.

dricker: Julmust eller rött vin.

favoritbok: Yarden av Christian Lundberg

Mer sport i rutan – 
vinnande vägval för viasat

hur ser er tidmässiga täckning av Vinter-OS ut i jämfö-
relse med tidigare OS ?
– Det blir fler sändningstimmar än någonsin tidigare, 
1300 timmar totalt.

– För första gången någonsin kommer allt att visas di-
rekt och med HD-kvalitet. Konsumenterna väljer själva 
hur mycket man vill se. TV 3 blir huvudkanalen. TV 10 
sänder repriserna. Vill man se allt och dessutom slippa re-
klamavbrotten kan man välja betalkanalen Viasat Sport till 
en kostnad av 425:-/månad.

hur kommer reklamavbrotten se ut under OS ut i de 
breda kanalerna?
– De enda grenar där det inte sker automatiska avbrott 
där reklamen kan gå in naturligt är skidskyttet och längd-
skidåkningen. Där går vi istället ner i reklamtid och är ex-
tra varsamma för att inte störa sändningarna. Vi har rätt 
till 12 minuter reklam per sändningstimme eller 20% av 
tiden.

Vad tror du personligen kommer att bli en tittarsuccé 
under OS?
– Jag tror att programledaren Caroline Klüft blir något 
helt nytt som kommer att lyfta sändningarna. Hon har ett 
sätt att gå igenom rutan som är unikt. Vi har många exper-
ter med egna karriärer bakom sig i olika OS discipliner som 
jag tror gör att vi ”kommer nära”. Vår grundfilosofi är att 
det är idrotten som ska tala.

– Vi ska inte tramsa. Idrotten i sig är dramatiken. Det 
gäller även när vi sänder Premier League och Champions 
League. Vi vill undvika för mycket dödsnack i studion och 
låta dem som kan sporten inifrån också spegla den.

Vad är det som gör er OS-förmedling bättre än den som 
SVT kan bjuda på?
– För det första tycker jag att SVT gjort ett kanonjobb i 60 
år. Då vi idag sänder mest liveidrott av alla tv-kanaler vet 
jag att även vi kommer att göra ett kanonjobb. Vi kommer 
också få ut ett bredare OS-program än tidigare.

– Men vi ska komma ihåg att alla tv-bolag får samma 
”feed” från de olika grenarna och inspelningarna görs av 
helylleproffs. Det unika blir alltså studiojobbet, kommen-
tatorernas förmedling, intervjuer osv.

hur ser du på säkerhetsfrågan under OS?
– Vi följer noga rapporteringen från Sotji och UD:s re-

kommendationer.

Vilka grenar ser du mest fram emot? 
– Hockey, längdskidåkning och alpint. 

Att sända OS verkar bli guld för Viasat. hur många OS-
guld tar Sverige i Sotji?
– Fyra. Johan Olsson tar ett i längd, damlaget i curling ett, 
det blir ett i alpint och jag hoppas även på något i de litet 
udda nya grenarna.

TExT: Gustaf Berencreutz

FOTO: Björn tIlly

Sport handlar 
om att prestera 
bäst på planen, 
inte att tävla om 
vem som tjänar 
mest pengar.
jONAS KARLéN
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7SpOrt & affärer

Ställ högre krav på oss! Ta oss på allvar! Sluta dalta 
med oss! handikappidrotten har efter målmedvetet 
arbete profilerat sig och allt fler företag ser nu 
möjligheterna med sponsring av ShiF/SpK*. i dagsläget 
är det 10 företag som sponsrar deltagandet i paralym-
pics med 7–8 mkr. Om 10 år ska det vara fördubblat.

Utveckla talanger och elit är kostsamt, och sponsorer vikti-
ga för att komplettera statens stöd. 2004–2005 grundlades 
därför idén med Lag Paralympics av Hans Säfström, då-
varande generalsekreteraren Stig Carlsson och den spon-
soransvarige Bertil Petersén.

– Vi har jobbat hårt och målmedvetet sen vi grundade Lag 
Paralympics. Ett samarbete mellan Sveriges Paralympiska 
Kommitté och företagen där båda parter ska tjäna på samar-
betet. Det är inte välgörenhet, utan vi sysslar med elitidrott. 
Medias ökade rapportering har kryddat intresset ordentligt, 
säger Tomas Brandt, marknadschef för SHIF/SPK.

Hans roll är att bland annat utveckla och vårda befintliga 
samarbeten samt utveckla nya affärsmöjligheter.

 
Bredd och elit i Lag paralympics
Hur sponsorintäkterna fördelas på de olika företagen är 
inte officiellt men totalt är det cirka 7–8 mkr. Sponsorer-
na är Huvudsponsor, Sponsor eller Officiell Leverantör. 

Sponsorer och SHIF/SPK träffas och utvecklar samarbe-
tet genom att olika aktiviteter kreeras och dessutom samar-
bete mellan de olika företagen i Lag Paralympics. Ett exem-
pel på aktiviteter är Elitidrottsskolan. Där utvecklas yngre 
talanger och förbereds på vad det innebär att vara elitidrot-
tare, och dessutom på vad som ska hända efter elitkarriären. 
Utbildningen är tre år lång och man samlas tre gånger per år.

 
iCA bygger varumärke och elitidrottare
ICA klev på det paralympiska tåget 2012.

– Genom samarbetet och sponsringen generellt vill ICA 
vara en positiv kraft i samhället. Vi tycker det är oerhört 
viktigt att visa vårt sociala engagemang både kopplat till 
hälsa och välbefinnande samt allas lika värde. Samarbetet 
med SHIF bidrar det till att stärka ICA:s varumärke och 
främst ta en position inom hälsa. SHIF/SPK kompletterar 
vidare vår sponsring och speglar bilden av våra kunder. Vi 
finns ju över hela Sverige och för alla och vill synas i po-
sitiva sammanhang, säger Harriet Tiderman Säfwenberg, 
projektledare på ICA:s sponsringsavdelning.

– En viktig aktivitet är Elitidrottsskolan, där våra specia-
lister och kockar lär de unga att äta rätt. När de växer och 
tränar som mest är detta oerhört viktig kunskap. Vi kan ju 
mat och måltider, säger hon.

Detta gäller även under Paralympics där ICA ser till att 
längdskidåkarna får med sig all torrföda som behövs för att 
prestera på topp. De aktiva har skrivit önskelista som kom-
pletteras med ICAs erfarenheter om vad som behövs. ICA 
kommer att genomföra en rikskampanj i samband med Pa-
ralympics, där aktiva lyfts fram som förebilder och berättar 
om värdet av en bra frukost.

Effekterna av sponsringen kommer att mätas under 
2014. 

 TExT: joachIM von stedInGk * SHIF/SPK =  Svenska Handikappidrottsförbundet /Sveriges Paralympiska Kommitté

Sponsringen av paralympierna allt hetare

Prenumerera på Sport & Affärer!
Allt fl er har fått upp ögonen för Sport & Affärer 
som idag uppskattas av idrottsrörelsen, arrangö-
rer och av näringslivet. Vi har gjort oss kända 
genom en gedigen journalistik med ständigt nya 
vinklar och genom våra återkommande och väl 
citerade undersökningar. Många läser oss genom 
att följa Dagens industri och ni kan nu även välja 
att prenumerera på oss separat. 

Som prenumerant får du fyra nummer hem i 
brevlådan, full access till alla undersidor på vår 
sajt www.sportaffarer.se samt 10% rabatt på 
seminariedeltagandet till vårt årliga seminarium 
Professionell Idrott. Priset för ett års prenumera-
tion är 500 kr inkl moms.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

För- och efternamn

Företag

Org.nr/person.nr

Adress

Postnr.                              Stad

E-post

Frankeras ej

mottagaren

betalar portot

Idé Media Sverige

SVARSPOST
20508811
761 20 Norrtälje
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Låt ditt varumärke bli 
en del av upplevelsen.
Vill du synas på de stora arenorna, kontakta oss på isp-sport.se

Nr 4           2012 

www.sportaffarer.se

MATS ÅRJES är ordförande för Svenska 

Skidförbundet och samtidigt VD för 

Skistar. Läs hans krönika på sidan 8.

 Skidkungen

MED SNÖN SOM LEVEBRÖD. Läs om kommunerna 

som lever för vintern. Sid 9, 12 och 13

Peppad arenachef. 

Percy Nilsson laddar 

för ett intensivt 2013.

Läs porträttet. Sid 4-5

HEMMA-VM PÅ IS. Sverige står nästa år som 

värd för två VM turneringar på is. Sid 6 och 17

Vintersport är hett. Vi har kartlagt 

vintersport  förbundens 

sponsrings intäkter. 

Sid 17

Ger skidsporten energi. 

Numrets sponsorprofi l 

är Annika Bränning 

på Vattenfall. Sid 10

som is. Sid 6 och 17
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www.sportaffarer.se

Gothia Cup. 

Sveriges största 

årliga idrottsev-

enemang större 

än någonsin. Sid 16

Sponsring & 

Event i siffror. 

Niklas Birgetz 

reder ut 
begreppen. Sid 30

N 2012

LÄS ALLT OM SOMMARENS 

IDROTTSEVENEMANG

2Nr 2        

Sid 9–27

LÖPARLEGENDEN SOM TOG 

OS TILL LONDON
Läs Sport & Affärers exklusiva intervju 

med den ödmjuke OS-generalen. Sid 4

OS & Affärer Läs om de kom-

mersiella och kreativa krafterna 

bakom OS-ringarna. Sid 20–23

SM i sponring 

avgjort. Idrotts-

klubbarna som är 

bäst på sponsring. 

Sid 28
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SEMINARIET PROFESSIONELL IDROTT

Nalen, Stockholm

8 oktober 2012

Se hela programmet på sidan 31. Vid frågor: seminarium@sportaffarer.se

Var med när Sveriges främsta idrottskommuner kungörs!

sponsormöten hos handikappidrottsförbundet lockar alltfler företag. här en dragning med längdskidåkerskan helena ripa 
som deltar för sverige i paralympics i sotji och radiosportens lasse persson. Bland åhörarna märks sponsorföretag som Ica, 
swedavia, atG och svensk adressändring.
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företag SOM SaMarBetar Med SHIf/SpK
atg: Huvudsponsor, varit med sen -95 och 
ger ekonomiskt bidrag från Olympiatravet 
varje vår. Aktiviteter genomförs vid 
Olympiatravet där paralympier deltar. 

folksam: SHIF:s allra första sponsor 
som sponsrar dels med pengar, dels med 
försäkringslösningar. Föreläsningar och 
samlar ofta paralympierna.

Svensk adressändring: Varit 
med sen 2006. Ekonomiskt stöd. 
Många interna aktiveter för 

anställda och partnerföretag. T ex föreläsningar av paralympier som 
visar hur man spränger gränser och inspirerar alla till att våga utvecklas.

JKl: Kom med 2007. Viktig 
sparringpartner inom kommunikation och 
PR, som dessutom genomför delar av den 
så centrala medieträningen av de aktiva. 
Medieträningen är viktig för att de aktiva 
ska känna sig trygga inför frågor, och då 
även bidra till att sponsringen blir ännu mer positiv.

Jysk: Danskt bolag som inledde med 
att sponsra dansk handikappidrott. 
Erfarenheterna så goda att man sen 
2006 även sponsrar SHIF/SPK. Sponsrar 
ekonomiskt, och har även kampanjer där 

procentuell andel av försäljningen tillfaller SHIF/SPK.

KIa: Sponsor sen 2011. Bidrar dels 
ekonomiskt och dels genom aktiviteten 
där årets Guldstipendiater utses. Nio unga 
stipendiater vinner då 50 000 kronor 
vardera, att användas till deras satsning på 
framtida paralympiska medaljer.

ICa: Sponsor sedan 2012. Se intervjun till 
vänster.

Scandic: Officiell Leverantör 
som sedan 2006 bidrar med 
pengar och hotellrum vid 
tävlingar och träningsläger.

Swedavia: Officiell Leverantör 
sedan 2012. Ger ekonomiskt 
bidrag, men bidrar även med 
hjälp vid avresa och ordnar 
firandet vid hemkomsten till 
Arlanda efter förhoppningsvis 
framgångsrika insatser. Har dessutom en utställning i Visitors Center på 
Arlanda om Paralympics.

H&M: Officiell Leverantör sedan 2014 och 
den senast tillkomna samarbetspartnern. 
Levererar  klädkollektionen till den 
paralympiska truppen i Sotji 2014 och Rio 
De Janeiro 2016.

ANNONS      HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS
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SveNSKa vINterSpOrtSeveNeMaNg

Det återstår fortfarande mer än ett år – men redan nu har 
skidfebern inför 2015 års stora evenemang i Falun börjat 
accelerera. Under tolv intensiva dagar ska 
världseliten i längdåkning, backhoppning 
och nordisk kombination göra upp om 21 
medaljer i skid-VM.

– Falun är en fantastisk skidmetropol 
och kommer bara bli attraktivare under 
VM. Det finns en tradition, en historia, en 
kompetens samt en fantastisk infrastruk-
tur. Ett  VM i dag är ett stort evenemang 
och kräver mycket faciliteter för radio, 
tv, skrivande press, tillgång till boende, 
parkeringsutrymme, tillgång till konfe-
rens- och kongresscenter. Allt det här 
ligger otroligt nära varandra säger Sven 

von Holst, 
vd för bola-
get Skid-VM 
2015 i Falun 
AB.

Han konstaterar att det i allra 
högsta grad kommer bli tal om en 
kännbar infrastrukturutveckling i 
Falun.

– På Lugnet förbättras i princip 
allt från kapaciteten till de admi-

nistrativa områdena. Det kommer att bli en helt ny anlägg-
ning och vara ett av Europas vassaste tävlingsområden för 
dessa tre sporter. 

VM 1993 hade 140 000 besökare. Det dåvarande VM–
bolaget gick fyra miljoner kronor minus. hur ska ni 
gå tillväga för att inte riskera att hamna i samma 
minusfälla?
– I minussiffran hade VM-bolaget räknat in kost-
naderna för en administrationsbyggnad, ett idrotts-
museum och investeringar i snökanoner. Det som 
kommer att avgöra om det blir plus är givetvis pu-
bliktillströmningen. Vår ambition är att 200 000 

personer kommer till eve-
nemanget. 

Boendedelen är outsour-
cad på Visit Södra Dalar-
na, som också fått i uppgift 
att hjälpa till att mark-
nadsföra evenemanget. 
Enligt Carl Johan Inge- 
ström, vd på Visit Södra Dalarna, 
är det intressanta inte bara själva 
tävlingen, utan resan fram dit och 
det som händer efteråt.

– Det skapar regional utveckling, näringslivsutveckling, 
investeringar och framtidstro. Först är det två år inför själ-
va sökandet, sen kommer planeringen som pågått i fem 
år, genomförandet samt efterbörden. Det bygger väldigt 
starka krafter och känslor samt betyder mycket för stolt-
heten, säger han.

hur kommer evenemanget skilja sig åt gentemot 1993?
– Idrotten är fortfarande i fokus, men idag tas också de 
kommersiella faktorerna tillvara på. Som destinationsbo-
lag är vi mer professionella, vi tar hand om evenemang på 
ett bättre och mer kommersiellt sätt. Även kommunen har 
ett tydligare fokus på utveckling. Skid-VM har en stor på-
verkan på destinationsutvecklingen och betydelse för Fa-
lun och Dalarna. Procentuellt är den kommersiella biten 
mycket större än 1993. Det är mer av ett event för oss alla. 

Det gäller att få folk att trivas utö-
ver själva idrotten.
Åre på den internationella kartan
Precis som Falun är Åre en klassisk 
skidort. Men istället för längd och 
backhoppning är det alpint som 
gäller. De första World Cup-täv-
lingarna arrangerades under Sten-

marksepoken, en tid 
när Sverige stod stilla 
och Ingemar Stenmark, 
Gustavo Thöni och bröderna Mahre fajtades i 
pisten.

– Organisatio-
nen var då liksom 
nu i huvudsak base-
rad på ett fåtal per-
soner som var del-
vis arvoderade för 
sitt uppdrag samt ett 
stort antal volontä-
rer, som troget ställde 
upp och fick tävling-
arna att upplevas så 
bra som de gör, berät-
tar Karin Stolt Halvars-
son, manager för World 
Cup Åre.

Enligt henne har World Cup 
oerhört stor betydelse, med tan-
ke på att tillväxten har mycket 
med Åre som alpinort att göra.

– Internationellt sätts Åre på 
kartan med årligen återkom-
mande världscuptävlingar. Den 
infrastruktur som det investera-
des i vid exempelvis alpina VM 2007 är ju en arena som 
sedan kan nyttjas i den turistiska verksamheten och för 
dem som bor och lever i byn. De skatteeffekter som ock-

så uppnås vid ett stort evenemang är miljontals 
kronor som kan användas till kom-
munen för att förbättra och förändra 
även annan infrastruktur.

Vilken är den största utmaningen 
med att arrangera en så pass 
stor återkommande tävling?
– Att växa organisatoriskt från 
ett fåtal personer till under evene-
manget tusentals människor. Det 
går inte heller att köra ett tv-sänt 
evenemang i repris, du har en chans 
och då gäller det att allt organisato-
riskt fungerar prickfritt.

På det alpina planet arrangerade 
Åre alpina VM 2007. Tolv år efter framgången kan det 
bli tal om en repris.

– Vi har goda chanser att ta hem det här. Ett nytt al-
pint VM i Åre är viktigt för sporten och kommer att en-
gagera allt från klubbledare till aktiva och tränare på alla 
nivåer. Det finns också ett stort kommersiellt värde med 
ökad fokus på vår idrott, säger förbundsdirektören Nik-
las Carlsson.

Kandiderar om arrangörskapet gör också italienska 
Cortina. På FIS-kongressen i Barcelona i juni avgörs vil-
ken av städerna som drar det längsta strået.

 
populär premiärtradition i östersund
Några mil från Åre, i Östersund, samlas varje år världs-
eliten i skidskytte för säsongspremiär. Även här arbetas 
det intensivt i processen att förnya evenemangskonceptet.

– Det kanske går att upprepa några gånger, men till slut 
blir man less på det. Det är en hel vecka, vi har blivande 
OS-medaljör i spåren, men allt runt omkring är mycket vik-

tigt. Folk ska ha känslan att det är 
en bra mötesplats och att detta är 
något som vi är väldigt stolta över. 
Snart är evenemanget viktigare 
än själva tävlandet, säger Patrik  
Jemteborn, chef för organisations-
kommittén för världscupen i skid-
skytte.

1989 arrangerades den första 
upplagan av tävlingen av idrotts-
föreningarna på fältjägarre-
gementen och civila skid-
klubbar. Personalen som 
användes som spårvakter var 
soldater från regementet.

– Med tiden har det bli-
vit en mer civil tävling. Från 
2006, då vi hade tävlingen 
innan VM, provade vi att gå 
från att vara en tävling till ett 
evenemang. Inför VM 2008 
var vi tvungna att göra en 
fest kring det hela, men det 
var en fantastisk möjlighet 
i och med att det sändes i 
tv. Vi har alltid premiären 
sedan dess, berättar Pat-
rik Jemteborn.

Han lyfter fram skid-
skytte som den snabbas-
te växande vinterspor-
ten, och talar i nästa 
andetag om en förvän-
tan och längtan att skidskyt-
tet går igång.
– Vi i Sverige rullar alltid ut röda mattan. Och för den 

primära besöksnäringen är det här ett viktigt evenemang 
i och med att lagen ligger i Östersund och snurrar inför 
tävlingarna. Då är det attraktivt för många att jaga for-
men inför premiären. De kommer hit och bor på hotell i 
fyra veckor.

hur påverkas besöksnäringen under världscupveckan?
– Vi bokar boende för lag och sponsorer för strax över åtta 
miljoner kronor för hotellen i Östersund. Det spiller över 

på andra orter, framför allt 
bokar vi boenden i Åre för att 
det är fullt i Östersund. När 
vi tar hit stora sponsorgrup-
per lägger vi dem i Åre. Ett 
hotell för 70 personer finns 
inte i Östersund. Gruppen 
konfererar i Åre, äter, kan-
ske löser ett liftkort, åker 
och upplever skidskyttet på 
kvällen samt kör en afterski. 
Det gör att inte bara Öst-
ersund är involverat i detta 
arrangemang.

Är intresset stort även 
bland näringslivet?
– Ja, det håller i sig från 
VM, då vi hade 120 spon-
sorer. I år har vi 95 styck-
en. Vi vill bygga festen 
med många lagom stora 

och de blir ambassadörer på sina arbetsplatser och leder 
till ett enormt engagemang. När de investerat i sponsring-
en kommer de tillbaka för att de har tjänat på det. Det är 
en bra plattform för dem att knyta kontakter, ha event med 
befintliga kunder och skaffa nya kunder.

TExT: henrIk lennGren

vinter högsäsong för 
svenska idrottsevenemang
Sverige – ett vintersportens mästerskapsland? jo,
faktiskt – även utan Vinter-OS 2022 i Stockholm. 
Med Falun, östersund och Åre som ångande
lokomotiv attraheras världens främsta utövare i
längdåkning, alpint och backhoppning.

carl johan Ingeström

karin stolt halvarsson patrik jemteborn

sven von holst
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fler barn ska få 
njuta av snön
i kontrast till vad det står i läroplanen får inte alla 
barn rätt till snö. Med ett ambitiöst projekt vill 
Svenska Skidförbundet ändra på saken.

 
För fem år sedan började Charlotta Bürger Bäckström, 
skidlärare och idrottslärare i botten, fundera på hur man 
kunde aktivera fler skolelever på snö. Hon sökte forsk-
ningsmedel via GIH och använde resurserna till praktik-
nära forskning för att därefter tes-
ta satsningen i realiteten. Sprunget 
av det föddes det pilotprojekt som 
2009 genomfördes i Norrköping.

– Idag ser kommunerna till att 
barnen kommer till respektive an-
läggning. När man väl kommer 
till anläggningen finns inga kost-
nader från skolans håll. Skidför-
bundet och Friluftsfrämjandet 
står för ledare och möter barnen, 
berättar Charlotta Bürger Bäckström, som idag är gren- 
övergripande projektledare för Alla på snö på Svenska 
Skidförbundet.

Satsningen handlar om att göra snölek och snöupple-
velser till en självklar rättighet och möjlighet för alla barn i 
Sverige – oavsett bakgrund och förutsättningar. 

– Kommunerna har fått ett uppsving och fått ögonen på 
sig. På kommunnivå tar man ett större ansvar, det ligger i 
linje med hur de vill arbeta med barn och ungdomar. Det 
blir uppmärksammat. Många tänker att uteverksamheter 
och skola är krångligt, effekten är att det inte är så krång-
ligt. Effekten är att man vill göra det en gång till – och då 
har vi lyckats, säger Charlotta Bürger Bäckström.

Hon fortsätter:
– Att använda sin kropp i olika miljöer ger en bra effekt 

på barnen. Just rörelserepertoaren, att kunna hantera snö 
är viktigt i mina ögon. Det ska vara lika naturligt att glida 
på snö som att skriva.

 
iCA och SkiStar sponsrar projektet
ICA är en aktör som valt att engagera sig i Alla på snö.

– Det ett viktigt och prioriterat 
projekt. Genom våra sponsringssats-
ningar vill vi bidra till hälsa och välbe-
finnande för barn och ungdomar, och 
vi bidrar bland annat genom att ge 
råd och tips kring mat i samband med 
att de på ett lekfullt sätt lär sig åka ski-
dor och vara aktiva på snö. Förank-
ringen med skolorna ger också tro-
värdighet och en garanti att vi når ut 
på bredden, kommenterar sponsringschefen Sofia Olsson.

Även SkiStar sponsrar projektet.
– Alla på snö är en del i vår satsning mot att skapa bra 

förutsättningar för barn att åka alpin skidåkning. Vi sat-
sar hårt på produkt- och konceptut-
veckling på våra destinationer i form 
av Kidz price och Valles vinterveck-
or. Vi delar även ut gratis skipass till 
barn och ungdomar i de kommu-
ner som vi verkar i, SkiStars mark-
nads- och försäljningschef Mathias 
Lindström.

TExT: henrIk lennGren

Rodel och bob. Anrika idrotts-
grenar som kittlar nerverna med 
trånga isbanor, farter uppåt 150  
kilometer i timmen och påfrest-
ningar på 5g i kurvorna. Men allt 
utvecklas – och ur nöden med 
brist på banor kommer förnyel-
sen. Naturrodel och sportrodel är 
sportens framtid. Samma fart, men 
betydligt enklare banor ska locka 
fler aktiva.

 
Traditionell bob och rodel avgörs i 
samma banor men med olika start-
punkter. Rodelstarten utgår från start-
block där åkaren tar sats genom att 
skjuta ifrån med händerna som har 
spikförsedda handskar. Åkaren styr 
sedan kälken i ideallinje genom att 
trycka på medarna med benen och 
flytta överkroppens tyngdpunkt.

– Rodel är en olympisk gren sedan 
1964, och stor i Tyskland, Österrike 
och Schweiz. I Sverige har vi idag ing-
en elitverksamhet. Men i Saltsjöbaden 
finns ett juniorlag, där två åkare ska 
delta i JVM, säger Örjan Eriksson på 
Svenska Bob & Rodelförbundet som 
nyligen flyttat sitt kontor från Stock-
holm till Östersund.

över 67 000 deltagare är anmälda 
till de åtta loppen i Vasaloppets 
vintervecka 2014. Detta är det 
90:e Vasaloppet vilket firas med 
jubileumsinvigning med bland an-
dra Måns Zelmerlöw och Lagaylia 
Frazier.

 
Viktigt nav för denna årliga och väx-
ande manifestation är de ungefär 
3 500 funktionärerna från ett 60-tal 
föreningar. Det är faktiskt så att var 
tionde invånare i de tre Vasalopps-
kommunerna är Vasaloppsfunktio-
när. Vasaloppet är en stark motor för 
idrotten. 2012 genererades cirka 18 
miljoner kronor tillbaka till idrotten – 
pengar som kommer alla inblandade 
föreningar och klubbar som hjälper till 
under arrangemangen till godo.

Sponsorerna har en central roll, och 
det är många företag som använder 
Vasaloppsarenans möjligheter till pro-
filering. Ett av dessa är DHL Freight, 
världsledande transport- och logistik-
företag.

– Vasaloppet är ett utmärkt sätt för 
oss att visa vad vi är bäst på – logistik. 

Vi sköter bland 
annat transpor-
terna av cirka 3 
000 par skidor 
och de 67 000 
åkarnas person-
liga tillhörighe-
ter från start till 
mål, säger Eme-

charlotta Bürger 
Bäckström

sofia olsson

Mathias lindström

Engelsmän på 1800-talet
Bob, som finns med i vinter-OS sedan 
1924, skapades av engelska vinter-
sportturister som besökte Sankt Mo-
ritz i Schweiz vid slutet av 1800-talet. 
Engelsmännen  satte samman två käl-
kar vilket så småningom blev en bob. 
Lopp som kördes ägde rum på skogs-
vägar innan bobanläggningar börja-
de byggas. Vid samma tid utvecklades 
även skeleton där åkaren ligger med 
huvudet framåt.

I skeleton har vi två bröder från Ve-
beröd som tävlar internationellt. I bob 
har vi just nu inga aktiva, men friidrot-
taren Robert Kronberg gör försök att 
få till en svensk elitsatsning. Även 
Ludmila Engquist gjorde ju ett för-
sök, och 100-meter häckstjärnan Lolo 
Jones och 100-meterslöparen Lauryn 
Williams deltar snart i Sotji-OS.

 
Anläggningsproblem
Problemet är banorna. Vår enda bana 
finns i Hammarstrand och är inte i 
skick för att arrangera internationel-
la tävlingar. Det fanns en i Saltsjöba-
den som nyligen lagts ned. Där finns 
planer på att bygga en bana i betong. 

Med hjälp av avtagbart tak kan isen 
bevaras och då kan kostnaden be-
gränsas till uppskattningsvis 20 mkr. 
En internationellt godkänd bana med 
konstfrusen is kan kosta cirka 50 mkr.

– Norge har också bara en bana, i 
Lillehammer, säger Örjan Eriksson.

 
Nysatsning
Det vi nu satsar på, och som blivit 
mycket stort internationellt, är två va-
rianter av rodel: naturrodel, där man 
åker på spolade isvägar med rätt enk-
la plank, och sportrodel som körs på 
snö. Sportrodel kan köras i skidpister 
och banorna påminner om storsla-
lombanor, säger Örjan Eriksson.

En sökning på Youtube och natural 
luge ger insikter om sportens drama-
tik och tjusning. Dessa två varianter av 
rodel lockar många och ur bredd hop-
pas förbundet även skapa elit.

 TExT: joachIM von stedInGk

folkfest när vasaloppet jubilerar

lie Johansson, marknadschef för DHL 
Freight som är loppets officiella logis-
tikpartner.

Sponsorskapet lever hela året med 
bland annat Facebooksidan ”Vasalop-
pet levereras av DHL”. Sponsorska-

pet engagerar även många medarbeta-
re som tränar för något av Vasaloppets 
sommar- eller vinterlopp.

– Som värd för Tjejvasan finns vi 
på plats vid starten. I en trailer kan 
åkarna värma sig före loppet. Vi har 
även värmetält utanför och livesänder 
Tjejvasan inne i trailern, säger Emelie 
Johansson.

Välgörenhet är en nyhet för i år. Vd 
Peter Hesslin utmanar andra företags-
ledare att delta i Vasaloppet för välgö-
renhets skull. Pengarna går oavkor-
tat till välgörenhetsorganisationerna 
Project Playground och Min Stora 
Dag. Projektet kallas Dreams Delive-
red och har hittills samlat in över en 
kvarts miljon kronor.  

TExT: joachIM von stedInGk

vaSalOppetS 
vINterveCKa 
2014
21 feb: KortVasan. 
30 km. 10 000 
anmälda.

22 feb: TjejVasan. 
30 km. 10 000 
anmälda. 

23 feb: UngdomsVasan. 3, 5, 7 eller 9 km. 

Sön 23 feb: Öppet Spår söndag. 90 km.  
10 000 anmälda. 

Mån 24 feb: Öppet Spår måndag. 90 km.  
8 000 anmälda. 

tis 25 feb: HalvVasan. 45 km. 5 000 
anmälda. 

fre 28 feb: StafettVasan. 24, 24, 14, 9 och 19 
km. 8 000 anmälda. 

Sön 2 mar: Vasaloppet. 90 km. 15 800 
anmälda.

Huvudsponsorer: Alecta, IBM, Preem, 
Stadium, Volswagen Personbilar

värdar: AB Karl Hedin, Asics, Axa, DHL 
Freight, FM Mattsson, ICA-Gruppen, Mora 
Armatur, Ramirent, Swix Sport, Schneider 
Electric.

partners: Best Western Hotels, Craft of 
Scandinavia, DHL Freight, Enervit, OB Wiik 
A/S, Vattenfall AB

dessutom: fyra mediapartners, 21 
leverantörer, 24 företag i Classic Club

Nya grenar ger 
kälksporten framtidstro

under sM-veckan i umeå nyligen 
arrangerades sportrodel-sM. svensk 
mästare blev christopher fladvad.  
FOTO: roGer strandBerG/sweslIdInG

emelie johansson

Svenska Bob & Rodel-
förbundet är ett av de 
minsta förbunden inom 
RF med 725 aktiva med-
lemmar. Bob & rodel är 
olympiska sporter.
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Svenska Bandyfinalen blev en 
stor folkfest på Friends Arena 
2013 med nytt publikrekord. 
Förhoppningen är nu att åter-
upprepa succén, och utnyttja 
intresset för att knyta till sig 
nationella sponsorer till Elitse-
rien i bandy.

2013 var året då Svenska Bandyfi-
nalen återvände till Stockholm 
och Solna efter att ha spelats i 
Uppsala i två decennier. Inför fi-
nalen var målsättningen att slå 
publikrekordet på 27 420 åskå-
dare och i slutändan kom hela 
38 474 åskådare.

– Efter fjolåret har vi höga för-
väntningar och arbetar nu med att 
skapa en ännu större folkfest ge-
nom att addera ytterligare inne-
håll för publiken, förklarar Fred-
rik Söderberg, projektledare för 
bandyfinalen på Friends Arena. 

 Friends Arena har utveck-
lat Fan Zone utanför arenan för 
att skapa en bättre inramning till 
Svenska Bandyfinalen.

– Fansen kan komma hit tidigt 
och få en bra upplevelse innan 
matchen. Vi har även satsat på en 
bra pausunderhållning och en fyr-
verkerishow i samband med pris-
utdelningen.

Bra betyg på isen
Precis som förra året blir mars en 
intensiv månad för personalen på 
Friends Arena. Helgen innan fi-
nalen avgörs Melodifestivalen på 
parkettgolv, som sedan snabbt 
plockas bort för att påbörja arbe-
tet med isen.

– Enda skillnaden mot ifjol är 
att det inte är en fotbollslands-
kamp efter bandyfinalen. Vi har 
samma isproduktion som förra 
året, vilket är viktigt eftersom isen 
fick bra betyg av spelarna. 

Svenska Bandyförbundet är ar-
rangör för finalen och äger alla 
sponsorrättigheter, och Friends 
Arena hjälper förbundet genom 
att erbjuda företagspaket för re-
presentation.

– Paketen såldes slut förra året 
vilket vi hoppas kunna uppre-
pa. Även den vanliga biljettför-
säljningen går enligt plan, säger 
Fredrik Söderberg och berättar 
att kommunikationerna till och 
från arenan nu fungerar bra.  

Per Selin, marknadschef på 
Svenska Bandyförbundet, är nöjd 
med hur finalen har utvecklats på 
Friends Arena, och hoppas nu att 
finalens dragningskraft ska smitta 
av sig på Elitserien.

– Framtiden för bandyn är att 

ha nationella sponsorer som sup-
portar hela bandyligan. Finalen är 
flaggskeppet, men det spelas 182 
matcher innan dess plus ett slut-
spel. Vi ska utnyttja uppmärksam-
heten kring finalen bättre för att 
lyfta hela ligan.

Sponsorer aktiva vid arenan
Inför finalen arrangerar förbun-
det en bandyfrukost på arenan 
för sina samarbetspartners, och 

Svenska Bandyfinalen fortsätter att utvecklas

på Stockholm Waterfront Con-
gress arrangeras en traditionell 
bandypytt för runt tusen bandy-
supportrar. Utanför arenan ska-
par SJ en Prio Lounge, där de 
bjuder på fika till alla gäster med 
Priokort. Även Svenska Spel, som 
har skrivit ett nytt treårsavtal med 
förbundet på 13 miljoner kronor, 
är på plats.

– Aktiveringsplanerna är dock 
inte spikade ännu. Det pågår en 

diskussion eftersom finalen ligger 
separat från vårt avtal. Vi valde att 
förlänga vårt avtal med förbundet 
eftersom de visar vilja att utveck-
la sporten. Svenska Spel har en 
lång historik med bandy, vi har 
bra spel på sporten och det satsas 
mycket på barn och ungdomar, 
säger Johan Lindvall, varumär-
keschef på Svenska Spel.

 
TExT: pIerre eklund

i början av 2013 bildades det 
Somaliska bandylandslaget 
som ett integrationsprojekt. 
Ett år senare har landslaget 
ruskat om bandyvärlden och 
hyllats på torget i Borlänge. 
Tanken är nu att få fler soma-
lier att engagera sig i idrott.

 
Historien om hur mångsyssla-
ren Patrik Andersson och Hans 
Grandin, dåvarande ordförande i 

Borlänge Bandy, startade ett so-
maliskt bandylandslag för att del-
taga i B-VM 2014 har berättats i 
medier över hela världen. Sedan 
projektet startade för ett år sedan 
har intresset varit enormt, vilket 
har satt Borlänge och bandy på 
världskartan.

– Stora medier, som BBC 
News, har varit i Borlänge och 
gjort reportage. När vi hade 
presskonferens i Irkutsk kom runt 

60 journalister. Någon sa att Sve-
rige endast hade fyra journalister 
på sin presskonferens, säger Pat-
rik Andersson. 

Även om Somalia förlorade 
samtliga matcher i bandy-VM, 
och fick en målskillnad på 2-59, 
blev mästerskapet en stor fram-
gång. Tröstmålet mot Tyskland 
var landets första mål någonsin 
i ett VM, och stödet i Irkutsk var 
oväntat stort.

– Hundratals personer hejade 
på oss, och spelarna behandlades 
som stjärnor. Alla älskade dem. 
Det var helt sjuka scener som ut-
spelade sig stundtals. Att det blev 
en sådan uppståndelse beror nog 
på att det är just Somalia, som 
brottas med mycket problem.

 
hyllade som hjältar
Projektet startade som en reak-
tion på främlingsfientligheten och 
ökade klyftor i Borlänge, där runt 
3 000 somalier bor, men när laget 
kom hem hyllades de som hjältar 
på torget.

– Det var den ultimata bekräf-
telsen. Tanken är nu att få fler 
svenskar och somalier att enga-
gera sig i föreningslivet och ut-
veckla samarbetet med fler idrot-
ter. Vi satsar på VM nästa år och 
förhoppningsvis kan 
vi starta ett somaliskt 
dambandylag också, 
säger Patrik.

 Stödet från nä-
ringslivet beskriver 
han bara som hygg-
ligt, men han är glad 
att flera spelare har 
fått sommarjobb på 
Dagab.

– Det är de för-
sta somalierna som 
Dagab anställer. Nä-
ringslivet har sett att 
om dessa killar kan arbeta mål-
medvetet och kämpa i månader 
för bandy så klarar de det mesta. 
Det är en fin merit på deras cv.

 
Viktigt i ett samhällsperspektiv
Förbundskaptenen Per Fosshaug 
har spelat många viktiga match-
er under sin karriär, men rankar 

detta uppdrag som sin viktigaste 
utmaning.

– Inget har varit så här viktigt i 
ett samhällsperspektiv. Det här är 
mycket större än bara det sportsli-
ga. Samtidigt har bandy aldrig fått 
så stor uppmärksamhet i interna-
tionell media tidigare. I vissa or-
ter dör bandyn ut, men detta kan 
göra att fler invandrarungdomar 
börjar spela.

Somalia tar sikte mot VM 2015, 
men det är inte säkert att Per 
Fosshaug fortsätter.

– Jag kan inte leva på detta så 
jag måste sätta jobb och familj 
främst. Det beror lite på mina an-
dra jobb. Jag har lärt mig mycket. 
Får man bara till möten mellan 
människor så händer bra saker.

TExT: pIerre eklund

”alla älskade dem”
– Somalia har ritat om bandykartan –

BlIr fIlM
Humorduon Filip & Fredrik gör en 
långfilm om Somalias bandylands-
lag som har biopremiär den 6 juni 
och även kommer att visas i So-
malias huvudstad Mogadishu. Till 
hösten, innan valet, visas deras 
dokumentärserie om landslaget.

förbundskaptenen per fosshaug kör peptalk inför en av somalias matcher i Irkutsk.

F
O

T
O

: 
M

a
r

t
In

 h
e

n
r

Ik
s

s
o

n
/B

Il
d

B
y

r
å

n

F
O

T
O

: 
s

t
e

fa
n

 s
j

ö
d

In

förväntningarna på finalen är höga efter förra årets publikrekord.



OS-uppladdningen har pågått i åratal. Atleternas långsiktiga engagemang, 
deras energimedvetenhet och fokus på resultat ligger Vattenfall varmt om 
hjärtat. Därför är vi stolt huvudsponsor till Sveriges Olympiska Kommitté. 
Partnerskapet hjälper unga talanger och etablerade idrottare att nå sina 
drömmars mål. Lycka till önskar vi på Vattenfall.

Det krävs mängder av energi  
för att tända våra medaljhopp.
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IdrOttSKluBBarNa Med StarKaSt varuMärKe

färsk demoskop: 
aIK i topp i år igen

Här är IdrOttSKluBBarNa 
Med StarKaSt varuMärKeN 
eNlIgt SveNSKa fOlKet:

 1. AiK (1) 17,4% 

 2. iFK göTEBORg (2) 15,8% 

 3. DjURgÅRDEN (3)  12,6% 

 4. MALMö FF (4) 10,1%

 5. hAMMARBy (6)  6,9% 

 6. LEKSAND (9) 4,4% 

 7. FÄRjESTAD (5) 4,4% 

 8. FRöLUNDA (8) 3,4% 

 9. BRyNÄS (7) 3,0% 

 10. SKELLEFTEÅ AiK (13) 2,7% 

 11 . hV 71 (10) 2,6% 

 12. hELSiNgBORgS iF (12) 1,5% 

 13. ELFSBORg (14) 1,3% 

 14. MODO hOCKEy (11) 1,3% 

 15. gAiS (17) 1,0% 

 16. LULEÅ hOCKEy (16) 0,8% 

 17. LiNKöpiNg hC (15) 0,4% 

 18. hÄCKEN (18) 0,3% 

 19. KALMAR FF (19) 0,1% 

 öVRigA KLUBBAR TOT. 10,0% 

Arenareklam används av allt fler 
företag som vill bygga upp sin va-
rumärkeskännedom till tv-tittare. 
i takt med att ny teknik lanseras 
utvecklas även reklamen. Fram-
tidens arenareklam spås bli mer 
interaktiv där tv-tittare i Asien 
och Europa kan se samma idrotts-
tävling, men olika reklambudskap 
exponeras.

 
För att arenareklam ska vara effek-
tiv och avgörande för företagens re-
sultat krävs en bra placering av re-
klambudskapet, att idrottseventet är 
tv-sänt och har ett bra tittarunderlag. 
En landskamp i SVT och TV4 genere-
rar höga tittarsiffror och ger därför bra 
effekt för de företag som gör reklam.

– I de fall vi använder oss av anting-
en digital eller fast reklam är bra ma-
terial A och O. Vi strävar efter, i den 
mån det går, att våra kunder ska ha 
branschexklusivitet på evenemangen. 
Vår målsättning är att ha få bolag som 
exponeras mer, förklarar Andreas Ot-
termark, vd på konsult- och mediefö-
retaget ISP Sport & Marketing.

 Det är dock skillnad på utomhu-
sarenor och inomhusarenor. Thomas 
Kalmér, vd på konsult- och mediefö-
retaget Taktik berättar att det är fler 
företag som tävlar om uppmärksam-
heten på en utomhusarena.

– Det är lättare att få fram budskap 
på en mindre yta, men det är fortfa-
rande tittarunderlaget som är det pri-
mära när vi köper platser för de kun-
der vi företräder. Effekten på publiken 
på arenan är marginell jämfört med 
de stora tittarunderlag som finns på 
själva tv-sändningen.

 
Strategisk placering i skidspår
Vintersport och framförallt skidor 
kräver planering och bra samarbete 
mellan producent och reklamrättig-
heternas innehavare. Tittaren ska få 
en upplevelse av idrott och natur och 
se företagens reklambudskap.

Interaktiv arena- 
reklam är framtiden

– Under våra skidevenemang går vi 
på färre företag som väljer att synas 
mer. Vi har under flera år samarbetat 
med Skidspelen i Falun och har även 
de exklusiva reklamrättigheterna un-
der skid-SM, säger Andreas Otter-
mark på ISP Sport & Marketing.

Thomas Kalmér arbetar med stra-
tegiska placeringar i skidspåren vid 
vändningar, uppförsbackar eller kur-
vor.

– Ute i spåret kan du få längre sek-
venser med varumärket medan det i 
målgången kan bli många budskap 
för TV-tittarna, och då har reklamen 
svårare att tränga igenom. Vi jobbar 
även med nummerlappar på åkarna.

 
Framtidens arenareklam
Med den tekniska utvecklingen kom-
mer nya lösningar för reklam. Led, 
webb och mobiltelefoni har utveck-
lats under de senaste åren, och i 
framtiden kan reklam bli mer inter-
aktiv under de stora idrottsevene-
mangen och matcherna.

– Reklamytor på arenan kommer 
då bestå av ett speciellt material. Un-
der sändning kommer TV-studion 
producera olika reklambudskap på 
ytorna beroende på vilka länder det 
sänds i. Ett ölmärke som exempelvis 
är vanligt i Europa exponeras i dessa 
länder, medan ett asiatiskt öl visas i 
asiatiska länder. TV-tittarna ser sam-
ma match, men olika reklam, förkla-
rar Thomas Kalmér på Taktik.

– Detta testas nu i spanska La 
Liga och vi följer utvecklingen med 
spänning. I framtiden tror jag även 
att det blir än viktigare att skilja på 
lokal och nationell arenareklam. Fö-
retag som endast verkar lokalt kom-
mer att rikta sin arenaexponering 
mot publiken, medan nationella bo-
lag väljer exponering som syns tydligt 
i tv, berättar Andreas Ottermark på 
ISP Sport & Marketing

 
TExT: pIerre eklund

ISp SpOrt & MarKetINg
grundat: 1985

antal anställda: 
7

Omsättning 
(2013): Ca 30 
miljoner kronor

Kunder: Sportbladet, Prioritet Finans, 
Björnkläder, Kumho, Stavdal, Unibet m.fl.

Idrottsevent med exklusivt 
försäljningsuppdrag: 
Handbollslandslaget samtliga 
hemmamatcher för dam och herr, SM-
finalerna i bandy på Friends Arena, 
Friidrottsförbundet, Skid-SM (längd), 
Gamla Ullevi – IFK Göteborg, Gais och 
Örgryte IS, Rambergsvallen – BK Häcken 
och Djurgården Fotboll på Tele2 Arena.

MarKNadStaKtIK aB
grundat: 1990

antal 
anställda: 5

Omsättning 
(2012): 19 miljoner kronor.

uppdragsgivare: XL-BYGG, Weber, 
Inspecta, Jobman, InkClub, Caverion, Meca, 
Daloc, Beijer mfl.

Idrottsevent där kunder syns: Helsända 
landskamper på handboll, bandy, fotboll, 
ishockey. Allsvenskan i fotboll, SHL 
ishockey. De populäraste idrotterna och de 
elitserieligor som pågår året runt som till 
exempel handboll, basket, innebandy, samt 
friidrott och simning.

AIK med topplaceringar i fotbollsall-
svenskan senaste åren och med hockeylaget 
i SHL (om än på väg ut i år) toppar åter 

igen. Djurgårdens 
idrottsvarumärke 
står sig starkt lik-
som fotbollsför-
eningen IFK Gö-
teborgs. De tre 
toppande klub-
barna har  alla en 
lång historia med 
många sportsliga 
framgångar ge-
nom åren. Skellef-
teås färska fram-

gångar syns i resultaten precis som vi såg 
att Brynäs tidigare SM-guld gav dem en lite 
skjuts upp i tabellen förra året. Men det är 
svårt för klubbarna utanför storstäderna att 
nå en topp-placering. Hammarby kan säkert 
tillskriva sin relativt höga placering tack vare 
både bandy och handbollslagens positioner.

 
Kort om undersökningen:
Frågan som ställts till respondenterna: 

– Vilka tre svenska idrottsföreningar el-
ler klubbar anser du har det starkaste varu-
märket? 

Frågan har utformats på det sättet för att 
undvika att man enbart röstar på sin egen 
favoritklubb.Undersökningen är genomförd 
inom ramen för Demoskops telefonomnibus 
under perioden 28 januari och 5 februari.

Urvalet i undersökningen görs med De-
moskops standard för telefonnummerba-
serade befolkningsurval. Urvalet är riks-
representativt och kan sägas utgöra ett 
mini-Sverige.

Resultaten baseras på 1 000 genomförda 
intervjuer med personer mellan 18 -89 år.

Urvalsprincipen är densamma som i De-
moskops månatliga väljarundersökningar 
som publiceras i Expressen.

Procentandelarna i resultaten utgör anta-
let svar för en viss klubb i förhållande till det 
totala antalet klubbar som nämnts.

TExT: Gustaf Berencreutz

Demoskop har på uppdrag av 
Sport & Affärer frågat svenska 
folket vilka tre svenska idrottsklub-
bar de anser har det starkaste 
varumärket. Vi utformade frågan 
på det sättet för att de som svarat 
inte enbart skulle lyfta fram sitt 
eget favoritlag. Undersökningen 
skedde i januari och det här är 
tredje året som undersökningen 
utförs. Resultatet publiceras varje 
år i Sport & Affärer nr 1 i Dagens 
industris riksupplaga samt på 
Sport & Affärers hemsida www.
sportaffarer.se/Idrottsklubbarnas 
varumärken.

KärNvärdeN HOS de tIO StarKaSte varu-
MärKeNa BlaNd SveNSKa IdrOttSKluBBar:

aIK: Passion, stolthet och tradition.

IfK göteborg: Passion, professionalism och kamratskap.

djurgården: Glädje, värdighet, respekt – alltid oavsett

Malmö ff: Öppenhet, professionalism och vinnarinstinkt.

färjestads BK: Målmedvetenhet, trovärdighet och professionalism.

Hammarby If: Rötter, ambition, gemenskap, respekt och kärlek.

Brynäs If: Stolthet, hunger, engagemang och gemenskap.

frölunda Indians: Mod, passion och gemenskap.

leksands If: Stolthet, tradition, respekt.

Skellefteå aIK: Tillsammans jobbar, växer och vinner vi

Hela undersökningen kan beställas på : kontakt@sportaffarer.se

(Förra årets placering inom parentes)



– malmoarena.com –

Biljetter: www.ticnet.se, 077-578 00 00 
VIP / Företagspaket: 040-642 04 00
Restaurang: 040-642 04 44

I samarbete med:

SM-FINALER Innebandy  
Dam-och herrfinaler
12 APRIL 2014

Dubbla mästarmöten i Malmö Arena!

26 DECEMBER 2013- 5 JANUARI 2014

SM-FINALER Handboll 
Dam-och herrfinaler
24 MAJ 2014

1402 annons SPORTAFFARER 252x358.indd   1 2014-02-11   12:43
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SpONSrINgSläget I förBuNdeN

nder förra årets kartläggning av de 69 svenska 
specialidrottsförbunden minskade flera för-
bund sina sponsorintäkter mot OS-året 2012. 
Det var för tidigt för att prata om en trend, 
och Sport & Affärer konstaterade att OS-året 

2014 skulle bli en bra fingervisning på sponsorutveck-
lingen. Förra året minskade tio förbund sina sponsor-
intäkter och i år elva, men det är framförallt allt färre 
förbund som ökar. I år ökar tolv förbund medan 17 
ökade förra året. Genom att jämföra totalsumman av 
de tio förbund som ökar mest i reella tal 2014, med to-
talsumman av de tio förbund som ökade mest i reella 
tal 2013 ser vi en tydlig skillnad. 2013 var den totala 
ökningen bland de tio förbund som ökade mest i reella 
tal 21,5 miljoner kronor. I år var den summan endast 
10,2 miljoner kronor, det vill säga hälften så mycket 
som året innan.
 Samtidigt finns det enstaka förbund – Golfförbundet 
och Ridsportförbundet – som fortsätter att rida på den 
framgångsvåg som enskilda utövare och landslag haft de 
senaste åren med nationella och internationella fram-
gångar och utmärkelser. Även Triathlonförbundet ser 
en positiv trend. Missa inte kommentarer från några av 
förbunden på Sport & Affärers hemsida.

SÅ Här Har uNderSöKNINgeN gÅtt tIll
Sport & Affärer har för åttonde året i rad kartlagt spon-
sorläget i de 69 svenska specialidrottsförbunden utifrån 
följande kriterier

• Beloppet eller värdet skall uppgå till minst 50 000 
kr per år. 

• Rabatter eller så kallade ”kick-backs” skall även det 
ge förbundet minst 50 000 kr per år. 

• Sponsorer av enskilda evenemang eller tävlingar 
(SM-sponsorer eller liknande) räknas inte med, 
utan intäkterna/värdet skall finansiera förbundets 
övergripande verksamhet.

Vi redovisar som vanligt den beräknade totalintäkten 
för 2014 från sponsring och kommersiella samarbeten 
för förbunden, som den uppskattats av förbunden själ-
va. De sponsorintäkterna som har redovisats finansie-
rar förbundets övergripande verksamhet. Vi har valt att 
redovisa alla sponsorer utan inbördes ordning i storlek 
eller värde.

avgräNSNINgar
I alla undersökningar måste avgränsningar göras för att 
få jämförbara resultat. Det gör att resultaten inte all-
tid upplevs stämma med verkligheten. Vissa förbund 
söker affärsmässiga samarbeten som inte klassas som 
traditionell sponsring, medan andra förbund eftersträ-
var icke-traditionella samarbeten med näringslivet som 
ger ekonomiska möjligheter att sänka delar av kostna-
derna för förbundet eller genomföra aktiviteter som ej 
skulle ha genomförts utan samarbetspartners. Enskilda 
event och tävlingar har stor betydelse för många för-
bund och dess ekonomi, men inkluderas inte som tidi-
gare nämnts i denna sammanställning. För en fördju-
pad syn på eventens betydelse rekommenderas Sport 
& Affärers Eventbilaga, som utkommer i juni.

 TExT: pIerre eklund

Sponsortrenden fortsatt negativ
De tio största förbunden 2014 vad gäller 
sponsorintäkter är samma förbund som låg 
tio i topp förra året. Tillsammans drar de in 
380 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
fem miljoner kronor mot 2013. Trots det är 
sponsortrenden fortsatt negativ då allt färre 
förbund ökar sina sponsorintäkter.

U

1. Skidförbundet (Ny)  4  1 1 2 000
2.  Golfförbundet (4)  2 000 000
3.  Ridsportförbundet (Ny)  1 600 000
4.  Friidrottsförbundet (Ny)  1 226 000
5.  Handbollsförbundet (3)  500 000
6.  Simförbundet (Ny)  300 000
7.  Seglarförbundet (Ny)  200 000
8.  Curlingförbundet (Ny)  90 000
8.  Squashförbundet (Ny)  90 000
10.  Brottningsförbundet (Ny)  60 000

1. Fotbollförbundet  150 000 000 SEK
2.  Skidförbundet  89  1 1 2 000 SEK
3.  Ishockeyförbundet  43 000 000 SEK
4.  Golfförbundet  26 000 000 SEK
5.  Handbollsförbundet (6)  14  200 000 SEK
6.  Friidrottsförbundet (7)  13  226 000 SEK
7.  Innebandyförbundet  13 000 000 SEK
8.  Skidskytteförbundet (5)  12  910 000 SEK
9.  Ridsportförbundet (10)  10 000 000 SEK
10.  Simförbundet (9)  9  100 000 SEK

SpeCIalIdrOttSförBuNdeNS SpONSOrer 2014

– Allt färre förbund ökar sina sponsorintäkter –

aKadeMISKa IdrOttSförBuNdet 
<50 000 Kr (Oförändr.) 

aMerIKaNSK fOtBOllSförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

BadMINtONförBuNdet
400 000 Kr (Minskning 100 000)
Wilson och Caperio

BaNdyförBuNdet
7 900 000 Kr  (Minskning 100 000)
ISP Reklam, Dina Försäkringar, ICA, Reebok/CCM, Kosa Sport, 
Lindbergs, Moelven, Newbody, P & M Sales, Scandic, Scanworld, 
SJ, SP Fönster, Svenska Spel, Viking Line,Radisson Blu Waterfront 
hotel

BaNgOlfförBuNdet
<50 000 Kr (Minskning 30 000) 1

CW Golf Service, Gosh, NIFO

BaSeBOll- OCH SOftBOllförBuNdet
50 000 Kr (Oförändr.)
X Bats/X ProTec

BaSKetBOllförBuNdet
3 000 000 Kr (Minskning 650 000)
Stadium, Nike, Bonnierförlagen, Molten, Wilson, Folksam, Inprint, 
DeRoyal, SJ

BIlJardförBuNdet
150 000 Kr (Ökning 50 000, +50%)
Biljardexperten AB

BIlSpOrtförBuNdet
2 500 000 Kr (Oförändr.) 2

Moderna försäkringar, Motorbranchens Arbetsgivareförbund, 
Förlags AB Albinsson och Sjöberg, Frans August tält, Sandå AB, 
Öhlins Racing, NeH, SBF Motorsport AB

BOB- OCH rOdelförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

BOrdteNNISförBuNdet
1 050 000 Kr (Oförändr.)
Stiga, Köpings kommun, Svenska Resebolaget, Hotel Falköping

BOuleförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.)

BOwlINgförBuNdet
150 000 Kr (Oförändr.)
Sporrong

BOxNINgSförBuNdet
<100 000 Kr (Oförändr.)
Adidas

BrOttNINgSförBuNdet
<110 000 Kr  (Ökning 60 000, +150%) 3

Adidas

BudO & KaMpSpOrtförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

BÅgSKytteförBuNdet
200 000 Kr (Oförändr.)
Bågar & Pilar

CaStINgförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

CurlINgförBuNdet
500 000 Kr (Ökning 90 000, +22%)
361°, Energi Försäljning Sverige, Euro Finans, Thermia Värme-
pumpar, Stjärnägg

CyKelförBuNdet
2 290 000 (Minskning 435 000)
Posten, J-bil, Kalas Unique Wear, Bauhaus, Dalblads Nutrition 
AB, Shimano

daNSSpOrtförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.)4 

1.  Brottningsförbundet  150 %
2.  Squashförbundet  60 %
3.  Biljardförbundet  50 %
4.  Kanotförbundet  30 %
5.  Curlingförbundet  22 %
6.  Ridsportförbundet  19 %
7.  Seglarförbundet  13 %
8.  Friidrottsförbundet  10 %
9.  Golfförbundet  8 %
10.  Skidförbundet  5 %

Inget förbund åkte ur topp10 från förra året men flera 
förändringar i listan (ny på listan eller förra årets 
placering i parentes).

totalsumman från dessa tio förbund har halverats från 
förra årets tio främsta förbund (ny på listan eller förra 
årets placering i parentes).

dessa förbund har ökat sponsringsintäkter-
na mest mellan 2013 och 2014 i reella tal

dessa förbund har ökat sponsringsintäk-
terna mest mellan 2012 och 2013 i procent

de största förbunden (sponsorintäkter i kr)

dartförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

dragHuNdSpOrtförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.)

dragKaMpförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

dövIdrOttSförBuNdet
160 000 Kr (Oförändr.)
Folksam, PAB Press i Göteborg

flygSpOrtförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

fOtBOllförBuNdet
150 000 000 Kr (Minskning 1 859 000)
Adidas, Aftonbladet, Berendsen Textil AB, Björk&Boström Sport-
resor AB, Björks Buss AB, Cavaliere AB, EA Sports, Elkedjan, EON, 
Estrella AB, Expressbild, Fabege AB, Folksam, Folkspel i Sverige 
AB, Grandiosa, Grand Travel Group, Hertz, Hörmann Sv AB, ICA 
AB, Intersport AB, ISP Sport & Marketing, Kickerz, Kinnarps AB, 
Konami, Kontorab, LA Travel AB, Laerdal, Malaco, Malmö Aviation, 
Marabou, Misco, Mediatec, Netrelations, Otto Bock Scandinavia 
(Rehband), Panini, Peab, Pepsi, Posten AB, Privab Grossisterna 
AB, Ricoh, Scandic Hotels, SJ, Spendrups Bryggeri AB, Spintso, 
Sporrong AB, Steve Perryman Travel AB, Sverige Bygger, 
Swedbank AB, Svensk Jordelit, Svenska Kommunalarbetareför-
bundet, Svenska Spel, Trosamfundet Svenska Kyrkan, Viking Line 
Skandinavien AB, Volvo, Webtraffic, Willington, Woody

frIIdrOttSförBuNdet
13 226 000 Kr (Ökning 1 226 000, +10%)  
Bauhaus, Folksam, NEH/XR-cise, Atea, Berendsen, Björnkläder, 
Cramo, Folkspel, Fabegé, HBR,  ISP- Sport & Marketing, Grand 
Travel Group, Powerade, Scandic, Sporrong, Prioritet Finans, 
Verisure, VMP

frISBeeförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

fäKtförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

gOlfförBuNdet
26 000 000 Kr (Ökning 2 000 000, +8%)
Skandia, Nordea, Entercard, Taylor Made, Adidas, Best Western, 
VW, Folksam, Ahlsell, Golfstore, Nomor, Gullbergs, HP, John Deere. 
Golf Plaisir, Swedbank Babs

gyMNaStIKförBuNdet
760 000 Kr (Oförändr.)
Pensum, Rantzows & LEG, Stadium, Vera Sport

gÅNg- OCH vaNdrarförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

HaNdBOllförBuNdet
14 200 000 Kr (500 000, +4%)
Actavis/Flux, SJ, Adidas, Bring, Expressen, Svenska Spel, Stadium, 
Scandic, MediRoyal, ISP – Arenareklam, ”Framtidslandslaget” 
Svenska Handbollslandslagets Affärsnätverk

HaNdIKappIdrOttSförBuNdet & SverIgeS 
paralyMpISKa KOMMItté
8 000 000 Kr  (Oförändr.) 5

ATG, ICA, Folksam, Jysk, Sv Adressändring, H&M, Scandic,  
Swedavia, KIA, AngseliusRönn, Hemma, JKL Group

INNeBaNdyförBuNdet
13 000 000 Kr (Oförändr.)
Asics, Folksam, Försvarsmakten, Honda, Newbody, SJ, Svenska 
Spel, Unihoc, Unisport

ISHOCKeyförBuNdet
43 000 000 Kr (Minskning 500 000)
Aftonbladet, Arla/Cocio, AXA, Bauhaus, CCM, Enervit, Falcon,
Jernkontoret, Kyocera, Lidl, Live Arena, NeH, Pro Sharp, Red 
Label (Turo Tailor), Rock Klassiker, SAS, Scandic, Scania, Skoda, 
Svedea, Time Advokatbyrå, Svenska Spel 

ISSeglarförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 
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Sponsortrenden fortsatt negativ
– Allt färre förbund ökar sina sponsorintäkter –

JudOförBuNdet
< 300 000  6

BI Sport AB

KaNOtförBuNdet
<150 000 Kr  (Ökning 35 000, +30%)
Bäckströms Mekaniska, Dobsom

KarateförBuNdet
350 000 Kr (Ökning 20 000, +6%)
Budo Nord

KlätterförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

KONStÅKNINgSförBuNdet
400 000 Kr (Oförändr.)
Lutha, Pro Sharp, No Fall, Scanworld, Sporrong, Nordic Ice 
samt MP-Skating (ej Trimtex längre)

KOrpeN
225 000 Kr   (Minskning 275 000)
Folksam

laNdHOCKeyförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

MOtOrCyKel- OCH SNöSKOterförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.)

MÅNgKaMpSförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

OrIeNterINgSförBuNdet
2 500 000 Kr (Oförändr.)
Sveaskog, Folksam, Team Sportia, ISC, Silva, LRF, Lillsport, 
Nordenmark, AXA, Dafgård

raCerBÅtförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

rIdSpOrtförBuNdet
10 000 000 Kr (1 600 000, +19%)
Agria, ATG, Volkswagen, Resia, Kavli, Leksands Knäckebröd, 
Horse1/Swedish Riders Trophy, Equi Tours, Uvex, Safety System, 
Mountain Horse, Nova Horse&Trading, Trafikutbildningsal-
liansen, Krafft.

rOddförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

rugByförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

SeglarförBuNdet
1 700 000 Kr (Ökning 200 000, +13%)
Musto/Sebago, Wallenius Wilhelmsen, Viamare, Volvo, Harken, 
Liros mfl

SIMförBuNdet
9 100 000 Kr (Ökning 300 000, +3%)
E.ON, Coca-Cola, Arena,  Kelloggs, Malmsten, Fram Foods, NEH, 
Scandic, Scandihall, Svenska Resebolaget, Newbody, Viking 
Line

SKIdförBuNdet
89 112 000 Kr (Ökning 4 112 000, +5%)7

Vattenfall, ICA, Samsung, Audi, Bridgestone, Expressen, Gold-
win, McDonalds, Skistar, Craft, Life, Scania, Swerob, Team Spor-
tia, Volkswagen, Dr Zipe, Klart.se, Sätila, Tele 2, Tenson mfl

SKIdSKytteförBuNdet
12 910 000 Kr  (Minskning 2 775 000)
Huvudsponsorer: Handelsbanken Skog & lantbruk och Ener-
giförsäljning Sverige. Teamsponsorer: Sveaskog, Volvo Cars, 
Volvo Trucks, Adidas. Officiella samarbetspartners:
IFS, Silva, Polar, Odlo, AllTele, Idre Fjäll, Hylte Lantmän

SKOlIdrOttSförBuNdet
<50 000 Kr (Oförändr.) 

SKrIdSKOförBuNdet
200 000 Kr (Minskning 300 000)
Lorini Sports - Huisjes sportswear BV, SportsNavigator

SKytteSpOrtförBuNdet
350 000 Kr (Oförändr.)
Norma, Sport&Funktion/Umbro, 3M Peltor

SpOrtdyKarförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

SquaSHförBuNdet
240 000 Kr (Ökning 90 000, +60%)
ASB, Boreson & Boreson, JOMA

StyrKelyftförBuNdet
130 000 Kr  (Oförändr.)
Eleiko, Sporrong

taeKwONdOförBuNdet
300 000 Kr (Oförändr.)
Budo Nord

teNNISförBuNdet
6 900 000 Kr (Oförändr.)
SEB, Volkswagen, Tretorn, VMI, Quality Team

trIatHlONförBuNdet
1 100 000 Kr (Oförändr.)8

Newline, TYR och Scandicr

tyNgdlyftNINgSförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

varpaförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.)
Svenska Varpaförbundets sponsringsintäkt för 2014 är 0 kr. 
Det pågår arbete för att ändra den siffran till kommande år.

vatteNSKIdförBuNdet
<50 000 Kr  (Oförändr.) 

vOlleyBOllförBuNdet
100 000 SEK (Minskning 650 000)
Mikasa

1. Bangolfförbundet har tappat en sponsor som de hoppas få tillbaka.
 2. Delar av verksamheten bolagiserad. I ej uppräknade bolag finns kom-
mersiella samarbeten. De finns alltså inte med i beräkningen.
3. Brottningsförbundet har även flera mindre avtal till ett sammanlagt 
värde av 150 000 kronor.
4. Danssportförbundet har historiskt inte jobbat med sponsring. Från 
och med 1 februari arbetar Linus Axelsson halvtid som marknads- och 
kommunikationsansvarig med prioritering på sponsring och partners. 
Förbundet gör således en satsning, men förväntar inte att få in några 
större sponsorer detta år utan siktar på 2015.
5. Förbundet har tre verksamhetsdelar - Svenska Handikappidrotts-
förbundet, Lag Paralympics och Special Olympics - och därför tre 
sponsorstrukturer och tre olika loggor som är relevanta att använda. 
Beloppet som anges är den totala summan.
6. Judoförbundet vill inte uppge exakt siffra då det skulle röja uppgifter 
som är exklusiva för alla parter.
7. Summan omfattar Alpint, Längdskidåkning, Freestyle, Skicross, 
Snowboard,
Speedskiing, Telemark, Backhoppning med Nordisk kombination, 
Rullskidåkning och Freeskiing.
8. I skrivande stund har förbundet skarpa förhandlingar med ett antal 
nya parter. Om en månad kan de dubbla summan.

SpOrt & affärer

varför MINSKar NI?
Jan Svensson, affärsutvecklingschef Svenska 
fotbollsförbundet: Året är ungt och siffran kan 
naturligtvis bli som ifjol eller helst ännu högre, men 
just nu är det ganska precis 150 miljoner kronor. 
Några avtal har försvunnit och några har kommit till 
och några kommer förhoppningsvis till ytterligare

Håkan Blidberg, Marketing director Svenska 
skidskytteförbundet: Minskningen beror på att tre 
sponsorer av skilda skäl lämnade oss eller klev ner i 
nivå, vilket är en ganska naturlig rörlighet. Vi ersatte 
dessa i viss mån men inte fullt ut. Våra intäkter har 
ökat i snabb takt och relativt konstant med cirka 25 
procent per år sett över de 4-5 sista åren. Nu såg vi 
ett avbrott i den utvecklingen vilket har fått oss att 
se över innehåll och strategi vilket gör oss bättre 
rustade för att kunna fortsätta utveckla Svenskt 
skidskytte som sponsringsrättighet. Konjunkturen 
har bara påverkat oss i viss mån men den är inte 
avgörande, det finns fortfarande mycket affärer att 
göra. Man behöver bara vara än mer på tårna och ha 
lite mer tålamod. OS gör det lite krångligare att skapa 
effekter för våra sponsorer och vi tappar mycket 
kontinuitet under OS-perioden. Samtidigt är OS viktigt 
för oss som idrott, eftersom det skapar stort intresse 
och hausse kring sporten vart fjärde år. OS blir som 
ett positivt avbrott i ”VM och Världscup-lunken”.
 
Jakob Birgersson, Svenska volleybollförbundet: 
Vi har en del personalförändringar i vår organisation. 
Viss kunskap har försvunnit och vi bygger upp ny kun-
skap och nya kontakter från 2013. Konjunkturen märks 
främst av känslan av återhållsamhet och försiktighet 
bland företag vi kontaktar med förslag om sponsring.
 
lena alfvén, generalsekreterare Svenska Cykel-
förbundet: Vi känner av konjunkturen. Främsta skälet 
till minskningen är att en av de stora sponsorerna 
dragit tillbaka sitt stöd. Något vi direkt ser är kopplat 
till marknadsläget för den specifika branschen.

Snart släpper vi biljetterna!

GYLLENE HJULET
& BRANSCHFORUM

En heldag och helkväll med sponsring och event i fokus. 
Bli inspirerad, lär dig något nytt, 

träffa kollegor, få pris (kanske) och gå på galamiddag. 

DEN 15 MAJ
GLOBEN ANNEXET

Mer information kommer inom kort på gyllenehjulet.se

Hur förKlarar NI öKNINgeN?
Mikael Åbom, affärschef Svenska golf- 
förbundet: Orsakerna är att vi fortsatt blivit bättre på 
att skapa en tydlighet och kunskap i samarbetet med 
våra sponsorer om målgrupp och varumärke samt vår 
förmåga att leverera en bra och attraktiv produkt. SGF 
har dessutom varit aktiva på att kontakta företag och 
haft en konstruktiv dialog under 12-18 månader innan 
vi fått avslut. Vi har dessutom haft strategin att inte 
gapa över för mycket i steg ett utan först få igång ett 
samarbete för att sedan kunna utveckla då vi vet att vi 
har en attraktiv produkt att erbjuda. Det ser vi i inrap-
porterade siffror. 
SGF och alla medlemsklubbar har idag en stor och 
attraktiv målgrupp som i relation till att vi kan utföra 
ett aktivt deltagande med sponsorer och deras kunder 
skapar en ”win-win” situation. Våra olika kommunika-
tionskanaler som till exempel tidningen Svensk Golf 
är en orsak till ökningen där våra partners erhållit 
exponering i sina avtalspaket. Slutligen så ser vi också 
att vi fått respekt på marknaden utifrån att vi kunde 
genomföra ett nytt internationellt mästerskap i Sverige 
– Helsingborg Open med bra framgång (dessa siffror är 
ej med i inrapporteringen).

Hur förKlarar NI öKNINgeN?
Stefan Svensson, marknadschef Svenska 
Simförbundet: Det är framförallt det nya stora 
avtalet med Coca-Cola som påverkar positivt.
 
Stefan lövgren, general manager Svenska 
Handbollsförbundet: Vår ökning beror främst 
på fler medlemsföretag i vårt nätverk Framtids-
landslaget, men även omförhandlade avtal med 
befintliga sponsorer.
 
Camilla Sand, marknadschef, Svenska 
ridsportförbundet: Sportsliga framgångar 
har genererat mer utrymme i media vilket ökar 
intresset från sponsorer. Vi arbetar aktivt med 
att marknadsföra ridsporten och vår vision 
är att vara ledande ridnation i världen. Vår 
värdegrund är baserad på att alla är välkomna 
att delta och bidra till utveckling av svensk 
ridsport.
 
lotte Jernberg, kommunikatör Svenska 
Skidförbundet: Intresset för skidor och snow-
board har ökat vilket gör det lättare både att 
värva nya och att behålla befintliga sponsorer.
 
Ola Silvdahl, generalsekreterare Svenska 
triathlonförbundet: Vi är en av få idrotter 
som växer, och vi växer snabbt. Samtidigt är 
kanske siffran 900 000 kronor för 2013 i under-
kant. Orsaken till ökande sponsorintäkter? Hårt, 
målmedvetet och strategiskt arbete avseende 
den idrottsliga verksamheten på klubb- och 
föreningsnivå, vilket lett till tillväxt och att vi 
ha bra rättigheter att erbjuda. Samtidigt som 
triathlon som idrott är en underbar produkt och 
att det råder allmän medvind för hälsa och kon-
ditionsidrott. En av Sveriges ”sponsorexperter” 
och VD på ett bolag i branschen förklarade för 
mig 2007 att han ”inte trodde på triathlon”.  
Känns bra att påminna honom hur fel han hade.
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 AiK 

AIK förhandlade om att sälja Milosevic 
till Hellas Verona. Men det blev ingen-
ting och nu har man än en gång över-
skott på mittbackar. Man lånar tillbaka 
Teteh Bangura (Bursaspor), som för 

några år sedan gjorde 17/15 för AIK men som sedan 
dess bara åstadkommit 48/12 för tre olika klubbar. 
Eero Markkanen har misslyckats med att bli ordi-
narie i någon finsk klubb men har trots det 54/30 
på fyra säsonger. Kenny Pavey (Öster), Niclas Elias-
son (Falkenberg) och Panajotis Dimitriadis (BP) är 
övriga nykomlingar. Lönekontot har lättat genom 
att en rad spelare skickats iväg. Ett bra VM och 
Borges kan ge en fet intäkt.
 
SÄLjBARA
Celso Borges mf/f 1988 25,0 mkr
Kennedy Igboananike f 1989 15,0 mkr
Nabil Bahoui mf/f 1991 10,0 mkr
+ Niklas Backman b 1988 7,5 mkr
+ Alexander Milosevic b 1992 7,5 mkr               
+ Robin Quaison mf 1993 7,5 mkr
Henok Goitom f 1984 5,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Eero Markkanen* f 1991  
Patrik Carlgren mv 1992 
Niklas Maripuu mf 1992 
Ibrahim Moro mf 1993 
Sam Lundholm mf 1994 
Edward Owusu b 1994 
Ebenezer Ofori b 1995 
Niclas Eliasson* mf 1995 
Anton Jönsson Salétros mf 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Kenny Pavey* b/mf 1979 
Kenny Stamatopoulos mv 1979 

Nils-Eric Johansson b 1980 
– Martin Lorentzson b 1984 
Per Karlsson b 1986 
Panajotis Dimitriadis* b 1986 

iNLÅNADE SpELARE
Teteh Bangura f 1989 Bursaspor 

UTLÅNADE SpELARE
Lalawélé Atakora b/mf 1990 Balikesirspor
Kwame Karikari f 1992 Balikesirspor

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Daniel Majstorovic b 1977 Slutar
Martin Kayongo-Mutumba mf 1985 Fri – Çaykur Rizespor
Robert Åhman-Persson b/mf 1987 Fri – Örebro SK
Robin Palacios mf 1991 Fri
Alhassan Kamara f 1993 Örebro SK
Sal Jobarteh mf 1993 Fri
Christian Kouakou f 1995 IF Brommapojkarna
Daniel Gustavsson mf 1990 Örebro SK

 iF BROMMApOjKARNA 

BP har skaffat två spännande an-
fallare – Dardan Rexhepi (MFF) och 
Christian Kouakou (AIK) – som kom-
mer att fylla luckor framåt. Jesper 
Karlström debuterade på mittfältet 
i höstas och hann övertyga. Dimi-

triadis försvinner till AIK men inlånade islänningen 
Jónsson kan fylla hålet på vänsterbacksplatsen. 
Förhoppningsvis kommer Gabriel Petrovic och An-
dreas Eriksson tillbaka efter skador. Budgeten ba-
lanseras genom avgångar.

SÄLjBARA
Nicklas Bärkroth mf/f 1992 5,0 mkr
+ Mauricio Albornoz mf 1988 5,0 mkr

Serge-Junior Martinsson 
Ngouali mf 1992 4,0 mkr
Jacob Une Larsson b 1994 3,0 mkr
Tim Björkström hb 1991 3,0 mkr
Dardan Rexhepi* f 1992 3,0 mkr
+ Jesper Karlström* mf 1995 3,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Pontus Åsbrink mf 1992 
Gustav Sandberg  
Magnusson mf 1992 
Davor Blazevic mv 1993 
Filip Tronêt mf 1993 
Martin Falkeborn b 1993 
Victor Söderström f 1994 
Carl Starfelt* b 1995 
Seth Hellberg* mf 1995 
Stefano Vecchia* mf 1995 
Christian Kouakou* f 1995 

iNVENTARiER (<500.000)
Pontus Segerström mb 1981 
Andreas Eriksson mf/f 1981 
Gabriel Petrovic mf 1984 
Gabriel Özkan mf 1986 
Ivo Vazgec mv 1986 
Fredric Jonson vb 1987 

iNLÅNADE SpELARE
Kristinn Jónsson b 1990 UBK Breidablik 2014

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Niklas Westberg mv 1979 Slutar
Bojan Djordjic mf 1982 Fri
Panajotis Dimitriadis mf 1986 Fri – AIK
Joakim Lindner mf 1991 Fri – Östers IF
Hampus Jönsson b 1991 Fri – IK Frej Täby
Anton Sandberg Magnusson f 1993 Fri – Varbergs BoIS

 DjURgÅRDENS iF 

Efter ett år där allting till sist 
lugnade ner sig kommer nye trä-
naren Per Olsson nu att sätta sin 
prägel på DIF, som i och med det-
ta förvandlas från hyperaktivt till 

sengångarmässigt (vad gäller genomströmningen 
i truppen). Jawo (f.d Gefle) är friköpt från Elfs-
borg och Faltsetas hänger med Olsson från Gefle. 
Backen Stefan Karlsson lämnar Öster efter sex år 
som ordinarie. Kampen mellan Prijovic, Fejzullahu 
och Jawo om två platser blir spännande. Även här 
avslutas flera kontrakt som rimligen betyder något 
lägre löneutgifter..

SÄLjBARA
Erton Fejzullahu f 1988 6,0 mkr
Daniel Amartey mf 1994 6,0 mkr
Aleksandar Prijovic f 1990 6,0 mkr
Simon Tibbling mf 1994 4,0 mkr
Emil Bergström b 1993 4,0 mkr
Jesper Arvidsson b 1985 4,0 mkr
Haris Radetinac mf/f 1985 3,0 mkr
Kenneth Høie mv 1979 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Hampus Nilson mv 1990 
Martin Broberg mf 1990 
Vytautas Andriuskevicius b 1990 
Philip Hellquist mf 1991 
Philip Sparrdal Mantilla b 1993 
Adam Kasa b 1993 
Eric Dahlgren mv 1994 
Tim Söderström mf 1994 
Ibrahim K ”Ike” Fofanah f 1994 

iNVENTARiER (<500.000)
Mattias Östberg mb 1977 
Andreas Johansson mf 1978 
Yussif Chibsah mf 1983 
Amadou Jawo* f 1984 
Alexander Faltsetas* mf 1987 
Stefan Karlsson* b 1988 

UTLÅNADE SpELARE
Nahir Oyal mf 1990 Sanliurfaspor

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Joel Riddez b 1980 Fri – IK Frej Täby

Peter Nymann hb/mf 1982 Fri – FC Vestsjælland
Petter Gustafsson b 1985 Fri – Åtvidabergs FF
Sebastian Rajalakso mf 1988 Fri – Bialystok
Daniel Jarl mb 1992 Fri – Landskrona BoIS
Brian Span mf/f 1992 Fri
Trimi Makolli mf 1992 Fri   
Pablo Dyego da Silva Rosa f 1994 Fluminense FC  
 (efter lån)
Godsway Donyoh f 1994 Manchester City  
 (efter lån)

 iF ELFSBORg 

Managern Klas Ingesson och trä-
naren Janne Mian har med benä-
get bistånd av Stefan Andreasson 
rensat så det står härliga till. Änt-
ligen får de många ungdomarna 

ta större ansvar. Plus i kanten också för att flera av 
avgångarna gett intäkter i form av sällsynta trans-
fersummor. Om Niklas Hult är helt fräsch efter sina 
skador kommer han antagligen att skjuta upp som 
en raket i prislistorna (och kanske försvinna redan 
i sommar).

SÄLjBARA
 Victor Claesson mf 1992 15,0 mkr
Johan Larsson mf 1990 15,0 mkr
Marcus Rohdén mf 1992 10,0 mkr
Sebastian Holmén b 1992 10,0 mkr
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983 5,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Niklas Hult mf 1990 
Anton Lans b 1991 
Per Frick f 1992 
Simon Hedlund mf 1993 
Liridon Gashi hb/mf 1993 
Victor Rotting* f 1993 
Anton Andreasson* mf 1993 
Adam Lundqvist* mf 1994 
Tobias Sandström mf 1995 
Arber Zeneli* mf 1995 
 
iNVENTARiER (<500.000)
Anders Svensson mf 1976 
Andreas Klarström hb 1977 
Daniel Mobaeck b/mf 1980 
Lasse Nilsson f 1982 
Jon Jönsson mb 1983 
Mikkel Beckmann f 1983 
Henning Hauger mf 1985 
Abbas Hassan mv 1985 
 
UTLÅNADE SpELARE
Tom Söderberg mb 1987 Apollon Smirnis
Skúli Jón    
Fridgeirsson b 1988 Gefle IF
Kristoffer Björk mv 1994 Dalstorps I

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Martin Andersson mb 1981 Slutar
Stefan Ishizaki mf 1982 Los Angeles Galaxy
Stefan Larsson vb 1983 Kalmar FF
Amadou Jawo f 1984 Djurgårdens IF
James Keene f 1985 Bnei Yehuda
Joackim Jørgensen b/mf 1988 Viking FK
Mohammed Abdulrahman f 1989 Fri – Motala AIF
Mohamed Bangura f 1989 Istanbul BB (efter lån)
Andreas Andersson mv 1991 Fri – IK Sirius
Anton Vilstrup b 1993 Fri – Skövde AIK

 FALKENBERgS FF 

Nykomlingen FFF:s inkorg imponerar 
inte: Halmstads målvaktsreserv Ras-
mus Rydén, Christoffer Karlsson som 
återvänder efter ett år i Hammarby, 
Tibor Joza som är tillbaka efter tre år 

med Häcken och Hampus Svensson från närbeläg-
na Vinberg. Särskilt inte med tanke på att tre helt 
ordinarie spelare har försvunnit: Sköld 30 match-
er/20 mål förra året, Eliasson 29/1 och Ervik 29/1. 
Otto Martler är dock en keeper att hålla ögonen 
på (och svettig kommer han att bli …). Men Stefan 
Rodevåg är inte snabbare nu än när han senast 
sprang bort sig i Allsvenskan.

SÄLjBARA
Otto Martler mv 1987 3,0 mkr
Anton Wede mf 1990 2,0 mkr
Carl Wede mf 1990 2,0 mkr
Dan Keat mf 1987 2,0 mkr
Arben Ajdarevic mf 1995 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
RAdam Eriksson b 1990 
Matteo Blomqvist-Zampi f 1990 
Johannes Vall mf 1992 
Carl-Oscar Andersson mf 1992 
Rasmus Andersson mf 1993 
Hampus Svensson* mf 1994 
Johan Brattberg mv 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Stefan Rodevåg f 1980 
Rasmus Rydén* mv 1983 
David Svensson mf 1984 
Tibor Joza* b 1986 
Daniel Johansson b 1987 
Johan Svahn mf 1988 
Per Karlsson b 1989 
Christoffer Karlsson* mf 1989 

iNLÅNADE SpELARE
Rasmus Sjöstedt b 1992 Kalmar FF (2014)
Godsway Donyoh mf 1994 Manchester City (2014)

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Emil Jensen b 1979 Fri
Jesper Hansen mv 1986 Fri – Trelleborgs FF
Danny Ervik b 1989 Fri – Mjällby AIF
Victor Sköld f 1989 Fri – Åtvidabergs FF
Zlatan Krizanovic f 1991 Fri
Niklas Johansson f 1991 Fri
Simon Andersson f 1993 Fri
Niclas Eliasson mf 1995 AIK

 gEFLE iF 

Gefle säljer avslutaren Jakob Orlov 
till Brann för 4,2 mkr och plockar åt 
sig fem Bosmanfall: Dardan Mustafa 
(Lunds BK), Oscar Karlsson (Nyköpings 
BIS), Robin Nilsson (Ängelholm), Jes-

per Florén (GAIS) och Sasa Sjanic (Vasalund). Den 
kvintetten skall ersätta veterankeepern Mattias 
Hugosson, mittfältaren Alexander Faltsetas och 
centerkämpen Mikael Dahlberg, plus ytterligare 
några erfarna allsvenska spelare som försvinner. 
Nye tränaren Roger Sandberg kommer inte att 
kunna upprepa företrädaren Per Olssons överlev-
nadstricks. Det finns helt enkelt inga förutsätt-
ningar för det. Nya arenan kommer nästa år att 
invigas med spel i Superettan. Även här har trup-
pen bantats. 

SÄLjBARA
Jonas Lantto mf 1987 4,0 mkr
Olof Mård mb 1989 2,0 mkr
Simon Lundevall b/mf 1988 2,0 mkr
David Fällman b 1990 2,0 mkr
Johan Oremo f 1986 2,0 mkr
Jesper Florén* b 1990 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Jonas Olsson b 1990 
Sive Pekezela mf/f 1992 
Dardan Mustafa* f 1992 
Oscar Karlsson* mf 1992 
Oskar Larsson mv 1994 
Emil Bellander f 1994 

iNVENTARiER (<500.000)
Anders Wikström b 1981 
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin b 1984 
Sasa Sjanic* mv 1986 
Robin Nilsson* b 1988 
Zakaria Abdullai mf 1989 
Marcus Hansson b/mf 1990 

iNLÅNADE SpELARE
Skúli Jón Fridgeirsson b 1988 IF Elfsborg

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Mattias Hugosson mv 1974 Slutar
Daniel Bernhardsson hb 1978 Slutar
Pär Asp b 1982 Fri – Varbergs BoIS
Mikael Dahlberg f 1985 Fri – Apollon Smirnis
Jakob Orlov f 1986 SK Brann
Alexander Faltsetas mf 1987 Fri – Djurgårdens IF
Linus Malmborg mb 1988 Assyriska FF
William Lundin b 1992 Slutar
Johan Svantesson mf/f 1992 Fri
Joachim Adukor mf 1993 Fri
Erik Törnros f 1993 Fri – IK Brage

 
 iFK göTEBORg 

Försäljningen av Tobias Hysén gav 
IFK ca 9 mkr, vilket var betydligt mer 
än väntat. Men han lämnar å andra si-
dan ett hål efter sig. Robin Söder och 
unge Gustav Engvall är truppens enda 

renodlade anfallare. Backen Ludwig Augustinsson 
får äntligen visa vad han går för, efter förra årets 
skada direkt efter ankomsten från BP. Sam Lars-
son, Engvall, Augustinsson och Darijan Bojanic är 

S P E L A R T R U P P E R N A

Sport & affärer bedömer  
fotbollsallsvenskans spelartrupper

Varje klubbs spelare har delats in i grupper baserade på deras värde. De som betraktas som säljbara har 
dessutom värderats individuellt. Alla spelare har sin lagposition och födelseår angivet. I spelarlistorna är 
årets nyförvärv märkta med asterisk (*).

Börsras när svångremmen dras åt

Celso Borges AIK 1988 25,0 mkr 20,0 mkr
+ Imad Khalili Helsingborgss IF 1987 15,0 mkr 3,0 mkr

– Moestafa El Kabir BK Häcken 1988 15,0 mkr 20,0 mkr
Victor Claesson IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 20,0 mkr

Johan Larsson IF Elfsborg 1990 15,0 mkr 15,0 mkr
Kennedy Igboananike AIK 1989 15,0 mkr 15,0 mkr

David Accam Helsingborgs IF 1990 15,0 mkr 15,0 mkr
Nabil Bahoui AIK 1991 10,0 mkr 10,0 mkr

Marcus Rohdén IF Elfsborg 1992 10,0 mkr 10,0 mkr
Sebastian Holmén IF Elsborg 1992 10,0 mkr 10,0 mkr

Sam Larsson IFK Göteborg 1993 10,0 mkr 10,0 mkr
Robin Söder IFK Göteborg 1991 10,0 mkr 10,0 mkr

– Robin Simovic Helsingborgs IF 1991 10,0 mkr 15,0 mkr
–Simon Thern Malmö FF 1992 10,0 mkr 15,0 mkr

Namn Klubb född värde feb värde oktallsvenskans
guldklimpar

Celso Borges håller sin 
tätposition. Men spe-
lare som Helsingborgs 
målvakt Pär Hansson 
(nu utanför listan) och 
unge avslutare Robin 
Simovic (drastiskt 
sänkt värde) får ta 
nya tag efter klubbens 
svaga fjolårssäsong. 
Klubbens skyttelige-
vinnare Imad Khalili 
är dock vårens börs-
raket.
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Spelarbörsen rasar som en konsekvens av de allsvenska klubbar-
nas ekonomiska krisläge. Totalvärdet sjunker med 5,26 procent 
– från 902,5 mkr till 855 mkr. problemen har två grundläggande 
orsaker, båda av långsiktig karaktär.

Den första orsaken är självförvållad: Lönerna är alldeles för höga.
Den andra beror på omvärlden: Det har blivit allt svårare för 
svenska klubbar att sälja sina spelare utomlands.

analys Gunnar persson
gunnar@sportaffarer.se

Det vi ser är konsekvensen av drygt 18 år med Bos-
manreglerna, där spelare med utgångna kontrakt 
flyttar gratis.  

När MFF förlorade sin kontraktslöse lagkapten 
Jiloan Hamad till Hoffenheim fick man hålla till 
godo med ett utbildningsbidrag på ungefärligen en 
femtedel av vad en försäljning hade kunnat ge.

När Gefle sålde sin bäste målskytt Jakob Orlov 

till Brann i Bergen blev priset 4,2 mkr. Knappt hälf-
ten av den summa på 10 mkr som Sport&Affärer 
satt som en rimligt pris. Göteborgs försäljning av 
Tobias Hysén till Kina gav å andra sidan mer än 
beräknat.

Klubbarna tar alla chanser till intäkter. Det är 
symptomatiskt att Helsingborg under våren lånar 
ut seriens skyttekung Imad Khalili till Al Shabab i 

Saudiarabien – skåningarna hade inte råd att tacka 
nej. Hellre minus i serietabllen än i bokslutet.
Klubbarna försöker än så länge hålla sig flytande 
med hjälp av ”naturliga avgångar” – äldre spela-
res dyra kontrakt sägs upp. Billigare tonåringar 
ersätter.

Men den metoden är bedräglig. Det saknas er-
farna spelare. De bästa svenskarna i åldern 23–27 

år – ”rätt” ålder för fotbollsspelare – finns redan 
utomlands och det gör svenska lag än mer chans-
lösa i europeiskt cupspel.
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de mest spännande unga spelarna i truppen. Mar-
tin Smedberg-Dalence är tillbaka i Blåvitt efter nio 
säsonger på annat håll.

SÄLjBARA
Sam Larsson f 1993 10,0 mkr
Robin Söder f 1991 10,0 mkr
Jakob Johansson mb/mf 1990 7,5 mkr
John Alvbåge mv 1982 5,0 mkr
Lasse Vibe mf/f 1987 3,0 mkr
Emil Salomonsson b 1989 3,0 mkr
Adam Johansson hb 1983 3,0 mkr
Martin Smedberg-Dalence* hb/mf 1984 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Marcus Sandberg mv 1990 
Joel Allansson mf 1992 
Jonathan Azulay b 1993 
Ludwig Augustinsson vb 1994 
Darijan Bojanic mf 1994 
Hampus Zackrisson* mf 1994 
Gustav Engvall* f 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Kjetil Wælher mb 1976
Hjálmar Jónsson b 1980
Daniel Sobralense mf/f 1983
Nordin Gerzic mf 1983
Mattias Bjärsmyr mb 1986
Philip Haglund mf 1987

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Hannes Stiller f 1978 Fri
Pontus Farnerud mf 1980 Slutar
Tobias Hysén f 1982 Shanghai East Asia FC
Erik Lund hb 1988 Fri
Pär Ericsson f 1988 Fri – RAEC Mons
Hjörtur Logi Valgardsson vb 1988 Sogndal
Mikael Dyrestam mb 1991 Fri
Sebastian Ohlsson mf/f 1993 Fri

hALMSTADS BK 
 

Halmstad tvingas se löftet Valmir 
Berisha försvinna till Roma. Det hade 
väl annars smakat bra både för 
honom och moderklubben med 
åtminstone en säsong i Allsvenskan. 

Mittbacken Joseph Baffo kommer från Helsingborg. 
Även här kapas några etablerade kontrakt.

SÄLjBARA
Mikael Boman f 1988 6,0 mkr
Gudjón Baldvinsson f 1986 4,0 mkr
Rickard Magyar mb 1991 4,0 mkr
Stojan Lukic mv 1979 2,0 mkr
Joseph Baffo* b 1992 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Marcus Antonsson f 1991 
Viktor Ljung b 1991 
Joakim Wrele mf 1991 
Liridon Selmani f 1992 
Simon Silverholt mf 1993 
Marcus Johansson b 1993 
Kristoffer Thydell mf 1993 
Malkolm Nilsson mv 1993 
Oliver Silverholt mf 1994 
Johan Mauritzson b 1994 

Peter Abrahamsson* mv 1988 
Ivo Pekalski* mf 1990 

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Jonas Bjuström mf 1979 Fri – FC Trollhättan
Dominic Chatto mf 1985 Fri
Tibor Joza b 1986 Fri – Falkenbergs FF
Damir Mehic mv 1987 Fri – Jönköp. Södra IF
Mika Ojala mf 1988 Fri – FC Inter Åbo
Yago Fernández b 1988 Fri
Mikolaj Lebedynski f 1990 Fri
Rasmus Iversen mv 1993 Fri – Qviding FIF

 KALMAR FF 

Här blir det kamp om målvaktströ-
jan mellan Cramer och Söderberg. 
Ute på plan kan nye tränaren Hans 
Eklund hoppas få fart på en rad av 
de yngre, lovande och omhuldade 

KFF-spelarna. De senaste åren har laget tenderat 
att bli alltmer av ett anonymt kollektiv. Det skulle 
smaka om några av dem lyfter sig extra. Bistert att 
förlora Erik Israelsson som Bosman (följer Nanne 
Bergstrand till Hammarby). Övriga förluster balan-
serar nyförvärven på lönesidan.

SÄLjBARA
Romario Pereira Sipião mf/f 1985 6,0 mkr
Måns Söderqvist mf/f 1993 6,0 mkr
Ismael Silva Lima mf 1994 6,0 mkr
Melker Hallberg mf/f 1995 6,0 mkr
Emin Nouri hb 1985 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Ole Söderberg* mv 1990 
Lars Cramer mv 1991 
Ludvig Öhman b 1991 
Sebastian Andersson f 1991 
Jonathan Ring mf 1991 
Archford Gutu mf 1993 
Filip Sachpekidis mf 1997 

iNVENTARiER (<500.000)
Nenad Djordjevic mb 1979 
Daniel Mendes f 1981 
Stefan Larsson* b 1983 
David Elm f 1983 
Tobias Eriksson mf 1985 
Bjørnar Holmvik b 1985 
Markus Thorbjörnsson mb 1987 
Mats Solheim hb 1987 
Papa Diouf mf/f 1989 
Tor Øyvind Hovda* b 1989 

iNLÅNADE SpELARE
Marcus Nilsson b 1988 FC Utrecht 

(t.o.m. juli)
UTLÅNADE SpELARE
Rasmus Sjöstedt b 1992 Falkenbergs FF (2014)
Lucas Hägg Johansson mv 1994 Oskarshamns AIK 

(2014)
UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Henrik Rydström mf 1976 Slutar
Jonathan McDonald f 1987 LD Alajuelense
Johan Bertilsson mf 1988 Zaglebie Lubin
Zlatan Azinovic mv 1988 Fri – Malmö FF
Paulus Arajuuri mb 1988 Fri – Lech Poznan
Erik Israelsson mf 1989 Fri – Hammarby IF
Mathias Jung mf 1993 Fri – IFK Berga
Mattias Pavic mf 1993 Fri
Erik Hoang mf 1993 Fri
Anton Agebjörn mf 1994 Oskarshamns AIK

 MALMö FF 

Malmö fortsätter rada upp utlandshave-
rister. Efter Magnus Eriksson och Guiller-
mo Molins (båda ledsna i Belgien) följer 
nu Markus Rosenberg, som inte lyckats 
få in bollen en enda gång under 18 må-

nader i West Bromwich. Det kan sannolikt (och 
bistert nog) vara tillräckligt för ännu ett SM-guld. 
Under tiden får förre lagkaptenen Jiloan Hamad 
börja på bänken i Hoffenheim. Målvakten Azinovic 
är tillbaka i truppen men frågan är om inte Sixten 
Mohlin, från PVM-laget, blir den som tar hand om 
tröjan. Ytterbacken Mahmut Özen (ursprungligen 
från Stafsinge och Varbergs BoIS i Halland) kom 
gratis efter två år med Mjällby. Miiko Albornoz har 
landslagsdebuterat för Chile. Bli inte förvånad om 
flera av tillväxtspelarna hinner lånas ut före star-
ten. Snabbe och allsidige Erik Johansson framstår 
mer och mer som en av truppens mest intres-
santa spelare – men det är svårt att få bra betalt 
för försvarare.

SÄLjBARA
– Simon Thern mf 1992 10,0 mkr
+ Erik Johansson b/f 1988 8,0 mkr
Magnus Eriksson f 1990 8,0 mkr                        
Emil Forsberg mf/f 1991 6,0 mkr
Ricardinho b 1984 4,0 mkr
Pontus Jansson b 1991 4,0 mkr
Filip Helander b 1993 4,0 mkr
Guillermo Molins mf 1988 4,0 mkr
+ Miiko Albornoz b/mf 1990 4,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Tobias Malm vb 1992 
Alexander Nilsson f 1992 
Simon Kroon mf 1993 
Amin Nazari mf 1993 
Johan Hammar b 1994 
Pa Konate b 1994 
Alexander Blomqvist b 1994 
Pawel Cibicki mf 1994 
Benjamin Fadi f 1995 
Petar Petrovic mf 1995 
Petter Thelin f 1995 
Erdal Rakip mf 1996 
Sixten Mohlin mv 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Antonio Rojas mf 1984 
Jesper Westerberg hb 1986 
Kristoffer Fagercrantz mf 1986 
Johan Blomberg mf 1987 
Fredrik Liverstam mb 1988 
– Kristinn Steindórsson mf 1990 

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Michael Svensson mb 1975 Slutat
Stefan Selakovic mf 1977 Slutat
Rasmus Rydén mv 1983 Fri – Falkenbergs FF
Peter Nyström mf 1984 IK Oddevold
Andreas Landgren mb/mf 1989 Helsingborgs IF  
 (efter lån)
Shkodran Maholli f 1993 Fri
Valmir Berisha f 1996 Fri – AS Roma

 hELSiNgBORgS iF 

HIF försöker skrapa ihop resterna 
efter ett misslyckat fjolår, där rap-
porterna framförallt handlade om 
den usla stämningen i laget. Antalet 
äldre spelare har minskats. Dess-

värre går man också miste om May Mahlangu, illa 
skadad förra året men nu aktuell för Malmö FF 
som rehabtränande Bosmanfall. Den högst tillfäl-
liga utlåningen av skyttekungen Imad Khalili (för 
att tjäna en slant) känns inte riktigt sund. Brorsan 
Abdul återkommer efter två och en halv säsong i 
Värnamo. Andreas Landgren, senast i HIF 2009, 
är ytterligare en hemvändare. Observera att Imad 
Khalili är Allsvenskans ende utlånade spelare som 
upptas som en tillgång.

SÄLjBARA
David Accam f 1990 15,0 mkr
– Robin Simovic f 1991 10,0 mkr
Loret Sadiku b/mf 1991 5,0 mkr
Ardian Gashi mf 1981 3,0 mkr
Emil Krafth b/mf 1994 3,0 mkr
Peter Larsson mb 1984 3,0 mkr
Arnór Smárason f 1988 3,0 mkr
 
pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Abdul Khalili* mf 1992 
David Svensson mf 1993 
Jesper Björkman mf 1993 
William Kvist mf 1994 
Jere Uronen b 1994 
Mattias Freij b 1994 
Calle Johansson* b 1994 
Ema Boateng mf 1994 
Måns Lagmark* mv 1995 
Elias Andersson mf 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Christoffer Andersson b/mf 1978 
Mattias Lindström mf 1980 
Álvaro Santos f 1980 
Walid Atta mb 1986 
– Pär Hansson mv 1986 
– Daniel Nordmark mf 1988 
Andreas Landgren* mf 1989 

UTLÅNADE SpELARE
Imad Khalili (värde: 15 mkr) mf/f 1987 Al Shabab FC
Rasmus Lindgren mf 1994 Ängelholms FF

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Daniel Andersson mv 1972 Slutat
Erlend Hanstveit b 1981 Fri – SK Brann
Rachid Bouaouzan mf 1984 Fri                                
May Mahlangu mf 1989 Fri
Mohamed Ramadan f 1991 Fri
Joseph Baffo mb 1992 Fri – Halmstads BK
Andreas Linde mv 1993 Fri

 BK hÄCKEN 

Häcken börjar om, och det med flera 
unga spelare. Simon Gustafsson 
har ett år bakom sig på mittfältet. 
Carlos Strandberg blir med rätt dos 
teknikträning omöjlig att stoppa på 

kanten. Alexander Jeremejeff gjorde 14 mål för 
Qviding förra säsongen. Ivo Pekalski från Malmö 
FF har massor att bevisa på mittfältet. Målvakten 
Peter Abrahamsson lämnar Örgryte efter åtta 
säsonger i A-truppen och kan säkerligen utmana 
Källqvist. Lägg dessutom märke till att Mohammed 
Ali Khan blivit två år yngre sedan han kollat upp 
sina papper i Libanon.

SÄLjBARA
Moestafa El Kabir f 1988 20,0 mkr
Nasiru Mohammed mf/f 1994 5,0 mkr
René Makondele mf 1982 4,0 mkr
+ Simon Gustafsson mf 1995 4,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Ronald Mukiibi* b 1991 
Leonard Zuta b 1992 
Oscar Lewicki mf 1992 
Sebastian Ohlsson* mf 1992 
Sula Matovu* mf 1992 
Abdel Bouraima f 1993 
Alexander Jeremejeff* f 1993 
Simon Sandberg b 1994 
Samuel Gustafsson mf 1995 
Hosam Aiesh f 1995 
Carlos Strandberg f 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
David Frölund yb 1979 
Björn Anklev b/mf 1979 
Fredrik Björck b 1979 
Martin Ericsson mf 1980 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo vb 1983 
– Dioh Williams f 1984 
Emil Wahlström b 1987 
Mohammed Ali Khan b 1988 

iNVENTARiER (<500.000)
Matias Concha hb 1980 
Markus Rosenberg* f 1982 
Markus Halsti b 1984 
Zlatan Azinovic* mv 1988 
Mahmut Özen* b 1988 
Robin Olsen mv 1990 
Jasmin Sudic b 1990 

UTLÅNADE SpELARE
Erik Pärsson f 1994 Lunds BK (2013–14)

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Daniel Andersson mb 1977 Slutar
Erik Friberg mf 1986 Bologna FC
Johan Dahlin mv 1986 Gençlerbirligi SK
Jiloan Hamad mf 1990 Fri – TSG 1899  

Hoffenheim
Ivo Pekalski mf 1990 Fri – BK Häcken
Dardan Rexhepi f 1992 IF Brommapojkarna
Egzon Sekiraca mf 1993 Fri
Marcus Haglind Sangré mf 1995 Fri

 MjÄLLBy AiF 

Gbenga Arokoyo håller stilen 
men får konkurrens av uppmärk-
sammade Andreas Blomqvist.  
Patrik Ingelsten, från Viking FK 
Stavanger, gör en intressant 

omstart efter flera års skador. Det vill till att han 
lyckas efterträda Pär Ericsson. Danny Ervik spelar 
hellre allsvenskt i Mjällby än i Falkenberg. Kwame 
Bonsu, från Heart of Lions via ett år i Rosengård, 
kan kanske bli något. Islänningen Thórisson från 
FH Hafnarfjördur skall staga upp försvaret. Man 
tjänar även pengar på att fimpa äldre spelare och 
ersätta dem med yngre.

SÄLjBARA
Gbenga Arokoyo mb 1992 5,0 mkr
Andreas Blomqvist mf 1992 3,0 mkr
Daniel Ivanovski mb 1983 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Simon Nilsson mf 1992 
Robin Strömberg mf 1992 
Mattias Håkansson mf 1993 
Jesper Johansson* mv 1994 
Armin Aganovic b 1994 
Rickard Östlin b 1994 
Kwame Bonsu* mf 1994 
Jesper Gustavsson mf 1994 

iNVENTARiER (<500.000)
Mattias Asper mv 1974 
Marcus Ekenberg f 1980 
Kristian Haynes b/mf 1980 
Daniel Nicklasson mf 1981 
Daniel Nilsson mf 1982 
Patrik Ingelsten* f 1982 
Gudmann Thórisson* b 1987 
Craig Henderson mf 1987 
Danny Ervik* b 1989 
Victor Agardius b 1989 

UTLÅNADE SpELARE
Alexander Lundin mv 1992 Husqvarna FF (2014)

UTgÅENDE UNDER SOMMARFöNSTRET
Robin Cederberg mb 1983 Fri – Husqvarna FF
William Leandersson vb 1984 Slutat
Marcus Pode mf/f 1986 Fri – Örebro SK
Pär Ericsson f 1988 Avslutat lån
Mahmut Özen b 1988 Fri – Malmö FF
Samuel Petrone f 1989 Fri
Anton Dahlström b 1990 Fri
Viktor Nilsson f 1993 Fri

 iFK NORRKöpiNg 

Christoffer Nyman är visserligen på 
god väg framåt, men generellt sett är 
det svårt att se hur det här laget skall 
kunna lyfta sig i kragen jämfört med 
förra årets niondeplats. Det är glest 

mellan profilerna och det behöver finnas en oupp-
täckt diamant bland årets nytillskott Alhaji Kamara 
(tidigare Djurgården, Frej och Värnamo), Hadenius 
(Sylvia), Skagestad (Ålesund) och Traustason (Ke-
flavik) för att något positivt skall kunna hända.
 
SÄLjBARA
+ Christoffer Nyman  f 1992 4,0 mkr
David Wiklander mb/mf 1984 4,0 mkr
David Mitov Nilsson mv 1991 4,0 mkr
Lars Chr. Krogh Gerson mf 1990 3,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Andreas Hadenius* b 1991 
Isaac Kiese Thelin f 1992 
Arnór Ingvi Traustason* mf 1993 
Ken Sema mf 1993 
Alexander Fransson mf 1994 
Alhaji Kamara* f 1994 
Linus Wahlquist b 1996 
Gentrit Citaku* mf 1996 

iNVENTARiER (<500.000)
Mathias Florén vb 1976 
Andreas Lindberg mv 1980 
Andreas Johansson mf 1982 
Morten M. Skjønsberg mb 1983 
Rawez Lawan mf/f 1987 
Marcus Falk-Olander mf 1987 
Edvard Skagestad* b 1988 
Emir Kujovic f 1988 
James Frempong mf 1989 
Christopher Telo f 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 
Siim Luts mf 1989 
Christopher Meneses b 1990 
Armin Tankovic mf 1990 

UTLÅNADE SpELARE
Haris Sijaric f 1994 IF Sylvia (2014)
Oscar Gloveus mv 1996 IF Sylvia (2014)
Ihab Naser mf 1997 IF Sylvia (2013–14)
Tesfaldet Tekie mf 1997 IF Sylvia (2013–14)

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Bobbie Friberg da Cruz b 1982 Fri – IFK Mariehamn
Martin Smedberg-Dalence hb/mf 1984 Fri – IFK Göteborg
Riki Cakic f 1990 Fri
Joonas Tamm b/f 1992 Fri – Trelleborgs FF
Marcus Johansson f 1994 Fri – IF Sylvia

 ÅTViDABERgS FF 

Victor Sköld gjorde 20 mål när Falken-
berg nådde Allsvenskan. Nu är han 
ÅFF:s framtidshopp. Det 19-åriga finska 
lånet Simon Skrabb har tre år i högsta 

ligan med Jaro bakom sig. Månz Karlsson från Ös-
ter ersätter Erik Moberg i mittförsvaret. Värdet av 
Petter Gustafsson från Djurgården är dock kanske 
mera diskutabelt. Tom Pettersson lär med största 
sannolikhet återvända till klubben efter sin utlå-
ning till Belgien.

SÄLjBARA
+ Victor Sköld* f 1989 5,0 mkr
Ricardo Santos f 1987 3,0 mkr
Imad Zatara mf 1984 3,0 mkr
Martin Christensen mf 1987 2,0 mkr
+ Månz Karlsson* b 1989 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
John Owoeri f 1987 
Anton Tinnerholm b 1991 
Emmanuel Dogbe mf 1992 
Joel Rajalakso f 1993 
Pontus Nordenberg b 1995 
Hampus Holmgren b 1995 

iNVENTARiER (<500.000)
Kristian Bergström mf 1974 
Henrik Gustavsson mv 1976 
Daniel Hallingström b 1981 
Allan Arenfeldt Olesen b 1982 
Andreas Dahlén b 1982 
Daniel Sjölund mf 1983 
Bruno Manoel Marinho mf 1984 
Alberis da Silva b 1984 
Petter Gustafsson* b 1985 
Mohammed Abubakari mf 1986 
Erik Moberg b 1986 
Gustav Jansson mv 1986 
  
iNLÅNADE SpELARE
Simon Skrabb mf 1995 FF Jaro (2014)                                                       

UTLÅNADE SpELARE
Tom Pettersson b/mf 1990 OH Leuven 2013/14

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Mattias Mete f 1987 Fri – Sanliurfaspor
Oscar Möller f 1987 Fri
Petrit Zhubi mf 1988 Fri – GAIS
Simon Esséus b 1994 Fri – Nyköpings BIS

 öREBRO SK 

ÖSK är hyggligt rustade efter ett år 
i Superettan. ”Crespo” Kamara och 
Daniel Gustavsson har köpts loss från 
AIK efter lån, Åhman Persson kom-

mer gratis från samma klubb. Samuel Mensah 
(Östersund) och Erik Moberg (Åtvidaberg) pockar 
på platser i försvaret. Den unge mittbacken Ilir Be-
risha verkar dock vara värre skadad än vad klub-
ben hittills gått ut med. Målvakten Oscar Jansson 
blir en poängräddare. Räkna med att ÖSK försöker 
hyra ut några spelare ur kvintetten Boris Lumba-
na, Marcus Pode, Emil Berger, Tobias Nilsson och 
William Atashkadeh.

SÄLjBARA
Oscar Jansson mv 1990 8,0 mkr
Shpëtim Hasani f 1982 4,0 mkr
Mohammed Saeid mf 1990 4,0 mkr
Ahmed Yasin mf 1991 3,0 mkr
Alhassan Kamara* f 1993 3,0 mkr
Karl Holmberg f 1993 3,0 mkr
Samuel Mensah* b 1989 2,0 mkr
Erik Moberg* b 1986 2,0 mkr

pÅ TiLLVÄxT (<2.000.000)
Daniel Björnkvist b 1989 
Christoffer Wiktorsson b 1989 
Ayanda Nikili b/mf 1990 
Ilir Berisha b 1991 
Jacob Rinne* mv 1993 
Carl Ekstrand Hamrén* b 1996 
Christer Lipovac f 1996 

iNVENTARiER (<500.000) 
Magnus Wikström b 1977 
Ludwig Bergström mv 1983 
Patrik Haginge b 1985 
Marcus Pode f 1986 
Tobias Nilsson mf 1986 
Robert Åhman-Persson* mf 1987 
Daniel Gustavsson* mf 1990 
Emil Berger mf 1991 
Boris Lumbana b 1991 
William Atashkadeh f 1992 
 
UTLÅNADE SpELARE 
Eidur Sigbjörnsson b 1990 IB Vestmannaeyjar

UTgÅENDE UNDER ViNTERFöNSTRET
Samuel Wowoah b 1976 Fri – Karlslunds IF
Peter Samuelsson f 1981 Degerfors IF

Det sammanlagda värdet sjunker med 
totalt 47,5 mkr. Det innebär att förra som-
marens uppgång på 36,5 mkr är utraderad. 
AIK går mot strömmen tack vare att deras 
båda mittbackar Milosevic och Backman 
nu är skadefria och i säljbart skick. Brom-
mapojkarna går också framåt, tack vare att 
klubbens egna spelare samlar erfarenhet 
och växer till sig.

Kalmar och Gefle tappar däremot mest. 
KFF:s bas Svante Samuelsson har alltid va-
rit måttfull. Därför rasar KFF:s värde när 
fem etablerade namn försvinner. Gefle, med 
en generellt lågt värderad trupp, tar stryk 
när Jakob Orlov sticker till Norge samtidigt 
som flera äldre spelare lämnar eller slutar. 
Upp- och nedflyttningar har i praktiken 
inte påverkat värdet alls. Syrianska och 
Öster (värda totalt 79,5 mkr) ersätts av re-
lativt högt värderade Örebro och oerfarna 
Falkenberg (sammanlagt 77 mkr)

Klubb Totalvärde
 feb -14 okt -13
AIK 98,5 87,5 +11
Malmö 81,5 94,5 –13
Helsingborg 80,5 83,5 –3
Elfsborg 79,0 78,5 +0,5
Göteborg 60,5 66,5 –6
Häcken 58,5 61,5 –3
Djurgården 56,0 61,5 –5,5
Brommapojkarna 49,0 40,5 +8,5
Örebro 48,0 SE 
Kalmar 45,0 66,5 –21,5
Halmstad 41,0 40,5 +0,5
Norrköping 38,0 32,0 +6
Åtvidaberg 33,0 34,5 –1,5
Mjällby 31,0 29,0 +2
Gefle 29,5 46,5 –17
Falkenberg 29,0 SE
 Nedflyttade
Syrianska SE 42,5
Öster SE 37,0
Totalt 855 902,5 –47,5

Totalvärdet sjunker  
till 855 miljoner

Börstoppen
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et ser inte så bra ut för svensk fotboll internatio-
nellt. Efter många år av internationella fram-
gångar för både landslag och klubbar på herrsidan 
har det börjat hacka ordentligt i maskineriet – åt-
minstone för herrarna. Damerna är fortfarande 
på topp. Inget svenskt herrlag har spelat i Cham-

pions League sedan 2000/2001 och landslaget har nu missat 
två VM-slutspel i rad. Förklaringen finns i de allsvenska klub-
barnas usla ekonomi – minusresultat som ökar nästan okon-
trollerat. Kompetenskraven på styrelseledamöter måste ändras.

– En fotbollsklubb kan inte drivas som ett företag. Vik-
tigt för den som kommer från näringslivet att veta!

Sagt av en mycket duktig fotbollsledare som själv inte 
hade någon erfarenhet av arbete i företag.
– Förutsättningen för att vi skall investera är att klubbarna 
inser att toppfotboll idag är en fråga om affärer och inget 
annat. En fotbollsklubb skall drivas som ett företag!

Sagt av en mycket fotbollsintresserad entreprenör utan 
erfarenhet av att leda en idrottsförening.

Resultat mäts i matcher – inte i pengar
Vilken av dessa två hade nu rätt? Båda!

Resultatet för en fotbollsklubb mäts på planen. Publik, 
fans, media vill se sportsliga resultat. Sporten är kärnan i 
verksamheten. Inte ekonomin.

Sportsliga resultat hänger mycket nära ihop med eko-
nomi. Spelarmarknaden fungerar bra idag ekonomiskt sett 
– de bästa spelarna är de dyraste. Många undersökningar 
visar att det finns ett starkt samband mellan bra sportsliga 
resultat och höga spelarlöner (för de klubbar som gör de 
rätta förvärven). Goda finanser och bra ekonomi är nöd-
vändiga smörjmedel för att maskineriet skall fungera – för 
att nå framgång i den internationella konkurrensen.

Hur har då svensk herrfotboll lyckats internationellt det 
senaste decenniet? Efter säsongen 2000/2001 då Helsing-
borg lyckades kvalificera sig för gruppspel i Champions 
League (där de stora pengarna finns) har inget lag åter-
upprepat bedriften och inget lag har heller nått större fram-
gång i den andra europeiska cupen. Landslaget gjorde un-
der Lasse Lagerbäcks ledning en fantastisk resa, men nu 
har vi missat två VM-slutspel i rad. Topplagen i Norge och 
Danmark, Rosenborg och FC Köpenhamn, har klarat sig 
betydligt bättre – Köpenhamn spelar i Champions League 
innevarande säsong!

Inte så bra med andra ord, särskilt inte med tanke på de 
fantastiska år då Malmö och Göteborg fanns med i den 
europeiska toppen och landslaget till och med vann VM-
brons. 

Trolig orsak? Klubbarna (och SvFF) insåg inte och har 
ännu inte insett (av de ekonomiska resultaten att döma) 
konsekvenserna av den dramatiska förändring som skedde 
i internationell fotboll i slutet av 90-talet då de stora peng-
arna kom in i sporten. Och därmed inte skaffat rätt kom-
petens för att anpassa sig.  

Ekonomi
Fotbollsklubbarnas ekonomiska resultat består av två hu-
vudkomponenter: driftsresultat och spelaromsättnings-
netto.

Driftsresultatet består av intäkter från publik, sponsorer, 
tv/media, spel och evenemang minus kostnader (till största 
delen personal – främst spelare ca 50 procent).  Om man 
investerar i en bra trupp som spelar bra fotboll ger det möj-
ligheter att öka driftsresultatet genom större intäkter. I det-
ta avseende kan en fotbollsklubb jämföras med ett företag 
som investerar i bra utrustning för att få ett bra resultat – 
en fotbollsklubb investerar i bra spelare.

Spelaromsättningsnettot är nettoresultatet från köp och 
försäljning av spelare. När en bra spelare säljs tappar la-
get styrka – kvaliteten försämras. Det är då nödvändigt att 
investera i nya bra spelare både inköpta och (ännu hell-
re) egenutvecklade. Detta kostar pengar och de pengar-
na måste tas från överskottet från spelarförsäljningarna. 
Att använda resultatet från spelarförsäljningar till att täcka 
driftsförluster kommer ofelbart att urholka lagets kvalitet.

Av ovanstående resonemang kan man lätt dra slutsatsen 

att både driftsresultat och spelaromsättningsnetto måste 
vara positivt för att klubben skall kunna utvecklas sports-
ligt. Så drivs internationella välskötta fotbollsklubbar.

Skrämmande utveckling …
Svenska Fotbollförbundets ekonomichef Kjell Sahlström 
ger varje år ut en utmärkt rapport om de svenska elitlagens 
ekonomi, i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. 
Det enda negativa med rapporten är att den läses av allt-
för få både i fotbollens värld och i media (fotbollskanalens 
Olof Lundh undantagen).

Sahlströms rapporter visar en skrämmande utveckling .
De allsvenska klubbarnas totala resultat under de två se-

naste femårsperioderna ser ut så här:

 Drift Spelaromsättningsnetto Totalt

2003-2007 - 57 mkr  + 84 mkr + 27 mkr

2008-2012 - 150 mkr + 143 mkr - 7 mkr

De allsvenska klubbarna har alltså de senaste fem åren 
tvingats sälja bra spelare för att täcka ekonomiska under-
skott (men ändå inte klarat ett positivt resultat!).

… men värst för topplagen
Situationen för de svenska mästare (AIK, Djurgården, Elfs-
borg, IFK Göteborg, Helsingborg, Kalmar och Malmö 
FF) som under åren 2003 till och med 2012 försökt kvala 
in till gruppspelet i Champions League är ännu sämre än 
för Allsvenskan som helhet. Den ser ut så här:

 Drift Spelaromsättningsnetto Totalt

2003-2007 - 32 mkr + 218 mkr + 186 mkr

2008-2012 - 264 mkr + 176 mkr   - 78 mkr

Åren 2003-2007 kan med lite god vilja betraktas som 
godkända ur ett ekonomiskt perspektiv, men efter det talar 
siffrorna för sig själva. Vissa prognoser säger att även 2013 
blivit ett förlorat år.

Det är ganska lätt att se att den sportsliga kvaliteten inte 
höjts och att svenska lag därför inte lyckats internationellt.

Det finns anledning till oro. Ganska stor oro!

Styrelsens och ledningens kompetens nyckelfråga
När jag kom till Djurgården för femton år sedan sade några 
av våra duktiga sportsliga ledare:

– Fixar ni (styrelsen) ekonomin så skall vi (sportledning-
en) fixa sportresultaten!

Bättre än så kan inte en fotbollsklubbs verksamhet be-
skrivas.

En fotbollsklubb består av två verksamhetsdelar, den 
sportsliga och den affärsmässiga - Sport & Affärer alltså!

Den sportsliga ledningens ansvar är att producera bra 
resultat på planen – bygga lag, träna/utveckla och vinna 
matcher! Enligt min mening finns bra kompetens, även 
internationellt sett, för uppgiften här i Sverige. Det gäller 
bara att ge sportchefer och tränare/ledare de rätta ekono-
miska förutsättningarna. 

Styrelsens och ledningens tre viktigaste uppgifter (och 
därmed också styrelsens ansvar) är att:

1)      Tillsätta den sportsliga ledningen
2)      Producera positiva driftsresultat.
3)      Investera i en spelartrupp och producera ett posi-

tivt spelaromsättningsnetto.
Den första och tredje uppgiften har man nog lyckats 

med, men däremot inte den andra.
Det finns skäl att peka på två huvudorsaker till att man 

inte lyckats:
1) Styrelse och ledning har inte haft rätt kompetens för 

de uppgifter man skall utföra
2) Uppgifterna har inte utförs på rätt sätt

Givetvis kan den andra orsaken vara en följd av den första!
Det finns säkert många duktiga människor i de allsvens-

ka klubbarnas styrelser, men frågan är om de har de finan-
siella /ekonomiska/juridiska och affärmässiga kompetenser  
som är nödvändiga i dagens (internationella) fotbollsvärld. 
En oskriven regel hittills i svensk fotboll tycks ha varit att 
styrelsen måste ha gedigen fotbollsmässig kompetens. Var-
för det? Om styrelsen tillsätter skickliga ledare för sport-
verksamheten klarar dessa sin uppgift utan överrockar i 

styrelsen – om de bara får tillräckliga resurser. Så ser det 
ut internationellt – den som inte tror mig kan till exempel 
läsa Axel Fergusons nyligen utkomna memoarer.

Ett ekonomiskt ansvar kan i vissa fall med fördel de-
legeras. Dock inte långsiktiga, större ekonomiska beslut, 
till exempel spelarlöner och inköp/försäljningar av spelare. 
Det är styrelsens/ledningens ansvar! Det sägs att det blivit 
vanligare att styrelse/ledning börjat delegera just beslut om 
spelarlöner och/eller förvärv/försäljningar till den sportsliga 
ledningen, något som givetvis är förkastligt (vilken sport-
chef vill till exempel sälja sina bästa spelare i förtid?). Den 
sportsliga ledningen har för det första inte nödvändig eko-
nomisk information för att ta avgörande långsiktiga beslut, 
för det andra skall den fokusera på vad den kan, nämligen 
utveckla laget! Att bygga lag inom de ekonomiska ramar 
som ges är den sportsliga ledningens ansvar. Om ramarna 
är för små går det inte att trolla. Tillräckligt stora intäkter 
för att kunna utveckla sportverksamheten måste alltså ska-
pas av styrelse/ledning.

Valberedningarna är viktiga instanser. Har de idag den 
rätta kompetensen för att se hur en styrelse skall vara sam-
mansatt? Oftast kanske de nomineras av andra skäl – för 
att säkerställa balans mellan olika intressen som finns i en 
förening? Eller en reträttplats för gamla trotjänare? De för-
eningar som löser problemen med rätt kompetens på rätt 
plats i både valberedningar och styrelser blir nog fram-
gångsrika. Och kan tävla på den internationella arenan.

Damfotbollen har chansen
Vår damfotboll är i världsklass både på landslags- och 

klubbnivå (Tyresö spelar i CL slutspelet just nu) och snart 
kommer de stora pengarna in även här.

Ett råd: ”Gör inte om herrarnas misstag! Agera nu! 
Chans finns fortfarande!”

En affärsmans betraktelser
KRöNiKöR BO LUNDQUiST

D

BO luNdquISt
uppvuxen: I Sollefteå.
utbildning: Civ.ing Chalmers, 
universitetesstudier i ekonomi
Näringslivsbefattningar: 
NJA – div.chef, Sandvik – 
dotterbolagschef, Trelleborg 
– vice VD, ESSELTE - VD och 
koncernchef
uppdrag: Styrelseledamot i 
bl. a. sju börsbolag. Styrelse-
ordförande och -ledamot i ett 
antal icke noterade företag. 
Styrelseordförande GIH.
Sport Fd: Styrelseledamot 
Djurgården hockey, ord-
förande Djurgården Fotboll, 
ordförande SEF, vice ordfö-
rande SvFF.

dJurgÅrdeN fOtBOll
(Bl ordförande 1998-2008)
1998-1999: Ny styrelse beslutade om en organisationsstruktur bestå-
ende av tre huvuddelar: Investeringsverksamhet – operativ verksamhet 
(marknad/ekonomi/juridik) – sportverksamhet. Nyemission på 30 mkr. 
lade grunden. Arbetades fram med Tommy Jacobson som nyckelperson.
2000-2001: Sportsliga strategier och åtgärdsplaner arbetades fram med 
många kompetenta fotbollsledare, bl.a. Bosse Andersson (klubbdirektör), 
Göran Aral (styrelseledamot), Putte Carlsson (sportchef), Sören Åkeby/
Zoran Lukic/Kjell Frisk (tränare). Mål: SM-guld inom fem år! Operativ 
verksamhet utvecklades med bl.a.  Christer Magnusson (marknad), Henrik 
Berggren (ekonomi), Lars Erbom (säkerhet).
2002-2005: Organisationen utvecklades samtidigt med sportsliga 
framgångar.
resultat 2001-2007: SM-guld 2002,2003,2005. Segrar i Svenska 
Cupen: 2002,2004,2005
ekonomi 2001-2007:  Driftsresultat: - 10,4 mkr.  
Spelaromsättningsnetto: + 40,0 mkr.

CluB CONSultINg
2011 bildade Bo Lundquist, Henrik Berggren, Bo Andersson och Gustav 
Lundquist/Hofverberg Club Consulting AB (CCS) med målsättning att 
inom en femårsperiod utveckla ett konsultbolag inom fotbollens värld. 
Grundtanken är att hjälpa framför allt mindre klubbar att professionellt 
utveckla sina verksamheter inom kärnområdena sport/affärer/ekonomi/
juridik. CCS investerar också i spelare i en klubb. Efter tre inledande år 
i en uppbyggnadsfas börjar nu verksamheten ge resultat. Ett av huvud-
uppdragen idag är Djurgården fotboll. CCS fakturerar Bosse Anderssons 
och nye vdn Henrik Berggrens tjänster för DIF. Bolaget har sagt upp  
avtalen med andra allsvenska klubbar för att undvika konflikter. CCS har 
ingen del i vinstutvecklingen i de spelare DIF investerar i utan ev över-
skott stannar i klubben.
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När Tommy Berggren, Anders Grönhagen och Curt Ols-
berg en dag stannade till och fikade i Bosses barndoms-
hem, pappa Börjes lanthandel i Rö socken i Roslagen, vis-
ste han inte att det skulle förändra hans liv. DIF-stjärnorna 
var på väg till Djurgårdens ungdomsläger på Barnens ö och 
Bosse fick deras autografer. Snart stod Bosse i klacken på 
Stockholms stadion. Det stimulerade honom också att bör-
ja träna med det lokala laget Rö IK vars hemmaplan Eke-
vallen ligger nära lanthandeln på andra sidan den gamla 
Norrtäljevägen. Några år senare bildade han ett vasst an-
fall i favoritklubben tillsammans med Nebosja Novako-
vic. Han vann den interna skytteligan två år i rad innan en 
knäskada satte stopp för spelarkarriären. Snart skulle han  
istället som klubbdirektör få uppleva en intensiv fram-
gångsperiod 2001–2007. Efter ett avbrott på fem år är han 
nu tillbaka i hetluften, mer taggad än någonsin.

1998 blev du klubbdirektör, nu är du tillbaka som  
sportchef. Kan du beskriva utmaningen då och nu?
– När jag klev in då hade vi ingenting. Vi fick börja bygga 
från scratch och alla var fyllda av revanschlust efter många 
dåliga år och vi var alla fyllda av nyfikenhet.

– Nytt folk kom in på ledande poster och vi jobbade 
prestigelöst med stor respekt för varandras kompetenser. 
Vi vågade ge oss på saker. Det skapades en oerhörd dyna-
mik. Vi byggde trovärdighet och vi blev klubben alla talade 
om som lockade lovande spelare. Klubbarna stod på kö för 
att träffa oss och lära sig vår  verksamhetsmodell.

– Framgångarna avlöste varann. Vi lyckades hitta balan-
sen mellan spelarförsäljningar och nya spelarköp samtidigt 
som vi byggde upp ungdomsverksamheten. 

– Det som fick den eran att ta slut var en del felaktiga 
beslut, från mig och andra samtidigt som det gick litet för 
lätt i slutet. Framgångarna stod inte i relation till insats. Att 
vi inte lyckades ända fram internationellt och arenafrågan 
spelade också in. Drivkraften ebbade ut. Jag tror att fram-
gångar kommer i cykler. Jag kände att jag måste lämna. 
Hämta nya krafter, göra nya saker och ta hand om famil-
jen. Men tittar man tillbaka kan jag inte vara annat än stolt. 
Tiden fram till idag har jag haft förmånen att lära känna 
fotbollen mer från sidan som supporter och fotbollspappa 
och som aktiv i bolaget Club Consulting.

hur ser du på läget när du kommer in idag?
– På de här fem åren har statusen på vår svenska liga sjun-
kit radikalt. Spelaromsättningen har ökat. Nu försvinner 
spelare till fler marknader än den europeiska. Allsvenskan 
har tappat konkurrenskraft.

– Under DIF:s framgångsår hade vi som mål att lyckas 
i Europa. Idag verkar ingen klubb tro på att det är möj-
ligt längre.

– Nu måste vi vara ödmjuka. Djurgården har haft flera 
tuffa år i rad. Mitt mål inför kommande säsong är att vi 
ska ligga på den övre halvan i Allsvenskan. Den stora ut-
maningen ligger i att leverera över tid därför måste vi tänka 
långsiktigt. Femårskontraktet med Amando Jawo är ett ex-
empel på hur vi tänker. Han får en viktig roll som ambassa-
dör för oss. Han är en duktig fotbollsspelare med ett stort 

Djurgårdshjärta som ska vara ett föredöme för de andra.
– Nu är det viktigt att vi i klubben jobbar mot samma 

mål. Jobbar vi lugnt och metodiskt så kommer också fram-
gångarna.

Sälja spelare ett måste
– Vi står även inför en ekonomisk verklighet. Vi måste sän-
ka kostnaderna och öka intäkterna. Att förädla och sälja 
spelare regelbundet är ett måste. Det har vi inte varit fram-
gångsrika med de senaste åren. Spelare som är finansierade 
med externt kapital ska veta att de kommer att säljas vida-
re. Lika viktig är den egna ungdomsverksamheten. 

– Vi har ett fantastiskt utgångsläge med en av Europas 
modernaste arenor, en av seriens främsta tränare i Pelle Ols-
son och med förnäma träningsanläggningar på Kaknäs och 
Hjorthagen (Johan Björkmans hall) till vårt förfogande. Vi 
har en lovande spelartrupp och bra sponsorsamarbeten. Vi 
har ett högt publiksnitt och medlemstalet ökar. Vi har en 
lång historia och en stark tradition. Vi har fantastiska 2 000 
barn i träning. Jag var nyss på besök hos Juventus och de är 
imponerade av att en elitförening kan ha en så stor bredd. 
Vi är en elitklubb som fostrar egna spelare men också en 
breddförening där många fortsätter att spela ända upp till 
18–19-årsåldern.

Ni jobbade för en egen arena och hamnar i globen-
området?
– Först var jag skeptisk. Vi hade önskat en egen arena men 
vi fann ingen ekonomiskt och geografiskt hållbar lösning. 
Jag var även skeptisk över att lämna Stockholms stadion 
men den står ju kvar. Till skillnad från Råsunda och Sö-
derstadion. Jag var orolig för att vi skulle få samma känsla 
som hockeyn fick när man flyttade från Hovet till Globen. 
Men jag har omvärderat – jag tror att Tele2 Arena är en  
jättemöjlighet för klubben.

Tele2 har konstgräs – är det framtiden?
– På sikt kan det bli ett anpassningsproblem. Interna-
tionell fotboll spelas företrädesvis på naturgräs. Men för 
en arena är det en praktisk och ekonomisk fråga. Titta på 
Friends som har stora problem med sina extrakostnader 
för sitt naturgräs.

Du är uppväxt på en lanthandel i Roslagen – har din 
bakgrund hjälpt dig något?
– Uppväxten i lanthandeln gav mig en trygghet och so-
cial kompetens.

– Jag är Rospigg i själen, envis och tjurig och jag säger 
vad jag tycker. Vi Rospiggar har lärt oss att samarbeta. Till-
sammans fiskade vi till havs och jagade ryssarna från skär-
gårn. Jag fick en trygghet hemma och fick vara mig själv. 
Precis som jag får vara mig själv och får respekt i Djurgårn 
– det är därför jag trivs i klubben.

2011 bildades Club Consulting med fd Djurgårdsord-
föranden Bo Lundquist, förre ekonomichefen henrik 
Berggren och dig. Kan du berätta om er verksamhet.
– Vi ska hjälpa klubbar med organisationsfrågor, ekonomi, 
spelarinvesteringar och juridik. Vi har alla stor kompetens 
var och en på sitt sätt. Vi har hjälpt ett antal klubbar med 
detta. Under de senaste åren har jag också rest mycket 
runt hela världen i studiesyfte. Jag har byggt på mitt stora 
kontaktnät.

– När det var turbulens i klubben i våras så kontaktade 
Anders Grönhagen mig och jag rekommenderade honom 
att kontakta Pehr Mathias Högmo som jag känt sen länge 
och som jag visste var en fantastisk person med stor fot-
bollskompetens. Jag visste att han sökte nya utmaningar 
som tränare. Bitarna föll på plats men jag kunde aldrig ana 
att han skulle lyckas så bra och få en sån utväxling på laget 
den korta tiden från maj ifjol. Jag tog inte betalt för den 
övergången. Jag tror att när Per Mathias summerar sin kar-
riär kommer han att lyfta fram tiden med Djurgården som 
den bästa. Han fick genom tiden hos oss chansen att för-
verkliga sin pojkdröm – att bli norsk landslagstränare från 1 
januari i år. Jag fick honom att parallellt med landslagsupp-
draget jobba kvar som rådgivare för DIF. Efter ett tag hör 
sedan DIF av sig till mig och ville diskutera min återkomst 
till klubben. Jag accepterade när jag fick klart för mig att 
klubbens intentioner var väl förankrade och att mina upp-
gifter skulle vara väl avgränsade och tydliggjorda. Jag har 
skrivit på för tre år och kommer främst att ansvara för den 
sportsliga utvecklingen och spelarövergångar.

– Det här är en otrolig utmaning. Nu ska vi bara se  
till att få full utväxling på laget, ordning på ekonomin och 
folket på läktarna, avslutar Rospiggen Andersson.

TExT: Gustaf Berencreutz

FOTO: Björn tIlly

BOSSe aNderSSON
född: 1968 

familj: Fru och två barn.

uppväxt: På lanthandeln 
Börje Anderssons Livs i Rö, 
Roslagen.

Bor: Täby. Sommarhus i 
Roslagen.

Sportslig karriär: Som 
spelare (central anfallare): 
Rö IK (1976-87), BKV 
Norrtälje (1988), Väsby 
IK (1989), AIK (1990-91), 
Vasalunds IF (1992-93),  
DIF (1994-95), SC Braga (1995-96), DIF (1996-97). Knäskada satte stopp 
för vidare spel. Som ledare: Från 1998 knuten till DIF Fotboll. Från 1999 
klubbdirektör. Fick som sådan uppleva 3 SM-guld och tre cupguld m.m. 
Avgick 2008. Tillbaka som sportchef 2013.

Civil karriär: 1991-99 halvtidstjänst som polis vid sidan av fotbollen. 
Drev en period Lidö krog tillsammans med några kolleger. Sedan 2011 
knuten till Club Consulting tillsammans med DIF:s tidigare ordförande 
Bo Lundquist och Henrik Berggren. Samma personer är genom bolaget 
Content Consulting involverade i olika filmprojekt. Den 21 maj visas 
en av filmerna i SVT – ett porträtt av vår store idrottsledare, Lennart 
Johansson, skaparen av Champions League.

En eldsjäls återkomst
”Super- Bo” Andersson är tillbaka i Djurgården 
efter fem år med andra sysslor. Han har dock 
aldrig släppt kontakten med sin favoritklubb. 
När han nu är tillbaka i hetluften som sportchef 
är han många viktiga erfarenheter rikare.

Bosse och pappa Börje framför lanthandeln i rö år 1995. 

Bosse andersson inför 
vänskapsmatchen mot 
union Berlin den 25 januari. 
Matchen fick avbrytas på 
grund av oroligheter från 
läktarna. Ingen värdig 
nystart för ”super-Bo” som 
kastas rakt in i hetluften. 
nu blir utmaningen att nå 
full utväxling på planen 
och samtidigt hålla koll på 
fansens uppförande vid 
sidan om. 
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från ekevallen 
till tele2.
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IdrOtt OCH alKOHOl

Diskussionen kring problemkomplexet idrott 
och alkohol tycks ständigt vara aktuell och 
frågan är långt ifrån ny. Detta spänningsför-
hållande eller dubbeltydighet om man så vill, 
har på olika sätt kommit till uttryck i alkohol-
lagstiftningen och i idrottsrörelsens policydo-
kument.  i den alkoholpolitiska propositionen 
från 1994/95 understryks att ”en av samhäl-
lets grundläggande alkoholpolitiska värdering-
ar är att idrott och alkohol inte hör ihop”.

Media, inte minst kvällspressen, har under det se-
naste decenniet ofta uppmärksammat idrott och 
alkohol. Det har då varit fokus på enskilda spelare 
och ledare som kört rattfulla, bråkat i krogköer eller 
tagit en fylla efter en misslyckad idrottsprestation.

Har det mediala trycket mot elitidrotten och ex-
poneringen av elitidrottarna ökat och kräver vi idag 
ett större moraliskt ansvar av dessa oftast högavlö-
nade förebilder för den idrottande ungdomsgenera-
tionen? Det tycks som att det fortfarande lever kvar 
bestämda föreställningar om vilka karaktärsdrag en 
god idrottslig förebild bör uppvisa. Det handlar då 
främst om förväntningar kring bestämda moraliska 
dygder, ett samband mellan hälsa och moralisk ka-
raktär.

Ett av de grundläggande problemen är de mot-
stridiga förhoppningar som finns på idrotten som 
dels fostrande, dels som en ekonomisk verksamhet 
som drivs med vinstintresse, mellan elitidrott som 
upplevelseindustri och breddidrott.

Det är otvivelaktigt så att idrotten som kollek-
tiv företeelse i flera sammanhang är intimt för-
knippad med just alkohol och beröringspunk-
terna är mångtydiga och komplexa. Det gäller i 
första hand de stora arenaidrotterna fotboll och 
ishockey. Det rör sig om allt från den alkoholbe-
jakande kulturen bland supportrar och publik 
till ölen i omklädningsrummet efter match, om 
sponsring och reklam från företag som tillver-
kar och säljer alkoholdrycker och om kommu-
nernas tillståndsgivning till alkoholservering på 
idrottsarenorna.

Det finns naturligtvis avgörande skillnader mellan olika 
idrotter och skilda tidsperioder: exempelvis mellan 1930-
tal och det begynnande 2000-talet, mellan lagidrotter och 
individuella idrotter, manlig och kvinnlig idrottsutövning 
och mellan elitidrott och breddidrott. De mer publika lagi-
drotterna kräver ett mer tydligt avståndstagande från alko-
hol genom den tydliga exponeringen mot en ofta alkohol-
bejakande publik. Varje idrott exponerar således en speciell 
relation till alkoholen från avståndstagande till, om inte all-
tid offentligt, bejakande; norm ställs mot praktik.

Professionaliseringen och kommersialiseringen inom 
elitidrotten och alkoholpolitikens och alkoholkulturens 
successiva liberalisering har skapat både nya förutsättning-
ar och nya problem som alldeles uppenbart gjort frågan om 
relationen mellan idrott och alkohol än mer komplicerad 
och givit den förnyad aktualitet. 

Skötsamhetens ideologi
Under mellankrigstiden och långt fram på 1960-talet fanns 
ett långtgående samarbete mellan nykterhetsrörelsen och 
idrottsrörelsen. Som en del av kroppskulturens och sköt-
samhetens ideologi blev idrottsrörelsen en del av ett ge-
mensamt folkrörelsebaserat skötsamhetsprojekt. Därmed 
kom idrottsrörelsen och nykterhetsrörelsen att delvis ar-
beta mot gemensamma mål.

Många framstående idrottsmän var också nykterister och 
ställde beredvilligt upp i diverse affischkampanjer. Det gällde 
inte minst skidåkarna med Mora-Nisse Karlsson som front-
figur. Flera av de framgångsrika idrottsklubbarna var också 
sprungna ur nykterhetsrörelsen såsom Gävle Godtemplare.

Spola Kröken
Från 1960-talet kom Riksidrottsförbundet och special-
idrottsförbunden i allt större utsträckning att politiseras 
och de formulerade etiska och moraliska direktiv till de lo-
kala idrottsföreningarna. Även det nationella Systembola-
get kom tillsammans med idrottsrörelsen att engagera sig 
för sunda alkoholvanor och ivrigt propagera för att idrotts-
utövning och alkoholbruk inte hörde ihop. Inte minst ung-
domens fritidsintressen kom att uppmärksammas och frå-
gor kring idrott och alkohol blev allt viktigare både för RF 
och för de politiska beslutsfattarna.

De kampanjer som kan sammanfattas under rubriken Spo-
la Kröken pågick i närmare ett och ett halvt decennium. Sys-
tembolaget motiverade samarbetet med RF och sin medver-
kan i kampanjen med att man ville ”öka kunskapen om hur 
alkohol påverkar kroppen i idrottssammanhang”. Från Riksi-
drottsförbundets sida var tanken med den nya kampanjen att 
lära idrottsungdomar att alkohol och idrott inte hörde ihop.

 
idrottsrörelsen mellan retorik och praktik
Under 1970-talet, i nära symbios med den allt mer restrik-
tiva alkoholpolitiken och debatten om det ökade ungdoms-
fylleriet i mellanölets spår, började också Riksidrottsför-
bundet på allvar att arbeta med alkoholfrågor.

Idrottsrörelsens uppfattning att det huvudsakligen var al-
koholbruket bland ungdomar som skulle uppmärksammas 
och förhindras låg helt i linje med ett ändrat fokus för den 
svenska alkoholpolitiken. Att fostra efterkrigstidens ung-
domsgeneration blev alkoholpolitikens övergripande mål. 
I denna uppfostringsprocess antogs idrottsrörelsen spela en 
avgörande roll.

Tanken var enkelt uttryckt att den statliga 
idrottspolitiken, i utbyte mot större ekonomis-
ka bidrag till idrotten, via idrottsrörelsen skulle 
nå ut till den föreningslösa ungdomen och där-
igenom få ungdomar att i mindre omfattning 
konsumera alkohol.

 
idrottsrörelsen och alkoholliberalismen
Två förändringar i den nya och mer liberala alko-
hollagstiftningen som trädde i kraft 1995 är vikti-
ga att uppmärksamma. För det första överfördes 
beslut om serveringstillstånd från länsstyrelsen 
till kommunen. För det andra fanns i lagstift-
ningen inte längre någon skrivning om att till-
stånd till alkoholservering endast om särskilda 
skäl förelåg fick ges till nöjes- och idrottsplatser. 
Det var nu upp till kommunen att göra en rim-
lighetsbedömning om ett serveringstillstånd vid 
en idrottsanläggning kunde orsaka olägenheter 
i fråga om ordning och nykterhet. Vi ser nu en 
radikal ökning av antalet serveringstillstånd och 
de flesta kommuner ställde sig positiva till alko-
holförsäljning vid de nya ishockey- och fotbolls-
arenorna. Till detta kan också läggas framväxten 
av speciella idrottspubar och att kommunerna 
allt som oftast ger tillstånd till speciella öltält när 
idrottsevenemang visas på storbildsskärm på of-
fentliga platser.

Både idrottsrörelsen och alkoholpolitiken har 
under det senaste dryga decenniet ställts inför 
nya utmaningar och diskussionen om idrott och 
alkohol har tagit nya former och andra arenor i 
anspråk. En mer liberal syn på alkoholens plats 
i samhället och en statushöjning av det offent-
liga drickandet på krogar och restauranger har 
samspelat med en ökad kommersialisering och 
professionalisering av de stora publik- och are-
naidrotterna fotboll och ishockey. Arenaidrott på 
elitnivå har blivit upplevelseindustri och alkohol-
servering på arenorna ses idag som en naturlig 
och till och med bärande del av den totalupple-
velse som arrangörerna eftersträvar och som pu-

blik och sponsorer är beredda att betala för.
Det är uppenbart att den för idrottsrörelsen svåraste frå-

gan, inte minst för lands- och elitlagen inom fotboll och 
ishockey, är att tackla problematiken kring sponsring och 
marknadsföring av alkoholdrycker (om än indirekt) i sam-
band med idrottsevenemang och den allt mer omfattan-
de alkoholserveringen på de nya idrottsarenorna. Svensk 
idrottsrörelse på elitnivå står inför ett pedagogiskt problem 
om man inte mer tydligt bejakar att elitidrotten i allt högre 
grad lever sitt eget liv i en allt mer kommersiell, interna-
tionell och medial idrottsvärld där alkoholen inte i första 
hand ses som ett problem utan som en viktig del av den to-
tala idrottsupplevelsen – elitidrott som upplevelseindustri!

  TExT: lennart johansson

Idrott och alkohol – 
en dubbelbottnad historia

Lennart Johansson är docent i 
historia vid Lunds universitet och 
numera VD på Kulturparken Småland 
och länsmuseichef. Han har skrivit 
flera böcker och artiklar om svensk 
och nordisk alkoholpolitik och 
alkoholkultur, bland annat Staten, 
Supen och Systemet. Svensk 
alkoholpolitik och alkoholkultur 
1855-2005 (2008) och Vilka vill 
spola kröken? (2010).

LENNART JOHANSSON

En studie av idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte
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En av de grundläggande alkoholpolitiska värderingarna har under lång tid varit att idrott och alkohol inte hör ihop. Stämmer det verkligen och har i så fall denna grundläggande värdering förändrats under det senaste decenniet? Är det inte så att idrotten som kollektiv företeelse i flera sammanhang är intimt förknippad med just alkohol och att beröringspunkterna är både mångtydiga och komplexa? Vad händer med idrottsrörelsens högt ställda moraliska ideal när de stora arenaidrotterna ishockey och fotboll i allt större utsträckning blir en del av den nya upplevelseindustrin, där god mat och alkoholservering ses som en bärande del av idrottsevenemangen i de nya arenorna?I Vilka vill Spola Kröken? analyseras och diskuteras problematiken kring idrott och alkohol från mellankrigstid till millennieskifte. Med utgångspunkt i idrottsrörelsens integrering i skötsamhetsprojektet och det senare kampanjsamarbetet med Systembolaget, där Spola Kröken är den mest uppmärksammade,  analyseras avslutningsvis idrottsrörelsens förhållningssätt till liberaliseringen av alkoholpolitiken. Frågor kring alkoholsponsring, alkoholreklam, alkoholservering på idrottsarenor, supporteröl, sportbarer och supporterkulturen lyfts fram som exempel på den debatt och det ständiga dilemma som frågan om idrott och alkohol skapat både inom idrottsrörelsen, politiken och i media.

Lennart Johansson är docent i historia vid Lunds universitet och verksam som forskningschef vid Kulturparken Småland i Växjö.

978-91-633-7965-9
ISBN 978-91-633-7965-9

Idrott och alkohol har varit ett brännhett ämne genom alla tider.
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23SpOrt & affärer

Carlsberg blev officiell sponsor till 
Fotbolls-EM 1988 och har sedan dess 
arbetat strategiskt med att vara en del 
av fotbollen. 

– Carlsbergs internationella enga-
gemang i Uefa Euro är vårt största 
sponsorskap som vi aktiverar brett i 
Sverige, säger Henric Byström, kom-
munikationschef på Carlsberg Sverige. 

Konkurrenten Spendrups är också 
inne på fotbollsarenan primärt genom 
sitt ölvarumärke Norrlands Guld.

– Samarbetet med Svenska Fotboll-
förbundet och landslaget är vårt vikti-
gaste sponsorskap inom idrotten, sä-
ger Henrik Åström, marknadschef för 
öl på Spendrups.

– Varje år ordnar vi Grushjältar Cup 
som är en turnering för kompislag där 
spelarna får känna sig som landslags-
spelare under en dag. Inför viktiga 
landskamper skapar vi Swedish Cor-
ner, som är en samlingsplats för fans både i utlandet och 
på hemmaplan. För de fans som inte har möjlighet att se 
matchen på plats har vi officiella supporterbarer som fan-
sen utsett själva. Mellan matcherna har vi ett samarbete 
med Fantv.se som levererar sportprogram ur fansens per-
spektiv.

Miljardrullning på arenorna
Inget av bryggeriföretagen vill avslöja försäljningssiffror 
kopplade till de nationella sponsorskapen. Däremot har 
Carlsberg gått ut officiellt med att en miljon öl såldes un-
der senaste EM-finalens halvlek på arenan i Kiev, vid Fan 
Zones och andra publika visningsställen.

Bakom jättarna utmanar bryggerier som Kopparbergs 
och Åbro. Kopparbergs gick segrande ur kampen om hock-
eyn och är officiell sponsor till SHL (dåvarande Elitserien). 
Åbro har sponsrat AIK Fotboll sedan 1993 när Vimmerby-
bryggeriet ville slå sig in på Stockholmsmarknaden.

– Som ett litet uppstickarföretag behövde vi göra något 
kontroversiellt för att få uppmärksamhet. Idag är samarbetet 
med AIK Fotboll känt och vår marknadsandel i Stockholm 
ligger på runt 15 procent, säger Henrik Dunge, vd för Åbro.

– Grunden för vår idrottssponsring är kärleken till vissa 
sporter. Dessutom finns en kommersiell sida genom kopp-
lingen mellan att titta på fotboll och dricka öl. 

Sveriges Bryggerier har riktlinjer från 2009 för mark-
nadsföring av alkoholdrycker som fungerar som rekom-
mendationer. Det sätter inte hinder för att tv-publiken 

matas med ölreklam med olika volymstyrka förstärkta av 
idrottsassociationer. Bryggerierna själva gör en distinktion 
mellan utövare och publik. 

– Alkohol och sportutövande hör inte ihop. Däremot 
är det många sportintresserade som gärna vill njuta en öl 
tillsammans med vänner när man ser en match. Det är en 
ansvarsfull gemenskap och njutning som Carlsberg vill bi-
dra till, säger Henric Byström.

Henrik Åström på Spendrups är inne på samma linje:
– Idrott handlar om både utövande och underhållning. 

Självklart ska man inte dricka alkohol när man själv idrot-
tar. Var man sedan gör efter att ha idrottat är upp till var 
och en.

Åbro har många gånger fått försvara sitt engagemang i 
AIK mot bakgrund av upprepade läktarvåldsincidenter. 

– Vi sponsrar AIK och fotbollen för att vi vill behålla 
fotbollen för vanliga människor. En stor del av samarbe-
tet går ut på att få ordning på läktarkulturen, säger Hen-
rik Dunge som ser kritiskt på den svenska dubbelmoralen 
på arenorna.

– Det är intressant att se på Tyskland där man har stark-
öl på arenorna. Där finns en helt annan attityd till det  
och en helt annan känsla på läktarna. I Sverige är det  
VIP-paket i olika former och de som dricker alkohol på VIP- 
avdelningarna har ofta inte betalat en krona. Samtidigt  
talas det om alkoholfria zoner runt arenorna för vanliga 
konsumenter som betalar för sig. Vi får inte glömma att  
gå på fotboll är en upplevelse och jag förstår att svensk  
fotboll tappar publik.

Nyligen kommenterade GIH internationell forskning 
om hur idrottare påverkas av idrottssponsring. Idrottare i 
USA och Australien fick fylla i WHO:s självuppskattnings-
formulär om sina alkoholvanor. Genomsnittet visade sig 
vara cirka 2 poäng högre för de som är sponsrade av alko-
holindustrin, vilket skulle kunna motsvara ungefär 5 fler 
glas i veckan. 

– Idrottare sponsrade av olika alkoholaktörer drick-
er mer alkohol och särskilt om idrottarna upplever att de 
blir uppmuntrade att konsumera de här produkterna, sä-
ger Olof Unogård, forskningsassistent på GIH till Sveri-
ges Radio.

– Ur ett kommersiellt och ekonomiskt perspektiv är det 

Idrottssponsring som ökar drickandet

rIKtlINJer för MarKNadSförINg av 
alKOHOldryCKer
alkoholdryck: dryck med en alkoholstyrka från 2,25 volymprocent och 
över

Barn och ungdomar: Marknadsföring av alkoholdrycker ska inte 
förekomma på idrottskläder som bärs av barn- och ungdomslag. 
Marknadsföring ska inte heller förekomma i sponsringskampanjer som är 
direkt relaterade till unga människor.

Idrottsutövare: Marknadsföring för alkoholdrycker ska inte visa aktiva 
idrottsmän som dricker alkohol eller som främjar konsumtion av alkohol.

Källa: Utdrag ur Sveriges Bryggeriers riktlinjer för marknadsföring av 
alkoholdrycker

BryggerIerS SpONSrINg I SverIge
Carlsberg: Svenska Ishockeyförbundet, (genom 
varumärket Falcon) Falkenbergs FF, Malmö FF, 
Lidingöloppet, Helsingborg Marathon, Friends 
Arena

galatea Beer, Spirits & wine: Hockey- 
allsvenskan (genom varumärket Arboga öl).

Kopparbergs: SHL, Kopparbergs Göteborg, 
Falsterbo Horse Show, Frölunda HC, Gothia Cup, 
Hammarby IF bandy, IK Sävehof, Partille Cup, Ullevi

Spendrups: (genom varumärket Norrlands Guld) 
Svenska Fotbollförbundet,  
Tele2 Arena

Åbro: AIK Hockey, AIK, IFK Göteborg, ÖIS, GAIS, 
Gamla Ullevi, Elitloppet, Dackarna speedway, 
AIK Golf

NÅgra INterNatIONella ölSpONSOrer
Baltika: Sochi 2014

Budweiser: Fifa World Cup Sponsor, Nascar, NFL, Super Bowl

Carlsberg: Sponsrar EM i fotboll sedan starten 1988. Danska, engelska, 
irländska och serbiska landslagen. En lång rad europeiska storklubbar. 
Sponsrade Fotbolls VM 1990 och CL 2003 och 2004.

Coors light: NHL

Corona extra: ATP Tour

guiness: RBS och Nations (Rugby) 

Heineken: UEFA Champions League, The Heineken Cup, Worldwide 
partner of Rugby Board, Rugby World Cup 2015

ju minst sagt utmanande, eftersom det genererar så enormt 
mycket pengar till idrotten. Så tyvärr så är det nog svårt 
att göra något åt det, men man bör ju åtminstone föra dis-
kussionen så att det inte leder till att idrottare dricker mer.

Vem har sagt ekvationen alkohol, pengar och idrott är 
enkel att lösa?

TExT: johan thorén

Bryggerijättarnas sponsring av idrotten är en miljardindustri. FOTO: actIon IMaGe

Sportsponsring inom ölkategorin 
är en global miljardindustri. Enligt 
rapporten ”Beer - global sponsor-
ship analysis” uppgår omsättning-
en till 1,4 miljarder dollar. Motivet 
för bryggerierna är att associeras 
med källor till människors engage-
mang. idrotten skapar upplevelser 
som kan förstärkas av alkoholhal-
tiga drycker. Det ger i ett svenskt 
perspektiv en balansgång mellan 
idrottsideal och supporterkultur. 
Samtidigt visar aktuell forskning 
att sponsrade idrottare dricker 
mer.
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fotnot:  
GIH: Gymnastik & Idrottshögskolan i Stockholm,  
WHO: FN-organet World Health Organziation
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24 IdrOtt OCH alKOHOl

Avgörandets ögonblick

BLI EN AV SM-VECKANS VINNARE
SM-veckan i Halmstad och Umeå hade många vinnare. Inte bara 
bland idrottarna som slogs om guld utan även bland åskådare och 
arrangörer. Aldrig tidigare har SM-veckan varit större publikt,  
medialt och turistekonomiskt. 

Nu jagar vi nya platser för SM-veckans passion, gemenskap och  
mod. Vi söker nya värdstäder för SM-veckan sommar 2016 och 2017. 
Missa inte chansen att uppleva Sveriges häftigaste idrottsfest från 
första parkett. Ansök om värdskap innan den 15 april 2014. För mer 
information om ansökan och urvalsprocess besök smveckan.se.

   

SM-veckans huvudsponsorer

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med 
berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television 
(SVT) är sändande bolag.

Riksidrottsforbundet_IA_252x176.indd   1 2014-02-05   10:02:54

Oleary´S – 
tHe Nr ONe 
SpOrtSBar
grundat: 1988
grundare: Jonas 
Reinholdsson
ägare: O’learys 
Trademark: 
Mikael och Manfred 
gottschlich: 68 %
wilhelm vintilescu 
(vd): 9 %
Christian Bellander 
(COO): 9 %
Jonas reinholdsson 
+ övriga: 14 %
ägarform: Franchise
antal restauranger: 
85
antal länder: 6 
(Sverige, Danmark, 

Norge, Finland, 
Spanien och Singa-
pore)
Omsättning 2013 
Koncernen: 1,3 mdkr
O’learys trademark 
aB: 67 Mkr (Resultat 
+22 Mkr)
tillväxtmål: 27 
restauranger globalt 
under 2014, däribland 
i Beijing, Abu Dhabi, 
Vietnam och Istanbul.

StörSta 
utMaNarNa
the pitchers – the 
Original pub
grundat: 2002
ägarform: Franchise
antal restauranger: 12
Omsättning (2012): 2,3 Mkr 
(The Pitchers AB)

allstar - the fabolous Sportsbar
grundat: 2009
ägarform: Franchise
antal restauranger: 
9 (merparten i norra 
Sverige)
Omsättning 2012: 
allstar franchise aB: 5,5 Mkr
tillväxtmål: 20 restauranger år 2015
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Stora mål i sikte för O´learys
USA-älskaren jonas Reinholdssons kär-
lekshistoria med Boston har växt till en 
koncern med 85 restauranger och en om-
sättning på 1,3 miljarder kronor. Det som 
började 1988 i göteborg med en restau-
rang i hans flickväns namn finns numera 
från Avesta till Singapore och snart i 
Abu Dhabi och Beijing. O’Learys är inte 
längre bara sport och bar på lokal.

– Med tiden har vårt koncept växt till att 
inte bara vara en sportsbar utan en sports-
bar/restaurang där vi står för ”eatertain-
ment”. Det är inte bara att man sitter och 
hinkar bira och tittar på en match, säger Wil-
helm Vintilescu, vd för O’Learys Trademark. 

Utvecklingen speglas i en bredare meny 
och en besöksdemografi där andelen män 
har sjunkit till nära 60 procent.

– För tio år sedan var 18 procent av våra 
gäster kvinnor och idag ligger det på 38 pro-
cent. I senaste undersökningen hade vi även 
två procent i åldern +65. Vi breddar vår mål-
grupp för varje år. 

Under samma period har antalet restaurang-
er i Stockholm växt från åtta till 30. I oktober 
2013 var det premiär för nöjesrestaurangen 
”Tolv Stockholm” belägen vid Tele2 Arena. 
På 4 000 kvadratmeter kan gästen utöver att 
äta och dricka även spela pingis, bowling, även-
tyrsgolf, simulatorer och följa sport- och nöjes-
utbudet på en jumbotron och från en läktare.

– Vi började med bowling och helt plöts-
ligt breddade sig målgruppen till barnfamil-
jer och äldre. Nu har vi ställen med olika spel 

och aktiviteter som gör att man kan ha en 
femkamp. Vi pratar om begreppet eatertain-
ment, men egentligen finns det med redan i 
grunden för en sportsbar.

Länge levde sportbarer gott på bristfälli-
ga arenaupplevelser. O’Learys kunde med 
trovärdighet marknadsföra sig och skydda 
namnet ”Better than live”. Den vässade kon-
kurrenten var istället vardagsrummen med 
storbildskärmar och gångavstånd till kylen.

– Den största konkurrenten är tv-soffan 

och vi vill vara ”Your second living room”. 
Det ska vara personligt och handla om vi ska 
gå till ditt eller mitt O’Learys, säger Wilhelm 
Vintilescu.

– Jag ser ingen direkt kedjekonkurrent även 
om det är roligt att en intressant och välfinan-
sierad kedja som Pitcher’s öppnar sin 12:e res-
taurang.

Den internationella mat- och dryckkon-
cernen SSP har varit en stark tillväxtmotor. 
Först som ägare perioden 2004-2012, däref-
ter i egenskap av franchisetagare med global 
exklusivitet på tågstationer och flygplatser.

– Först har SSP kommit och öppnat upp i 
nya länder och många som rest har mött vårt 
varumärke. Idag har SSP 19 enheter och i år 
öppnar de 7 i bland annat Abu Dhabi och 
Beijing. Under 2014 öppnar O’Learys to-
talt upp 27 nya enheter varav 17 är kontrak-
terade. Inom fem år tror jag vi ligger på 200 
restauranger, där Sverige kommer vara vår 
huvud- och hemmamarknad över överskåd-
lig tid.

För att klara av utmaningen att bygga fö-
retagskultur under snabb tillväxt ger sig 
O’Learys vd ut på turné under året.

– Jag träffade Karen Forester på kedjan 
Fridays och hon inspirerade mig till att åka 
ut på en ”Passion Tour”. Jag kommer hålla 
ett tal om passion och initiera ett sex veck-
ors långt utvecklingsprogram vid varje enhet. 
Under 5 månader kommer jag besöka 100 
enheter och tala till över 3 500 medarbetare 
i 11 länder, avslutar Wilhelm Vintilescu.

TExT: johan thorén

wilhelm  
vintilescu
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Från traditionell marknadsfö-
ring till banners på hemsidor 
och allt högre aktivitet på 
sociala medier. på 2000-talet 
har Sveriges idrottsföreningar 
hittat hem på nätet.

 
När Johan Berglund och Mikael 
Blix 2004 startade ett UF-företag 
ville man bygga något som gjor-
de skillnad för idrotten. Med åren 
har visionen förädlats. Tio år se-
nare säger sig duon bakom succén 
laget.se vilja ”hjälpa all världens 
idrott till en bättre vardag”.

I dagsläget är 3 000 klubbar och 
30 000 lag aktiva hos laget.se. En-
ligt marknadschefen Oskar Gus-
tafsson blir just klubbarnas närva-
ro på Internet allt viktigare.

– Dels för att nå ut med sin in-
formation och sälja sin produkt - 
oavsett ålder eller sportslig nivå - 
samtidigt som en välfylld hemsida 
också skapar en transparens och 
trygghet som blivit allt viktigare 
de senaste åren.

Laget.se hjälper klubbarna med 
kompletta webblösningar med 
alla funktioner klubben och de 
enskilda lagen kan behöva.

– Nyhetsuppladdning, med-
lemslistor, kalender, e-post-
utskick, gästbok och bildupp-
laddning är några populära 
funktioner. Vi anpassar sidorna 
efter klubbens egen design vilket 
gör att klubben själv blir tydlig av-
sändare av innehållet. Dessutom 
har vi kostnadsfri support och vår 
personal får inte sällan agera råd-
givare åt större klubbar i rena för-
eningsfrågor, säger Oskar Gus-
tafsson.

Varför vill lag och klubbar synas 
hos just er?
– Det är enkelt att hålla sin hem-
sida uppdaterad och aktuell sam-
tidigt som vi kostnadsfritt hjäl-
per klubbarna med en snygg och 
modern design. Dessutom finns 
smarta och automatiserade del-
ningsfunktioner med sociala me-
dier vilka blir allt viktigare för 
klubbarna.

På laget.se märks två huvudty-
per av annonsörer: dels de som 
vill nå aktiva idrottare (exempel-
vis Puma och den lokala sport-

butiken), dels företag som vill nå 
idrottsföräldrar (som exempelvis 
City Gross och Toyota).

– Men det är klubbarna och la-
gen som genererar besökare och 
utan vår stora mängd av klubbar 
och lag blir vi inte intressanta för 
företagen som annonserar. De 
uppskattar vår räckvidd, säger för-
säljningsansvarige Adam Stighäll.

Laget.se, som av Internet-
world är nominerat i kategorin 
Årets bästa livsstilssajter, spons-
rar hundratals klubbar från norr 
till söder. Samtidigt handlar man 
också olika typer av annonser i 
print men framförallt digitalt.

– Många klubbar hör av sig 
och vill byta till laget.se men vi 
bearbetar också aktivt intressanta 
klubbar och presenterar lösningar 
som kan förenkla deras kommu-
nikation och administration, sän-
ka deras kostnader och ge deras 
ledare ett bättre stöd, säger Oskar 
Gustafsson.

 
Verksamhetssystem skapar tid 
för idrott
IdrottOnline introducerades 
2007 med målsättningen att ska-
pa ”mer tid för idrott” via ett ge-
mensamt administrativt och kom-
munikativ verksamhetssystem på 
alla nivåer inom svensk idrott. 
Systemet erbjuder varje förening 
att bygga upp sin egen hemsida.

– Att ha ett webbaserat verk-
samhetssystem möjliggör att kun-
na sköta föreningen oavsett geo-
grafisk plats, samt att all förbunds 
eller föreningshistorik finns sam-
lad. Alla har möjlighet att komma 
åt verksamhetssystemet, berättar 
Robert Larsson, IT-chef på Riksi-
drottsförbundet.

Enligt honom ser idrottsavtals-
partners och annonsörer där för-
eningar kan tjäna pengar på sina 
produkter en vinning i att mark-
nadsföra sig på IdrottOnline.

– Vi erbjuder samarbetspart-
ners till svensk idrott och respek-
tive specialidrottsförbunds sam-
arbetspartners möjligheter till 
exponering, samt i mindre skala 
även andra aktörer som uppfyller 
idrottens värdegrunder en möjlig-
het att marknadsföra sig.

 
Blåvitt vill satsa på tvåvägs-
kommunikation
IFK Göteborg är en av Sveriges 
mest anrika föreningar, vilket inte 
minst syns på klubbens officiella 
hemsida. Varje dag surfar 6 000 
unika besökare in på www.ifkgo-
teborg.se, som 2012 fick utmär-
kelsen ”fotbolls-Sveriges bästa 
hemsida”.

– Först och främst är det vikti-
gaste att vi fyller den med innehåll 
som efterfrågas av våra support-
rar. Därtill är vår hemsida både 
användarvänlig och stilren. Kapi-
taliseringen kring vår hemsida är 
av sekundärt intresse. Det vikti-

gaste är att förmedla officiell in-
formation från föreningen samt 
att promota våra produkter, säger 
marknadschefen Andrej Hägg-
blad Hristov.

Även på de sociala medierna är 
IFK Göteborg aktivt – och då i 
synnerhet på Facebook, Twitter, 
Instagram och Youtube.

– Nästa steg handlar om att gå 
från envägs- till tvåvägskommu-
nikation. Vi måste helt enkelt bli 
bättre på att svara på de frågor 
som ställs till oss i de sociala me-
dierna. Framöver kommer vi bli 
ännu mer aktiva i de sociala me-
dierna när det gäller marknadsfö-
ring av våra matcher. Vi vill enga-
gera våra supportrar i vår strävan 
att fylla Gamla Ullevis läktare, sä-
ger Andrej Häggblad Hristov.

 
hemsidan viktig för AiK
Även för AIK:s ishockeysektion 
har det sedan länge varit en själv-
klarhet att finnas aktivt i olika so-
ciala medier. Sedan två år tillbaka 
har föreningen haft en policy där 
man uppmuntrar sina anställda 
(spelare och övriga medarbetare 
inom organisationen) att använda 
sig av sociala medier.

– Självklart understryker vi vik-
ten av att förstå sin egen roll i den 
typen av kommunikation. Vi är 
drivna av att se ännu fler spela-

re och ledare vara aktiva i diver-
se sociala medier. Jag är överty-
gad om att det kommer spela en 
avgörande roll i alla former av 
varumärkesbyggande, speciellt i 
idrottssammanhang, oavsett om 
du tävlar individuellt eller i en 
lagsport. Men det måste samti-
digt vara naturligt, annars blir det 
lätt krystat och påtvingat och där-
med inte heller bra. Så vi tving-
ar ingen, bara uppmuntrar. Men 
vi hoppas kunna öka användan-
det med minst 25 procent varje år 
inom organisationen, säger Adam 
Ekman, PR-ansvarig.

Vilka fördelar ser du med detta?
– Jag hoppas och tror att detta är 
centralt i utbildningen av framti-
dens sportstjärnor. Lika självklart 
som man tränar armhävningar för 
bättre fysisk status ska det vara 
att träna för en roll i det offentli-
ga rummet. Med det inte sagt att 
det ska vara extremt medietränat, 
med stela intetsägande svar, utan 
snarare att man förstår vikten av 
att finnas där och kan föra sig na-
turligt i rollen. I elitidrott handlar 
det om att ge fansen det som de 
är förtjänta av, och oftast betalar 
mycket pengar för.

Adam Ekman betonar också 
att hemsidan är viktig, ur aspek-
ten att det är deras egen informa-
tionskanal.

– Vi jobbar kontinuerligt med 

att se över hur vi gör plattformen 
mer interaktiv. Vi säljer aktivt ban-
ners, främst från centralt håll men 
även internt. Intresset för att sy-
nas på vår hemsida har ökat mar-
kant under de senaste fyra åren. 
Men när det gäller försäljning är 
vår direktkommunikation, bland 
annat genom mejlutskick, betyd-
ligt viktigare – inte minst när det 
gäller att sälja biljetter.

ShL-klubbarna har samma  
hemsidesleverantör
Linköpingsbaserade Sports Edi-
ting Sweden är leverantör av det 
innehållshanteringssystem som 
används av samtliga SHL-klub-
bar.

– Vi har avtal med Sports Edi-
ting och har gjort den upphand-
lingen för att kunna ha rörlig 
media på hemsidorna och till are-
norna. Det är SHL som utveck-
lat det projektet för publik på 
plats och de som ser matcherna 
på webb eller tv. Det blir samma 
kvalitet och det utvecklas gemen-
samt, säger Johanna Hemming, 
som ansvarar för PR och kom-
munikation på SHL.

hur skulle du beskriva vinst-
nyttan i att klubbarna har en 
enhetlig hemsideleverantör?
– Dels är det för att tolv bra idéer 
plus SHL:s idéer gör att fler kan 
få nytta av dem. Om vi kan ut-
veckla tänk gynnar det hela ligan 
och samtliga klubbar. Det i sig är 
en jättevinst, och att vi håller en 
hög kvalitet för de som vill följa 
SHL och sin klubb. Det är vinst 
i form av monetära termer, att 
vi kan upphandla och klubbarna 
inte behöver lägga tid på att jäm-
föra priser. Klubbarna kan istället 
jobba med innehåll och sina be-
sökare. Vi kan skala bort mycket 
resurser i form av tid och pengar 
genom den här lösningen.

TExT: henrIk lennGren

oskar Gustafsson

andrej häggblad hristov

adam ekman

Idrotten är online
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1) Vi har ett program för ci-
vilsamhället där idrottsrö-
relsen är en omistlig del. 
Vi vill stötta föreningslivet 
och tycker att avdragsrätt 
för gåvor ska vidgas, så att 
även idrottsföreningar kan 
ta emot avdragsgilla gåvor. 
Vi vill ta bort reklamskat-
ten, som är en stor utgift 
för många idrottsförening-
ar. Dessutom tycker vi att 
det behövs mer idrott i sko-
lan. Det gör våra barn fris-
kare och bidrar till att bar-
nen presterar bättre i övriga 
skolämnen. Att röra på sig 
ger bättre koncentrations-
förmåga vilket stimulerar 
inlärningen.

Vilken väg tar Sveriges idrottspolitik 2014?
Vid riksdagsvalet den 14 september avgörs vilken väg som idrotten 
och Sveriges idrottspolitik kommer att ta de närmaste fyra åren. Med 
den indragna OS-ansökan i färskt minne finns det frågetecken kring 
det politiska stödet för att arrangera stora idrottstävlingar i Sverige. 
Sport & Affärer har därför ställt fyra frågor till de åtta riksdags-
partiernas idrottspolitiska talespersoner där de presenterar partier-
nas syn på idrott.  TExT: pIerre eklund

frågorna till partierna:
1) på vilket sätt syns idrotten i ert valprogram?
2) Vilken är den viktigaste idrottspolitiska frågan?
3) hur ser du på värdet av att ta hem större 
idrottsevenemang?
4) hur ser du på den indragna svenska OS ansökan?

1) Vårt valprogram är inte 
klart, men i vår budget har 
vi över 300 miljoner kronor i 
ökade satsningar till idrotts-
rörelsen och svenskt frilufts-
liv. Första steget är att vi till-
sammans ska ta fram ett nytt 
handslag riktat till barn och 
ungas möjlighet att vara med 
i föreningslivet.

1) Vi har en idrottspolitisk 
plattform som visar vad vi 
tycker i idrottsfrågor. Ett 
exempel är kommunernas 
stöd till idrotten. Idrotten är 
inte en ”konfliktfråga” som 
andra politiska frågor utan 
måste i så fall kopplas till 
andra frågeställningar, till 
exempel ekonomi.

1) Inför valrörelsen fokuserar 
vi på ungdoms- och bredd-
idrott, idrott för människor 
med funktionsnedsättning, 
allmän motionsidrott och 
andra folkhälsofrämjande 
aktiviteter. Vi satsar 100 
miljoner kronor per år på 
idrottsaktiviteter i miljon-
programsområden. 

1) Vårt valprogram är inte 
fastställt. Folkpartiet anser 
att det är av central bety-
delse för folkhälsan att det 
offentliga kraftsamlar för att 
skapa möjligheter för alla att 
röra på sig. För 2014 uppgår 
det statliga stödet till drygt 
1  700 miljoner kronor. Sta-
tens särskilda satsning 
Idrottslyftet har tillkommit. 
Idrottslyftet har haft som 
främsta syfte att öppna upp 
dörrarna för fler barn och 
ungdomar samt att utveck-
la verksamheten så att de 
väljer att idrotta högre upp 
i åldrarna.

1) Det är för tidigt att svara 
på. Alliansen kommer till-
sammans att presentera ett 
valmanifest längre fram. Men 
idrotten har varit en priori-
terad fråga både 2006 och 
2010.

1) Vårt valprogram antas i 
augusti. Men jag ser vikten 
av att barns möjligheter till 
idrottsaktiviteter lyfts fram. 
Politiskt har vi länge verkat 
för att stärka upp det ideella 
ledarskapet och föreningsli-
vet. I Alliansregeringen har 
vi satsat 500 miljoner kro-
nor på Idrottslyftet som syf-
tat till att öppna dörrarna för 
fler barn.

4) Eftersom frågan inte 
är färdigutredd tycker vi 
det är synd att majorite-
ten redan har tagit ställ-
ning emot en OS-ansökan 
i Stockholm. Enligt Jörans 
utredning behövs inget 
ekonomiskt stöd från sta-
ten. Då tycker vi att man 
kan analysera den utred-
ningen vidare. Om det se-
dan visar sig att den inte 
håller kommer vi ta ett 
nytt ställningstagande i 
frågan om staten kan stäl-
la ekonomiska garantier.

4) Det är bra. Vi ska inte 
gå in i något som inte är 
rejält förberett och som 
har både ekonomiska och 
andra konsekvensanalyser.

4) När Stockholms stad 
granskade rapporten som 
författats av SOK visa-
de det sig att OS skulle 
innebära större kostna-
der än vad som tidigare 
framkommit. Miljöpartiet 
anser därför att kostna-
derna för OS inte kompen-
seras av andra eventuella 
vinster för svenskt idrotts-
liv. Av det skälet priorite-
rar Miljöpartiet satsningar 
på ungdoms- och bredd-
idrotten.

4) Vi hade gärna sett ett OS 
i Stockholm men det är vik-
tigt att väga kostnader mot 
andra prioriterade sats-
ningar. En särskild utredare 
har utrett förutsättningar-
na för att ställa ut statliga 
ekonomiska garantier till 
stora evenemang. Utreda-
ren kom fram till att staten 
bör utarbeta en nationell 
strategi och att där stat-
ligt engagemang finns är 
framgången med att locka 
till sig evenemang mycket 
större.

4) Ett OS-arrangemang 
skulle komma att kräva 
en insats av skattemedel 
på minst 10 miljarder kro-
nor. Dessutom tillkommer 
investeringskostnader. 
Dessa medel skulle behö-
va tas från andra angeläg-
na ändamål. Kalkylen för 
ett Oslo-OS ligger på näs-
tan dubbla kostnaden. De 
senaste fem vinter-OS har 
i genomsnitt kostat nära 
dubbelt så mycket som nu 
uppskattas för Stockholm. 
Därför har jag varit tvek-
sam till ett vinter-OS i Sve-
rige 2022.

4) Vi är positiva till att ar-
rangera ett OS i Sverige, 
men kostnadsbilden måste 
vara på en rimlig nivå. Det 
är det för tidigt att säga 
innan en nationell strate-
gi finns på plats och innan 
en ekonomisk konsekvens-
analys är utförd.

4) OS är ett fantastiskt 
evenemang som hade gett 
Stockholm mycket publi-
citet, därför hade jag en 
positiv grundinställning 
till ansökan. Men att i nu-
läget ansöka om OS skulle 
vara att spekulera alltför 
mycket med skattebeta-
larnas pengar.

3) Vi har i vår motion skrivit 
att vi är positiva till större 
idrottsevenemang utifrån 
ett sportsligt perspektiv, 
näringsperspektiv och ett 
ökat sportsligt intresse. Om 
man ser effekten på tidiga-
re evenemang, exempelvis i 
Göteborg, har det en positiv 
utveckling på näringen, men 
inte minst att sätta Sverige 
på den idrottspolitiska kar-
tan vad det gäller arrange-
rande av stora evenemang.

3) Det är viktigt både för att 
stimulera barn och ungdo-
mar att idrotta, men också 
för att erbjuda god under-
hållning. Viktigt är dock att 
genomlysa vilka arrange-
mang vi klarar av. Det finns 
baksidor med de stora ar-
rangemangen. Om inget 
förändras ser jag ingen an-
ledning att arrangera Som-
mar-OS, Fotbolls-VM eller 
Fotbolls-EM. Där kan det fö-
rekomma korruption, traf-
ficking och andra saker som 
vi vill undvika. Vi kan egent-
ligen tänka oss i princip allt 
utom de ovanstående, som vi 
ser som för stora. Det är all-
tid i grunden en väl genom-
tänkt ekonomisk analys som 
avgör, där också samhälls-
nyttan räknas in. Det avgör 
också vilka arrangemang 
staten kan stödja.

3) Det finns ett värde för 
Sverige med idrottsevene-
mang. Det måste dock göras 
en bedömning vid varje en-
skilt fall. Större evenemang 
är förenade med stora kost-
nader, och om det inte tyd-
ligt går att visa att evene-
manget på lång sikt främjar 
svenskt idrottsliv ska i stäl-
let andra delar av idrottsrö-
relsen prioriteras. Miljöpar-
tiet ser förstås positivt på 
evenemang som tillför sto-
ra nettovärden till svenskt 
samhälle och idrottsliv. 

3) Det är bra för Sverige 
med stora evenemang och 
det bidrar med positiva ef-
fekter. Undersökningar vi-
sar att stora idrottsevene-
mang, förutom den ökade 
uppmärksamheten av Sve-
rige som land, ger betydan-
de intäkter till såväl den ar-
rangerande kommunen som 
staten. Dessutom skänker de 
glädje och stolthet. Vi vill se 
evenemang som EM och VM 
inom olika idrotter.

3) Moderaterna är positiva 
till att arrangera stora eve-
nemang. Genomförandet 
av internationella idrotts-
evenemang skapar såväl 
idrottsliga värden som posi-
tiva samhällseffekter. Svens-
ka idrottsorganisationer har 
dessutom ett gott rykte om 
att vara duktiga arrangörer.

3) Större idrottsevenemang 
gagnar Sveriges ekonomi, 
turism och idrottsutövning. 
Konkurrensen om att ar-
rangera större evenemang 
är hård och ofta väldigt 
kostsamt. Vi vill ta fram en 
långsiktig nationell strategi 
för att locka större interna-
tionella idrottsevenemang 
till Sverige. Det är viktigt 
att politikens, näringslivets 
och civilsamhällets önske-
mål är hörda i framtagan-
det av en sådan strategi. Vi 
har också stött upp Riks- 
idrottsförbundet i att för-
bättra förutsättningarna för 
internationella evenemang. 
Riksidrottsförbundet har 
även etablerat ett samarbe-
te med turism- och besöks-
näringen.

3) Större internationella 
mästerskap i Sverige är vik-
tiga för idrotten, men är ock-
så tillväxtskapande efter-
som fler evenemang är bra 
för besöksnäringen vilket 
kan ge fler jobb. Jag välkom-
nar Riksidrottsförbundets 
mål att fördubbla antalet 
internationella idrottseve-
nemang och idrottsmöten 
till 2025.

2) Det är viktigt att idrot-
tens breda verksamhet 
bland barn och ungdomar 
fortsatt är stark. Kristde-
mokraterna ser Idrottslyf-
tet som en viktig del i att 
säkra finansieringen, men 
tror också att enklare reg-
ler för sponsring och av-
dragsrätt för gåvor skulle 
vara positivt för både elit- 
och breddverksamheten.

2) Centerpartiet vill se 
mer idrott i skolan och att 
fler barn och unga enga-
gerar sig idrottsligt. Vi ska 
också värna föreningslivet 
där idrotten är en stor del. 
Det handlar bland annat 
om att skydda den före-
ningsdrivna idrottsrörel-
sen från att momsbeläg-
gas av Bryssel. 

2) Att fler barn och unga 
ska få möjlighet att idrot-
ta och att de ska fortsätta 
idrotta längre upp i åldrar-
na. Idrotten är viktig dels 
utifrån ett folkhälsoper-
spektiv, men också för att 
sprida idrottsliga värden 
om respekt, gemenskap 
och jämställdhet. Ambi-
tionen är att alla barn ska 
kunna ta del av idrott i nå-
gon form. Regeringen sat-
sar 500 miljoner kronor 
årligen på Idrottslyftet för 
att göra detta möjligt. Att 
låta flickor med invandrar-
bakgrund ta mer plats, inte 
minst som ledare, är också 
nödvändigt.

2) Att idrotten når ännu fler 
och att barn och ungdomar 
ges möjlighet till att idrotta 
på lika villkor så att vi når 
en bättre folkhälsa. Vi vill 
uppmärksamma idrotts-
ledarskapet. Det offent-
liga ska inte detaljstyra 
idrottsrörelsen, utan främ-
ja föreningsmedlemmarnas 
möjlighet att utveckla för-
eningen. Politiker måste 
ställa upp tydliga mål. Det 
kan gälla att man ska satsa 
på jämställdhet, integra-
tion eller stärkta möjlig-
heter för funktionshindra-
de att delta på likvärdiga 
villkor.

2) Miljöpartiet satsar sär-
skilt på ökad jämställdhet 
i idrottsrörelsen. Statliga 
pengar ska fördelas jämnt 
mellan könen. Miljöpartiet 
prioriterar barn och ungas 
möjligheter till idrott och 
rörelse.

2) Kommunernas möjlig-
heter att erbjuda alla barn 
och ungdomar tillfälle att 
idrotta. Då gäller det eko-
nomiskt stöd och ytor att 
aktivera sig på. Vi vill ha 
större satsningar på när-
idrottsplatser, mer ut-
rymme för lek och rörelse 
i skolan, bra kollektivtra-
fik för att man ska kun-
na komma till arenor och 
ytor och ett högre före-
ningsstöd för att inte de 
ska tvingas ta ut för stora 
medlemsavgifter.

2) Ökade möjligheter för 
barn och ungdomar att 
delta i föreningslivet. Se 
svar på fråga ett.

SOCIal- 
deMOKraterNa 
peter JOHNSSON, 
IdrOttSpOlItISK  
taleSperSON

väNSterpartIet 
tOrBJörN  
BJörluNd,  
IdrOttSpOlItISK 
taleSperSON

MIlJöpartIet 
MeHMet KaplaN, 
IdrOttSpOlItISK  
taleSperSON

fOlKpartIet 
HaNS BaCKMaN, 
IdrOttSpOlItISK  
taleSperSON

MOderaterNa 
leNa adelSOHN  
lIlJerOtH,  
IdrOttSMINISter

CeNterpartIet 
per lOdeNIuS,  
Kultur- OCH 
IdrOttSpOlItISK 
taleSperSON

KrIStdeMOKraterNa 
aNdreaS CarlSON, 
IdrOttSpOlItISK  
taleSperSON

1) Vi har motionerat om för-
nyad elitsatsning och att ta 
hänsyn till pris- och löne-
omräkning vid tilldelning av 
det statliga grundstödet till 
idrotten för varje år.

4) Att anordna OS är ett 
stort projekt och har man 
inte tillräckliga resurser 
bör man avstå. Skulle si-
tuationen ändra sig i fram-
tiden får vi göra ett nytt 
övervägande.

3) Att anordna internationella 
tävlingar för sakens skull utan 
att ta i beräkning vad det kan 
kosta och föra med sig för 
eventuella mervärden, så-
som ökad turism, ställer vi 
oss emot. Sedan kan interna-
tionella tävlingar föra med sig 
vissa andra icke ekonomiska 
fördelar. Om det kan visa sig 
att värdskapet för ett visst 
idrottsevenemang kan med-
föra några former av vinster 
är vi positiva.

2) Sammanfattningsvis 
vill vi öka möjligheter-
na till att utöva idrott för 
de som inte själva har råd 
med den. Inom kommun-
politiken har vi till exem-
pel äskat större medel för 
sport för barn och ung-
dom. I Riksdagen har vi 
bland annat motionerat 
om äldres rätt till idrott.

SverIge- 
deMOKraterNa 
Margareta larSSON, 
ledaMOt Kultur- 
utSKOttet
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Linköpings kommun

linkoping.se

I Linköping skapar vi 
framtidens idrottsstad!
Inom idrott gäller det att hålla vad man lovar. 
Att säga att vi är en av Sveriges främsta 
idrottsstäder innebär ett stort ansvar. 
Därför jobbar vi hela tiden hårt för att leva upp 
till våra stora ord. Det gör vi genom att inte bara 
satsa på elitklubbar, de som gör Linköping känt 
som en svårslagen idrottsstad. Vi satsar även på 
den breda idrotten, den som skapar en mer 
attraktiv och aktiv kommun - och som 
förser våra elitklubbar med nya talanger!

Vår målsättning är 
att bli Årets idrottsstad 2015!

I dam-eM möttes tyskland och holland i 
växjö.
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växjö forsätter att satsa på idrotten
2013 utsåg Sport & Affärer Växjö till 
Sveriges främsta idrottskommun, och nu 
fortsätter kommunen satsningarna på 
idrott. 

Den 7 oktober utsåg Sport & Affärer Växjö 
till årets idrottskommun för sin elit- och 
breddverksamhet och satsning på moder-
na arenor.

– Arenastaden är en orsak till att det har 
flyttat in fler företag i kommunen. Idrotten 
är en inkubator och tillväxtmotor, säger Eri-
ca Månsson, kultur- och fritidschef på Växjö 
kommun.

 Kommunen undersöker nu möjligheter-
na att bygga en ny simarena för upplevelse-
bad och tävlingssimning.

– Simarenan blir framförallt en satsning 
på det idrottsliga behovet. Inget är dock be-
slutat ännu.

Arenastadens moderna arenor och trä-
ningslokaler har skapat en idrottsturism där 
idrottare från hela världen besöker Växjö för 
träning, tävling, seminarier och konferenser.

– Vi arbetar med en eventstrategi för att 
utveckla vårt arbete. Det kan till exempel 
behövas lokaler på området för inkvartering 
av idrottare. Vi samarbetar med Linnéuni-
versitetet kring High Performance Center 
och en studie kring icke-idrottande perso-
ners behov, säger Erica Månsson.

 Utanför Arenastaden ligger tennishal-
len Södra Climate Arena som används av 
Ready Play Tennis Academy, som drivs av 
Stefan Edberg, Magnus Larsson och Carl-

Axel Hageskog. Akademin vill skapa ett ten-
nisuniversitet redan till hösten.

 TExT: pIerre eklund

växJö
Invånare: 85 635
Näringsliv: Största pri-
vata arbetsgivare är Volvo 
Construction Equipment, 
Visma SPSC och Södra 
Skogsägarna
utbildning: Fri-
idrottsgymnasiet, idrottsspecialisering för elitinne-
bandy och handboll, idrottsutbildning fotboll, tennis, 
ishockey, simning och bordtennis samt olika kurser.
Kända klubbar: Östers IF, Växjö Lakers och IFK 
Växjö.
Idrottskändisar: Tommy Svensson, Carolina Klüft, 
Jonas Björkman, Mats Wilander, Tomas Ravelli, Ragnar 
Skanåker mfl.

2018 ska haninge kommun vara Sve-
riges bästa idrottskommun. För att nå 
dit ska kommunen sänka ohälsotalen.

 
När Sport & Affärer utser Sveriges främ-
sta idrottskommuner utgår analysen från 
olika kriterier, bland annat Försäkrings-
kassans analys av kommunernas ohälsotal.

– Haninge vill slå ett slag för folkhälsan. 
Vi har antagit ett idrottspolitiskt program 
och ska arbeta för att sänka sjukskriv-
ningsdagarna och på så sätt bli landets 
främsta idrottskommun, säger Calle 
Strandh, idrottstrateg i Haninge kommun.

 Kommunen saknar idag representa-
tion i högsta serien i flera idrotter, men 
har genom åren fått fram duktiga idrotts-
profiler som till exempel simmaren Sarah 
Sjöström.

– Haninge har precis startat en simaka-
demi på Fredrikgymnasiet, och satsar på 
ett stort utbud av motion och bredd som 
i sin tur ska ge elit.

 
Näringsliv med stort engagemang
För att stärka elitidrottare och skapa bra 
förebilder i samhället har Haninge skapat 
ett elitforum för idrottare. Det finns även 
ett näringslivsnätverk i kommunen med 
150 företag. Senada Custovic, närings-
livsutvecklare i Haninge kommun, berät-
tar att näringslivet har ett stort engage-
mang i idrotten.

– Företagen ställer upp med pengar när 
ett evenemang ska genomföras. I kom-

munens idrottspolitiska program finns en 
ambition att få mer kontinuitet i samar-
betet. Klara riktlinjer krävs för att även fö-
retagen ska få något tillbaka. Samarbetet 
mellan näringsliv och idrott kommer att 
utvecklas de närmaste åren, säger Senada 
Custovic.

 TExT: pIerre eklund 

Haninge vill bli nummer 1

HaNINge
Invånare: 80 615 
Näringsliv: Tre 
största privata 
arbetsgivarna är 
Coca Cola, Axfood och Osram.
utbildning: Sport Campus Sweden, elva idrottsut-
bildningar och elittränarutbildningen Haninge Coach 
Academy.
Kända klubbar: Haninge Anchors Hockey Club, 
Södertörns simsällskap och Haninge Golfklubb.
Idrottskändisar: Sarah Sjöström och Alexander 
Norén

sarah sjöström är en stor idrottsprofil från 
haninge. 
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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 
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När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 

Golfpärlor Business RESORT/BOENDE/KONFERENS

Framtiden tillhör 
GOLFRESORTEN
Sveriges golflandskap byggs just nu om och golfresorten får en allt  
mer framträdande roll. Gästerna vill ha allt på ett ställe och lönsamheten  
ligger i ett helhetstänk. 

Golfresorten är på frammarsch i Sverige och allt fler 
anläggningar ser möjligheterna med ett resorttänk. 
Trenden kommer ursprungligen från USA där man länge 
och med stor framgång byggt boende- och semester-
koncept kring golfanläggningarna. 

– Hos oss ser vi att gästerna uppskattar helheten 
mest. Kombinationen av aktiviteter, bemötande och att 
vi ligger i Stockholmsregionen gör att många väljer oss, 
och också återvänder hit. De flesta förstår dock inte att 
Trosa i restid ligger närmare Stockholm än vad Värmdö 
gör,  berättar Michael Isoz som driver Åda Golf & Country 
Club i Trosa. 

Populära tomter
Åda Gård har funnits i familjen Isoz ägo sedan 1841. Det 
som startade med jordbruk har idag utvecklats till ett 
framgångsrikt helhetskoncept. Anläggningen håller 
åretrunt-öppet sedan 2013 och satsar på paketlösningar 

Text: Linda Eriksson 

för företag med olika golfpaket, konferens och event. 
– Vi säljer även tomter och har sedan starten för drygt 

tio år sedan sålt ungefär 46 tomter. Tomterna är inte-
grerade i området på ett naturligt sätt. Vi bygger i lagom 
tempo och följer naturen istället för att förstöra den. 

Det finns idag ytterligare 35 tomter till salu i området. 
Trosas mysiga stadskärna, golfmöjligheter, skärgårdsmiljö 
och fantastiska näringsliv gör att området är populärt, 
speciellt bland barnfamiljer.

Inget ska saknas
Tanken med en resort är att där ska finnas det mesta 
du önskar för antingen ditt permanenta boende eller 
för din semester, utan att du egentligen behöver lämna 
anläggningen. För att det ska bli möjligt är det så klart 
viktigt att resorten består av mer än bara en golfbana.

På Åda GCC finns, förutom en vacker 18-håls park- och 
skogsbana, även en uppskattad restaurang och ett hotell. 

Anläggningen erbjuder också massage, naprapati, shop-
ping, avkoppling och träning i olika former. 

– I år satsar vi för fullt på restaurangen, som alltid 
fått toppbetyg. Förra året drevs restaurangen med god 
vinst och inför säsongen 2014 satsar vi på ny krögare 
och en delvis ny meny med fokus på hälsosam mat. 
Utan att för den delen plocka bort våra klassiker, säger 
Michael.

Friskvård och hälsa har blivit något av anläggningens 
signum. Och inte friskvård av den torrare sorten utan 
nytt, fräscht och nyskapande. 

– Bland annat har vi byggt upp en multisportbana 
där alla gäster kan träna. Det finns även en bana inom-
hus för vinterhalvåret, berättar Michael Isoz. 

Förutom golfen erbjuder Åda GCC också spinning, 
löpning med löpcoach och traditionell gympa. Här  
finns även en massör och naprapat för att komplettera  
hälsovinkeln. 

Bo vid banan 
Golfpaket från 1 195 kr
Inklusive del i dubbelrum, frukost, 1 greenfee och 2-rätters middag.

Åda Golf & Country Club   •   0156-260 20   •   www.adagolf.seSvensk Fastighetsförmedling   •   0156-260 20   •   www.svenskfast.se/trosa

Bo permanent

Vy över Ådas vackra miljöer med klubbhus, hotell, hål 10 och 18.

ANNONS     HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDÉ MEDIA     ANNONS

I hjärtat av Dalarna ståtar Idre Fjäll med sina 40 nedfarter 
och 27 liftar i alla fyra väderstreck. Här finns även cirka 60 
kilometer preparerade längdspår, snowpark, skoterturer, 
ridning och mycket mer. På en av Idre Fjälls absolut bästa 
tomter med utsikt över dalen och backen utanför dörren 
ligger Dähliehyttan.

Här erbjuds högsta komfort och service, egen relax-
avdelning och konferens med komplett service i stugan. 
I Dähliepaketet ingår bland annat Viltafton på topp-
restaurangen och Fondueafton på Charlies. För de som vill 
prova Idre Fjälls övriga nöjes- och aktivitetsutbud ligger 
Dähliehyttan också på bekvämt gångavstånd från centrum.
Prisexempel helpension sön-tor 3 160 kr/person exkl. moms. 
Priset är baserat på 30 personer under perioden v 13-15, 2014.

Fjällguiden Business KONFERENS

KONFERENS TILL FJÄLLS
Till en lyckad fj ällkonferens hör spännande och utmanande aktiviteter som svetsar samman 
gruppen, härligt boende med relax- och konferensmöjligheter och dessutom kulinariska 
upplevelser, gärna med råvaror från fj ällens eget skaff eri.
Fjällguiden Business har hittat några godbitar i Åre och Idre som vi gärna delar med oss av.

Fjällguiden Business återkommer i Sport 
& Affärer Nr 3 (oktober) och Nr 4 (december). 
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Vinterkonferens
på Idre Fjäll

STUGA/LÄGENHET

Från 2 670 kr/person
Pris vid 6 personer i lgh typ 9C, 
inkl. linne, handdukar, avresestäd.

PERNILLA WIBERG HOTEL
Del i dubbelrum:  3 415 kr/person
Enkelrum:  4 215 kr/person

Bokning 0253-412 00, konferens@idrefjall.se

idrefjall.se

KONFERENSPAKET TORSDAG-SÖNDAG 
Boende inkl. 3 frukost, 2 lunch, italiensk afton, fondueafton, 1 trerättersmiddag 
och 2 dagars halvdagskonferens inkl. frukt och mineralvatten samt konferensfi ka. 

Prisexempel v. 10-15 2014. Exkl. moms
Min. 10 personer.

ÅreGuiderna har varit aktiva sedan 1985. Sedan några år 
leds verksamheten av Philip Harlaut, en av tre bröder i en 
riktig skidåkarfamilj från Åre. En annan av bröderna är OS-
aktuella Henrik, som när hans späckade reseschema tillåter 
hjälper till med guidningen. Samma sak gäller extrem-
skidåkaren Henrik Windstedt.

ÅreGuiderna består av ett sammansvetsat gäng driftiga 
guider med stor kärlek till natur och människor. I utbudet 
finns närmare 100 olika aktiviteter för äventyr och konferens.

Efterfrågan är störst på skoterguidning där turer från två 
timmar till två dygn arrangeras. Andra aktiviteter är hund-
spann eller heliski till Snasahögarnas orörda offpistområden.

– En intressant nyhet är toppturer  med övernattning 
i basecamp som efterfrågas av både företagsgrupper och 
kompisgäng. Vi har komplett utrustning inklusive stighudar 
och tranceiver och kör ut grupperna med skoter till lite mer 
avlägsna toppar, avslutar Philip Harlaut. 
Läs mer på www.areguiderna.se

I Åre kan du som alltid njuta av branta och fantastiska 
slalombackar. Nytt för i år är Åre Winter Driving Center, 
som på Helgesjön erbjuder Åres plattaste och mest ut-
manande slalombana – för körning med bil på is!

Åre Winter Driving Center erbjuder körupplevelser i 
4-hjulsdrivna kraftfulla bilar på olika typer av isbanor. 
Bilarna är bland annat utrustade med specialdubbdäck. 
Dessa fäster gott i isunderlaget och ger dig möjlighet att 
kontrollera acceleration, broms och styrmanövrar på ett 
säkert och roligt sätt. 

Ice Driving-eventen innehåller en förarutbildningsdel, 
vilket gör det avdragsgillt för företag. Men det går lika bra 
att ta med kompisgänget.

– Vi märker en ständig ökning av motorevent i Åre och 
erbjuder en kundanpassad arena med boende, isbanor, 
upplevelser, bilar och personal, säger Susanne Kottulinsky, 
som är en av initiativstagarna.
Bokning och boende: Åre Continental Inn, www.areinn.se

Ny arena för iskörning i Åre

Bo med hela företaget 
i Dähliehyttan på Idre Fjäll
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Leif Nilsson vill ena Sverige med ett OS

PORTRÄTTET

När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 

TEXT JOHAN THORÉN

Sverige 
har nu 
fyra bra 
evene-
mangs-
regioner
LEIF NILSSON

Med Göteborg & Co i back-
spegeln har evenemangsbyg-
garen lyft blicken. Under två 
decennier sprang Leif Nilsson 
snabbast med sin idéportfölj 
i 031-området. Allt handlade 
om att sätta sitt Göteborg på 
kartan som evenemangssta-
den. Nu vill han ena Sverige 
som evenemangsnation med 
”nya grajer” under sin devis: 
”Du kan inte gnälla dig till god 
stämning”.

Med Göran Johansson som ledaren.
– Ja, Göran har haft en helt avgöran-
de betydelse. Genom att han var en 
sådan stark ledare och personlighet 
påverkades många beslut av Göran. 
Men vi var ett team av starka indivi-
der och då krävs ett starkt ledarskap.

Finns det några dolda hjältar som 
gjort stora insatser i skymundan?
– Du har ett tiotal kommunala tjäns-
temän, där Eva-Britt Andersén på tra-
fi ken är en som alltid brunnit för frå-
gorna och löst problem.

Har evenemangssatsningen någon 
gång varit ifrågasatt?
– Det har alltid varit en diskussion 
och politisk debatt i media om huru-
vida man ska satsa massa pengar på 
evenemang som exempelvis Kalaset, 
men satsningen har aldrig varit ifråga-
satt på djupet. Under de här dryga 20 
åren har Göteborg haft en kontinuer-
lig tillväxt av antalet gästnätter.

Fick ni kraft av att Stockholm aldrig 
kom till skott?
– När vi var som bäst hade vi en 
enorm intern kraft som fi ck energi 
av att Stockholm och andra inte fi ck 
ihop det.

Göteborg & Co har länge varit ett 
föregångsexempel, vad händer nu?

FAKTA LEIF NILSSON
Ålder: 63 år.

Karriär: Marknadschef på NCC, evene-
mangschef och senare vd på Göteborg & 
Co. Numera rådgivare och styrelseproffs: 
STCC, Noas Ark, Ostindiefararen, Dunross 
m.fl .

Familj: Gift och två barn.

Bor: Centrala Göteborg.

Intressen: Upplevelser.

Favoritupplevelse: Morgonbadet på 
sommaren.

Favoritlag: IFK Göteborg och Frölunda 
Indians.

Favoritarena: Sverige

Favoritevenemang: När jag spelar 
hockeybockey med ett gäng gubbar i 
Frölundaborg.

Devis: ”Du kan inte gnälla dig till en god 
stämning”.

Leif Nilsson har tillsammans med Göran Johansson varit en 
drivande kraft bakom Göteborg som destination och för att 
hela evenemangs- och turismbranschen blivit en näringsgren. 
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När började Göteborg identifi era sig 
som en evenemangsstad?
– Du får gå tillbaka till Jubileums-
utställningen 1923, då Liseberg och 
Mässan byggdes, och politikerna be-
stämde sig för att satsa på turism och 
kongresser. Andra viktiga politiska be-
slut är när Ullevi kom till inför Fot-
bolls-VM 1958 och Scandinavium 
1971.

Vid vilken tidpunkt blev satsningen 
strategisk?
– 1991 när man bildade Göteborg 
& Co var det en tydlig markering att 
man skulle satsa strategiskt på evene-
mang och turism. Kommunen och 
branschen blev ägare och satte sig till-
sammans uppbackad av en bred poli-
tisk samverkan och med hela näringen 
i ryggen. Det var efter att Göran Jo-
hansson (S) och Lars-Åke Skager (M) 
gjort upp och ville samordna nyckel-
aktörerna. På 1980-talet kunde inte 
cheferna på Liseberg, Svenska Mäss-
san och Scandinavium sitta i samma 
rum, det var sådan konkurrens och 
prestige.

Vad betydde Friidrotts-VM 1995?
– Det var under VM vi fi ck ihop hela 
stan, alla fann sina roller och vi ut-
vecklade en bra organisation som Gö-
teborg lever på än idag. Det var ock-
så då vi gjorde Kalaset i stort format 
för första gången och blev den första 
Fan-Zonen, som numera fi nns vid 
alla stora evenemang. Egentligen var 
vi för små, men Göteborg är optimal i 
att vara en kompakt stad med arenor, 
hotell och centrum inom tio minuters 
gångväg. Det är en av våra stora kon-
kurrensfördelar.

Ni var en tight kärna av drivande 
personer, vilken var din roll?
– Det var Bengt Gabrielli, Got Event, 
Mats Wedin, Liseberg, Lennart Man-
kert, Svenska Mässan, Lennart Olaus-
son, Business Region, Claes Bjerkne 
på Göteborg & Co där jag var evene-
mangschef. Min förmåga låg i att jag 
hade en massa idéer och väntade på 
att fönster skulle öppna sig, och när 
möjligheterna uppstod var jag snab-
bast att utnyttja dessa och kunde ska-
pa saker som var bra för helheten. Det 
fanns en intern energi där alla ville 
vara bäst i klassen.

– Vår bransch genomgår en stor ut-
veckling och förändring. Alla måste 
utveckla sig, även Göteborg & Co. 
När Göteborg nu tar fram en ny stra-
tegi kommer det bli förändringar. 
Sammansättningen av aktörer kom-
mer se annorlunda ut när den kom-
munala kakan kommer bli mindre. Då 
måste de kommersiella aktörerna bli 
bättre och ta ett större ansvar. 

– Göteborg står också inför nästa 
stora politiska beslut. Visst har man 
byggt nya Gamla Ullevi, men inget 
stort strategiskt beslut som om man 
ska bygga en helt ny stor arena eller 
inte.

Hur påverkar de kommunala mut-
skandalerna på kort och lång sikt?
– Det blir ett hack i skivan och mentalt 
jobbigt på kort sikt, men på längre sikt 
kommer man jobba sig ur formsvack-
an. Evenemang handlar om samver-
kan, oavsett stad.

Tycker du att evenemangsbranschen 
är etablerad som en näring?
– Ja, under Besöksforum i februari 
berättade Annie Lööf att turism- och 
evenemangsindustrin ska ses som en 
basnäring. Turistnäringen genererade 
ifjol 162 000 heltidsjobb och hade ett 
exportvärde på 87 miljarder kronor, 
vilket är mer än fordonsindustrin.

Vilka förutsättningar har Sverige 
som evenemangsland?
– Sverige har nu fyra bra evenemangs-
regioner. Stockholm har lagt sin stra-
tegi, Malmö etablerade sig genom att 
få Eurovision Song Contest och Göte-
borg är en kreativt ledande motor. Det 
fi nns också ett stort kunnande i Åre 
och Östersund. Bakom dessa fyra sto-
ra fi nns det ytterligare fl er andra starkt 
växande regionala destinationer som 
exempelvis Växjö och Halmstad

Nästa steg i utvecklingen?
– Nu gäller det att få ihop det natio-
nellt och jobba med en evenemangs-
tablå för hela Sverige. Jag tycker att vi 
ska söka ett par stora internationella 
evenemang som ett Vinter-OS eller 
Fotbolls-EM och använda den sam-
lade kompetens som fi nns i alla re-

gioner. Det gäller ett få en nationell 
samling kring ett evenemang med 
Stockholm som huvudort i samar-
bete med övriga regioner kopplat till 
större planerade nationella infrastruk-
turprojekt. 

RF har gått ut och sagt att man inte 
primärt siktar på ett OS.
– Vi måste satsa på de stora prestige-
evenemangen, annars tappar du ner-
ven i satsningen. I Göteborg hade vi 
Boule-SM fem år på raden på Heden, 
men det hade inte fungerat om vi inte 
hade haft ett megaevenemang vart 
femte eller tionde år.

Vad kan man lära av kandidaturen 
för Fotbolls-EM 2016?
– Frågan är om vi inte var för entusi-
astiska och drev på lite för hårt själ-
va. Regeringen kanske skulle sagt ett 
tydligare nej, men vi kanske inte hel-
ler ville lyssna på signalerna som kom. 
Knäckfrågan blev vad arvet skulle bli 
med arenorna efter evenemanget, på 
den punkten måste vi bli duktigare. 
Sedan ska man börja tidigare än vad 
vi gjorde.

Mäts det tillräckligt bra 
i branschen?
– Vi i branschen har vart lite slarviga 
och vårdslösa när vi uttryckt siffror 
om turismekonomiska effekter. Jag 
föredrar stabilare mått som gästnät-
ter och arbetstillfällen. Kunskapen 
att mäta fi nns, men branschen måste 
samlas kring ett mått för turismeko-
nomiska effekter.

Du sitter numera som styrelseord-
förande för STCC, hur ska ni möta 
framtiden?
– STCC jobbar väldigt hårt med att 
utveckla nya arenor. Vi stänger fl yg-
platsen i Östersund och gör om den 
till en motorbana vilket bara har gjorts 
i USA. Vi bygger om Solvalla för att ge 
Stockholm ett stort motorrace. Mobi-
la läktare och utnyttjandet av befi nt-
liga arenor kombinerat med nya typer 
av evenemang som utomhusmatcher 
i ishockey är framtiden. 
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Golfpärlor Business RESORT/BOENDE/KONFERENS

Framtiden tillhör 
GOLFRESORTEN
Sveriges golflandskap byggs just nu om och golfresorten får en allt  
mer framträdande roll. Gästerna vill ha allt på ett ställe och lönsamheten  
ligger i ett helhetstänk. 

Golfresorten är på frammarsch i Sverige och allt fler 
anläggningar ser möjligheterna med ett resorttänk. 
Trenden kommer ursprungligen från USA där man länge 
och med stor framgång byggt boende- och semester-
koncept kring golfanläggningarna. 

– Hos oss ser vi att gästerna uppskattar helheten 
mest. Kombinationen av aktiviteter, bemötande och att 
vi ligger i Stockholmsregionen gör att många väljer oss, 
och också återvänder hit. De flesta förstår dock inte att 
Trosa i restid ligger närmare Stockholm än vad Värmdö 
gör,  berättar Michael Isoz som driver Åda Golf & Country 
Club i Trosa. 

Populära tomter
Åda Gård har funnits i familjen Isoz ägo sedan 1841. Det 
som startade med jordbruk har idag utvecklats till ett 
framgångsrikt helhetskoncept. Anläggningen håller 
åretrunt-öppet sedan 2013 och satsar på paketlösningar 

Text: Linda Eriksson 

för företag med olika golfpaket, konferens och event. 
– Vi säljer även tomter och har sedan starten för drygt 

tio år sedan sålt ungefär 46 tomter. Tomterna är inte-
grerade i området på ett naturligt sätt. Vi bygger i lagom 
tempo och följer naturen istället för att förstöra den. 

Det finns idag ytterligare 35 tomter till salu i området. 
Trosas mysiga stadskärna, golfmöjligheter, skärgårdsmiljö 
och fantastiska näringsliv gör att området är populärt, 
speciellt bland barnfamiljer.

Inget ska saknas
Tanken med en resort är att där ska finnas det mesta 
du önskar för antingen ditt permanenta boende eller 
för din semester, utan att du egentligen behöver lämna 
anläggningen. För att det ska bli möjligt är det så klart 
viktigt att resorten består av mer än bara en golfbana.

På Åda GCC finns, förutom en vacker 18-håls park- och 
skogsbana, även en uppskattad restaurang och ett hotell. 

Anläggningen erbjuder också massage, naprapati, shop-
ping, avkoppling och träning i olika former. 

– I år satsar vi för fullt på restaurangen, som alltid 
fått toppbetyg. Förra året drevs restaurangen med god 
vinst och inför säsongen 2014 satsar vi på ny krögare 
och en delvis ny meny med fokus på hälsosam mat. 
Utan att för den delen plocka bort våra klassiker, säger 
Michael.

Friskvård och hälsa har blivit något av anläggningens 
signum. Och inte friskvård av den torrare sorten utan 
nytt, fräscht och nyskapande. 

– Bland annat har vi byggt upp en multisportbana 
där alla gäster kan träna. Det finns även en bana inom-
hus för vinterhalvåret, berättar Michael Isoz. 

Förutom golfen erbjuder Åda GCC också spinning, 
löpning med löpcoach och traditionell gympa. Här  
finns även en massör och naprapat för att komplettera  
hälsovinkeln. 

Bo vid banan 
Golfpaket från 1 195 kr
Inklusive del i dubbelrum, frukost, 1 greenfee och 2-rätters middag.

Åda Golf & Country Club   •   0156-260 20   •   www.adagolf.seSvensk Fastighetsförmedling   •   0156-260 20   •   www.svenskfast.se/trosa

Bo permanent

Vy över Ådas vackra miljöer med klubbhus, hotell, hål 10 och 18.

1) vad är dina tankar kring verksamhetsåret 2013?

2013 var ett fantastiskt år med många härliga idrotts- och showeve-
nemang. Under året har vi genomfört 115 evenemangstilfällen i Malmö 
Arena där Eurovison Song Contest och Junior-VM i ishockey var två 
världsevenemang. Båda evenemangen har ytterligare stärkt Malmö 
som evenemangsstad och lokalt präglats av ett härligt samarbete mel-
lan Region Skåne, Malmö stad och Malmö Arena. Vid både Eurovision 
Song Contest och JVM har arenans organisation haft en roll som ar-
rangörer, vilket har medfört att arbetsbelastningen vid vissa tider har 
varit mycket hög genom att både planering och genomförande av båda 
evenemangen har gjorts med i stort sett befintlig organisation.

tre SNaBBa frÅgOr AV pIerre eklund 
KarIN MÅrteNSSON, vd MalMö areNa

2) Hur ser du specifikt på Junior-vM?

Vi satte tidigt vår vision och våra mål med JVM och har 
därför också haft en tydlig bild att jobba mot. Vi ville ha 
folkfest, fyllda läktare och bästa JVM när vi var färdiga 
och det känns som om vi med råge nådde dit. Genom ett 
tätt samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, Malmö 
Stad, Malmö Arena och Region Skåne har evenemanget 
utformats till en fantastisk folkfest.  Det gick inte att 
ta miste på det enorma stöd som spelarna fick från 
läktarplats. Den sammanlagda publiksiffran blev 144 217 
personer, vilket är rekord utanför Kanadas gränser.

3) Hur ser du på utmaningarna 2014?

2013 blev Malmö Arenas bästa år hitintills och vi 
ser det som en utmaning att överträffa föregåen-
de år. Vi hoppas givetvis på att Malmö Redhawks’ 
hockeysäsong skall bli längre än tidigare säsonger 
och att det blir fullt stöd från läktarna. Vidare 
ser vi fram emot fulla hus till SM-finalerna i både 
innebandy och handboll i april och maj.

Karin Mårtensson talar på årets Professionell 
idrott i Umeå, se sid 31
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KröNIKOr

014 är ur idrottssynpunkt ett 
betydelsefullt år. Då tänker jag 
inte bara på det vinter-OS som 
varit eller herrfotbolls-VM som 
kommer utan även på superval- 
året 2014. Oavsett var vi står 

politiskt är vi överens om att utgången blir 
både intressant och viktig.

Idrottsrörelsen tar inte partipolitisk ställ-
ning. Men eftersom våra förutsättningar i 
stor utsträckning påverkas av politiska be-
slut är valen ändå viktiga för oss. Den här 
gången kanske mer än någonsin eftersom 
vi ser en oroväckande glidning i synen på 
inte bara idrottsrörelsen utan hela den ide-
ella sektorn.

Svenska politiker har länge haft en enig 
syn på det fria föreningslivet som en viktig 
del av samhället. Att människor går sam-
man för att gemensamt ägna sig åt ett in-
tresse eller driva en fråga är en grundpelare i 
vår demokrati. Det är ett stort mervärde för 
samhället som många idag tar för givet. Idag 
ser vi en allt starkare tendens att bortse från 
den ideella föreningens särskilda värde och 
villkor, och att bara intressera sig för själva 
verksamheten. Ideella idrottsföreningar ska 
konkurrera på samma marknad som kom-
mersiella aktörer. Därför kommer vi i val-
rörelsen att kräva svar från partierna hur de 
ser på den ideella sektorns betydelse och 
om de är beredda att försvara föreningsli-
vets särart.

Svensk idrott har en unik ställning i sam-
hället. Ingen annan verksamhet lockar så 
många barn och ungdomar. Ingen annan 
verksamhet skapar ett sådant intresse och 
engagemang hos så många människor. En 
stor anledning är den svenska föreningsi-

drottens bredd. Idrottsföreningarna är öpp-
na för alla, och med 70 idrottsförbund som 
bedriver över 200 olika idrotter i nästan 
20 000 föreningar finns det plats för alla 
som vill vara med.

Genom det ideella ledarskapet men också 
tack vare det samhällsstöd idrottsrörelsen 
fått, genom bidrag och idrottsanläggningar, 
har föreningarna kunnat hålla kostnaderna 
nere för den enskilda individen. Men idag 
ser vi hur samhällsstödet minskar både na-
tionellt och lokalt. Och det sker samtidigt 
som den ekonomiska utsattheten blir allt 
mer utbredd. Idrottandet riskerar att bli en 
klassfråga. Därför kommer vi i valrörelsen 
att kräva svar från partierna om de är bered-
da att minst höja stödet till föreningsidrot-
ten i takt med kostnadsutvecklingen.

Vi vet att vi själva har en hemläxa att göra. 
Idrottsrörelsen behöver förnyas och utveck-
las för att ännu bättra möta hur människor 
vill idrotta och engagera sig idag och i fram-
tiden. Just nu pågår ett svensk strategiarbete 
som RF-stämman beslutade om i maj 2013, 
som ska resultera i en strategisk plan med 
sikte på 2025.

Men vårt jobb kom-
mer att vara frukt-
löst om inte politiker i 
hela landet visar att de 
menar allvar med sin 
idrottspolitik. Vi kom-
mer att ta varje tillfälle 
under 2014 att påmin-
na dem om det.

KARiN MATTSSON wEijBER
ordförande för rf 

karIn.Mattsson@rf.se

Sportjournalistik intresserar alla 
som ägnar sig åt idrott eller är 
åskådare, live eller på TV. Sport-
journalisterna lever hela tiden 
med stora krav hängande över 
sig att leverera snabbt, professio-
nellt och säljande. 

Deras kunnande ifrågasätts ständigt. För 
det är ju så att fans och andra åskådare 
för det mesta anser sig vara större exper-
ter än proffstyckarna.

Tufft jobb, således? I vart fall stressigt! 
Dagspressens sportjournalister ska inte 
bara referera, intervjua och kommentera 
i tidningen. De ska också blogga, twittra 
och chatta under pågående tävling, kan-
ske också fotografera eller filma. De är de 
moderna tusenkonstnärerna!

 Vad leder detta till? Kopiösa mängder 
idrott i alla tänkbara medier. Kvantite-
ten har aldrig varit större. Men hur är det 
med kvaliteten?

 Tyvärr tar den stryk i den här stört-
floden. Elitidrott är underhållning och 
en del journalister är angelägna om att 
steppa på TV-scenen och uppträda som 
medaktörer – also starring! Vissa match-
er hårdpumpas, särskilt om det aktuella 
tv-bolaget köpt rättigheterna. Eftersom 
dessa ska utnyttjas till det yttersta läggs 
timma till timma med uppsnack och ef-
tersnack och inte sällan blir sändningar-
na ganska sega.

Spelare och andra elitaktiva intervjuas 
i tid och otid och eftersom alla numera 
är medietränade säger de det förväntade. 
Det är bara Zlatan som ibland kan kosta 
på sig en spontan cykelspark.

Men var finns de djuplodande sport-
programmen? Varför ska det som sker 
bakom kulisserna och behöver lyftas 
fram hanteras av nyhets- eller samhälls-
redaktioner? Eller i tillfälliga inhopp av 
Uppdrag Granskning.

Dagens sportjournalistkår består av så 
många kunniga och erfarna medarbeta-
re att det bör finnas möjlighet till intres-
santa debattprogram, gedigna genomlys-
ningar och spännande avslöjanden om 
vår största folkrörelse.

 Är det helt enkelt så att medieföreta-
gen inte ger dem utrymme för detta? Är 
det upplageminskningar och annonsned-
gångar följda av redaktionella nedskär-
ningar som sätter stopp? För hårt pressa-
de dagstidningar kan de skälen möjligen 
utgöra en plausibel förklaring. Men vilka 
ursäkter finns för exempelvis sportredak-
tionerna på SVT och TV4?

UNO gRöNKViST,  
journalIst  

och författare

ge sportjournalisterna 
en chans att förändra

Politikerna måste klargöra 
sin idrottspolitik 

jag känner att det hade kunnat bli 
så bra och att Sverige någon gång 
måste våga satsa stort! Självklart 
kostar det massor av pengar och skall 
vi hålla uppe i Sotji-nivå så är det 
ouppnåeligt för Sverige, men jag tror 
knappast orealistiskt i svenska mått 
mätt.

Vi kan idrott och vi vet hur ett engage-
mang skall skötas och organiseras. Jag 
är övertygad om att vi hade kunnat göra 
ett OS både smartare och mycket mer 
ekonomiskt. Det är då så synd att snack-
et handlat mer om att vi skall bygga nya 
arenor för skattepengar som sedan mås-
te rivas, än själva den ekonomiska effek-
ten som Sverige kan uppnå med ett stort 
internationellt idrottsevenemang. Men 
ställer man kostnaden mot skola, sjuk-
vård och äldreomsorgen är det svårt att 
vinna opinionen. 

Men politikerna måste tänka längre 

och vi hade faktiskt stora företag som 
Ericsson, H&M, Volvokoncernen och 
ÅF som stod bakom en OS-ansökan. Jag 
är övertygad om att de ser vidden av att 
Sverige sätts på kartan och möjligheten 
att tjäna pengar!

Politikerna måste kliva ur sitt tradi-
tionella spår och våga ändra sin stånd-
punkt och se hela konsekvensen av våra 
idrottsevenemang. Det ger enorma intäk-
ter i form av skatter och moms, men ska-
par också massor av arbetstillfällen och 
inte bara för event- och sponsringsin-
dustrin som jag representerar utan även 
för hotellnäringen, restaurangnäringen, 
byggbranschen med flera. Det sätter även 
Sverige på kartan och hela turistindustrin 
kommer få ett enormt lyft under många 
år.

 Så beslutet att inte ens ta upp frågan 
i kommunfullmäktige i Stockholm i fe-
bruari är beklagligt, men politikerna sä-
ger nu sig vara beredda att satsa på fram-
tiden istället, så nu snackas det om 2026 
och 2030.

Ja, skjuta på saken är väl en av politi-
kernas främsta meriter. Jag hoppas i alla 
fall jag lever när OS går 
i Sverige en dag!

Trist - Det 
blir inget 
OS i 
Sverige 
2022

NiKLAS BiRgETZ
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Av Gunnar Persson  
februari 2014UTBLICK

otbollssporten förändrades i 
grunden för ungefär 20 år se-
dan. Först fick nybildade Pre-
mier League det första astro-
nomiska tv-avtalet. Några år 
senare klargjorde EU-domstolen 

att EU:s arbetsrätt även gällde fotboll (och 
idrott i stort). Bort med transfersummor för 
kontraktslösa spelare och fritt fram för EU-
medborgare att spela var de ville inom unio-
nen. Strax därpå fick svensk fotboll sitt för-
sta (relativt sett) stora tv-avtal.

 Misstanken att avtalet kanske var för bra 
för en så pass begränsad produkt sopades 
åt sidan. Svenska klubbar använde förtjust 
pengarna till att heltidsanställa sina spelare. 
Men man var inte lika förtjusta i vad EU-
domstolen kommit fram till. I närmare tio 
år fortsatte man att sinsemellan köpa och 
sälja som om ingenting hänt. Spelare som 
använde sin lagliga rätt till att gratis flytta 
utomlands brännmärktes. Samtidigt impor-
terade man glatt obundna utländska spelare 
för att fylla luckorna.

 Men 20 år efter att spelreglerna i grun-
den förändrades har ett mönster blivit tyd-
ligt. Den stora (och säkra) tv-kakan har 
passiviserat klubbarna i sökandet av andra 
intäktskällor. En utblick över Europa säger 
oss att svensk fotboll på grund av den svag-
heten hamnat långt efter. De stora fotboll-
sländerna (England, Italien, Tyskland, Spa-

nien och Frankrike) drar in skyhögt mycket 
mer pengar – vilket är begripligt – samtidigt 
som även de mindre nationerna klart dis-
tanserat Sverige.

 Konsekvensen är att de flesta svenska 
klubbarna idag går med förlust. Först nu 
har Svensk Elitfotboll vaknat och startat ett 
projekt för att öka och bredda klubbarnas 
inkomster. Men det gör man under galgen. 
Ty det har visat sig att tv-pengarna var för 
bra för att vara sanna. Kentaro, det bolag 
som står för den intäkten, är på väg att gå 
under. Detta samtidigt som utländska klub-
bar mer eller mindre slutat köpa kontrakts-
bundna spelare från Sverige.

 Svenska Fotbollförbundet vill inte vara 
sämre än sina klubbar. Sedan 1990 har 
SvFF baserat sin ekonomi på inkomster från 
EM- och VM-slutspel. Nu har blågult dess-
värre missat VM både 2010 och 2014. Sam-
tidigt har SvFF snillat bort sitt sparkapital 
på ett starkt ifrågasatt arenaprojekt.

 Svensk fotboll håller på att väckas ur den 
självgodhet som dominerat i 20 år. Inställ-
ningen manifesterades i höstens belönings-
härva, där SvFF (som inte hade råd) köpte 
en bil åt Anders Svensson (som inte ville ha 
den) samtidigt som man ogenerat glömde 
bort Therese Sjögran (som hade förtjänat 
den).

 Snart är Zlatans famösa cykel det enda 
man har råd med.



Professionell Idrott
– idrott som motor för regional utveckling –

SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2014

Sport & Affärer:

Preliminärt program för seminariet Professionell idrott – idrott som motor för regional tillväxt i Umeå den 6/10

 9.30 Registrering, kaffe och minimässa

10.00 Värdkommunen Umeå hälsar alla välkomna och lämnar över till moderator Lennart Ekdal

  Idrottens samhällsroll, Karin Mattsson Weijber, ordförande för RF 

  Skidsport som motor för regional utveckling. Mats Årjes, vd för Skistar och ordförande för Svenska Skidförbundet.

  Branschsiffror och mjuka värden. Niklas Birgetz, vd Sponsrings & Eventföreningen

11.00 Kaffe

  Destination Sverige – så långt har vi kommit i evenemangsfrågan. 
  Centrum för idrottsevenemang, RF (paneldebatt).

  En svensk klassiker – riksomfattande evenemangsmotor. 
  (Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen, Lidingöloppet…presentation av vd:n Michael Thorén + panel)

  Arenaexemplet: Malmö Arena. 
  Privat och kommunal samverkan och den regionala betydelsen. Karin Mårtensson, vd, Malmö Arena och Pehr Palm, 
  vd Event in Skåne.

12.10 Lunch, mingel och minimässa

  Idrottskommunen Umeå. 
  Margareta Ericsson Lif, vd IKSU Sportcenter, IKSU Spa och IKSU Plus. Margareta företräder Europas största tränings- 
  anläggning med drygt 22 000 medlemmar. Pernilla Eriksson, enhetssamordnare på Idrottshögskolan i Umeå. Pernilla  
  berättar om en av de absolut främsta idrottshögskolorna i Sverige där bland annat 250 studenter har elitidrottsavtal.

  Svensk Hästnäring – om hästkrafterna i samhället. 
  Stefan Johansson, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse, Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet,  
  Johan Lindberg, generalsekreterare Svensk Travsport och Tomas Torgersen, projektledare Gothenburg Horse Show. 

15.10 Bensträckare, mingelkaffe, minimässa

  Norrlandshockeyn som motor för regional utveckling. 
  Panel med Per-Anders Israelsson, klubbdirektör Skellefteå AIK, Thomas Byberg, ordförande MoDo Hockey, 
  Thor Stöckel, klubbdirektör Luleå Hockey och Fredric Åkerblom, vd, Björklöven.

  Lokal, regional och central sponsring. 
  Jenny Ström, sponsringschef på Swedbank och Håcan Nilsson, bankdirektör Sparbanken1826 (panel), Sofi a Olsson,  
  sponsringschef ICA Sverige AB samt panel med SSAB och Catarina Hägglund, kommunikationschef Skellefte Kraft.

16.40 Sveriges främsta idrottskommuner 2014 
  Resultatet av Sport & Affärers och Peter Rohmées analys. 
  Prisutdelning: Årets främsta idrottskommun. Årets främsta eventkommun. 
  Årets främsta breddidrottskommun. Årets främsta elitidrottskommun.

17.00  Avslutning, mingel, minimässa

Välkommen till ett heldagsseminarium om hur du med idrottens 
hjälp kan stärka utvecklingen av din kommun och region. Bredd-
idrott, elitidrott och idrottsevenemang är då viktiga verktyg.
 Seminariet ger dig en helhetsbild där vi kopplar samman 
idrott, näringsliv och samhälle för bästa slutresultat. Vi vill med 
seminariet öka kvalitén på de beslutsunderlag som ligger till 
grund för investe-ringar i större arenaprojekt och evenemang. 
 Seminariet är gjort för dig som arbetar med att utveckla 

bredd och elitidrotten i din kommun och för dig som arbetar med 
att vinna hem större idrottsevenemang. Vi ser framför oss 
deltagare från kommuner, regioner, idrottsföreningar och förbund 
samt sponsor- och eventföretag. Dagen avslutas med en 
presentation av Sveriges främsta idrottskommuner 2014 med 
motiveringar och påföljande prisutdelning. 

Arrangörer: Sport & Affärer och värdkommunen Umeå

Seminarium:  PROFESSIONELL IDROTT      Plats: Rex, Rådhustorget, Umeå. Tid: 6 oktober 2014     
Arrangörer: Sport & Affärer i samverkan med Umeå Kommun 
Pris: 2.950:- exkl. moms. Idrottsföreningar: 1.495:- exkl. moms. Studenter: 495:- exkl. moms, inklusive lunch, kaffe 
och en minimässa på plats. 

För frågor kring seminariet och minimässan: seminarium@sportaffarer.se, www.professionellidrott.se
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