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Tuff uppladdning på sydkoreanska OS-banor i Östersund. Sidan 10.

2017 har präglats av debatten kring jämställdhet på-
skyndad av #metoo-debatten med en rad obehagliga 
avslöjanden om övergrepp inom olika instanser i sam-
hället. Övergrepp som bekräftar teorin att makt kor-
rumperar. Idrotten har inte varit förskonad. Behovet av 
fler kvinnliga ledare har aldrig varit större både inom 
idrotten och i det övriga samhället. Jämställdhet i ledar-
skapet är av stor vikt för att barn ska få med sig sunda 
värderingar under resten av livet. Tjejer måste få större 
del av tränings- och halltider, större plats vid de avgö-
rande besluten och slutligen mer pengar i lönekuvertet. 
Män och kvinnor är ju båda förutsättningar för ökad 
jämställdhet så låt oss jobba hårt och tillsammans för 
sunda värderingar och för maximal utväxling i verksam-
heten. Det är nu viktigare än någonsin att vi närmar oss 
varandra och diskuterar avgörande frågor tillsammans.

     Det pågår många bra initiativ inom idrotten. Svens-
ka Golfförbundet går i bräschen genom sin 50/50-vi-
sion vilket vi uppmärksammar i vår Årssummering. Allt 
fler företag inser värdet av och det naturliga med, jäm-
lik sponsring. Länsförsäkringar blir Årets idrottsponsor  
av det skälet och för sitt arbete för hållbarhet och ökad 
mångfald. Människorna bakom Locker Room Talk vill 
att vi börjar med bättre attityder och ömsesidig respekt 
för varann redan i omklädningsrummen. Vi på Sport & 
Affärer är glada över att allt fler verksamheter genomsy-
ras av ökat samhällsansvar. Det känns som att den yngre 
generationen kommer in som en frisk vind, visar ett ökat 
socialt ansvar och är med och påverkar samhällsutveck-
lingen positivt. De tre andra utmärkelserna Sollentuna 
friidrottshall, ÖFK och världscuptävlingarna på längd i 
Ulricehamn visar alla tre var och en på sitt sätt på idrot-
tens samhällsroll som motor för kommunal och regional 
utveckling. Stort grattis till årets vinnare! 

En annan debatt som pågått är värdet av större ytor för 
lek, sport och aktivitet på våra skolgårdar. En mycket 
viktig fråga då det tidigt skapas ett behov hos barnen att 
utöva aktiviteter tillsammans med andra. Detta tar man 
med sig när man blir äldre vilket sätter ytterligare fokus 
på behovet av aktivitetsytor och idrottsplatser i samhäl-
let som delas mellan spontanidrott, dvs allmänhetens 
spontana idrottande och den organiserade bredd- 
idrotten. Dessa idrottsplatser ska vara naturliga inslag 
i stadsmiljön och ligga inom gång- och cykelavstånd. 
När det gäller hallar och arenor är de ofta så dyra att 
kommunen kan vinna på regionala samarbeten med an-
dra kommuner för samnyttjande. Ett sådant projekt är 
Årets idrottsarena, Sollentuna friidrottshall som delas 
mellan åtta kommuner i Stockholm. 

    Vi vill passa på att tacka alla läsare för det gångna året 
och alla er som under året tipsat oss med uppslag till ar-
tiklar. Vi tackar givetvis också våra annonsörer för utan er 
har vi ingen tidning. 2017 var även året då antalet läsare 
mångdubblades på vår nyhetssajt www.sportaffarer.se  
vilket givetvis stimulerar. 
     Passa nu på att vila ut när lovet kommer och dra 
många sköna djupa andetag i vinterlandskapet som vi 
alla hoppas är på väg!

Trevlig läsning, God Jul och ett 
Jämställt Nytt År önskar

Gustaf Berencreutz
Redaktör

God Jul och ett Gott Nytt Jämställt År!

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer 23 februari 2018

* Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- och idrottstradition med stor bredd som skapat flera elitföreningar 
inom sporter som handboll, fotboll, speedway och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar stora idrottsevenemang på  
nationell och internationell nivå. Vi kallar det IDROTTSEVOLUTION.
WWW.ESKILSTUNAEVOLUTION.SE

IDROTTSEVOLUTION*
ESKILSTUNA GÖR

Välkommen till Eskilstuna 
och Professionell Idrott 
1 oktober 2018!
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MED SÅDANA HÄR 
DRÖMMARE FINNS DET 
HOPP FÖR SVERIGE.
Vi på ATG älskar drömmare. Människor som vågar tro att livet 
kan förändras till det bättre och som beslutsamt tar sin dröm på 
allvar. Som de här fyra, härliga gängen. 

De har alla det gemensamt att de brinner för idrottens 
möjlighet att förena människor, skapa meningsfull fritid och 
göra oss friskare på kuppen. 

Ni har gjort ett strålande jobb. För oss, men framför allt för alla 
dem ni hjälper, är ni stora föredömen. Det är därför ATGs 
Drömfond har glädjen att stötta ert arbete med 300.000 kronor. 

Med varje krona kommer en förhoppning: fortsätt att göra 
verklighet av era drömmar, för de skänker oss alla glädje och hopp.

Tack. 

Genom Drömfonden vill ATG bidra ekonomiskt till ett mer levande Sverige. Drömfonden verkar inom fl era områden och ger stöd till svensk 
hästnäring, svenska olympier och paralympier inom alla idrotter, samt till projekt som via idrott motverkar utanförskap och ohälsa. 
Läs gärna mer om Drömfonden och dess arbete på dromfond.se

Åldersgräns 18 år. Stödlinjen  020-81 91 00. 

Heja Mis 
– för att ni ger 
synskadade 
möjlighet att 
motionera 
självständigt i 
Skatås skogar. 
misgbg.se

Heja SK United 
– för att ni ger barn i 
Stockholm chans att 
prova skidåkning. 
Idrottonline.se/SK 
United-skidor

Heja Glimma 
– för att ni inspirerar 
barn och familjer i Falun 
till rörelse och glädje. 
glimmafalun.se

Heja Unite People
– som via fotbollens 
kraft skapar gemenskap 
bland unga i Varberg. 
unitepeople.se
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Gabe föddes på Valentinés 
day i Hartford, Connecti-
cut, av föräldrar som Gabe 

karakteriserar som Beatniks. Hans ir-
ländskt katolska mamma Andrea var 
konstnär. Hans judiske far John (född 
1938) flyttade till Japan efter sina uni-
versitetstudier där han under några 
år startade upp och drev en fram-
gångsrik importverksamhet (själv-
häftande tejp). ”Pappas företag gav 
honom möjlighet att följa sina dröm-
mar – att arbeta för medborgerliga 
rättigheter och att engagera sig poli-
tiskt för demokraterna.” Pappa John 
blev en frihetskämpe och marsche-
rade tillsammans med Martin Luth-
er King, Jr. och Stokely Carmichael. 
Under senare delen av 60-talet öpp-
nade John ett bokcafé i San Francisco 
”The Sign of the Fool” i Haight-Ash-
burykvarteren. Här lärde han känna 
Neal Cassady (som inspirerade Jack 

Kerouac till centralfiguren Dean Mo-
riarty i generationsromanen On The 
Road publicerad 1957) och träffade 
Allen Ginsberg (författaren av dikt-
samlingen Howl och förlaga till Carlo 
Marx i On The Road). Dessa två blev 
stammisar på caféet, drack kaffe och 
läste de böcker som prydde hyllorna 
och som pappan skaffat på CityLight 
Bookstore. Ginsberg var frekvent på 
caféet även av en annan anledning: 
här serverades alltid bagels med färsk 
lax vilket var unikt i kvarteren. 

– Neal Cassady och pappa var även 
rumskompisar under en längre period 
i San Francisco, berättar Gabe. Gins-
berg hade John Klein träffat redan un-
der 50-talet i East Village, New York.

– Min far betyder väldigt mycket 
för mig och gav mig en slags helhets-
syn på livet som mycket byggde på 
att vi ska visa respekt för våra med-
människor mer än att kortsiktigt tjäna 

Den hållbara aktiva staden
Gabe Klein var i oktober i år huvudtalare under seminariet Professionell idrott i Jönköping där han talade 
om den hållbara aktiva staden. Gabe har i större delen av sitt vuxna liv arbetat för att göra städer mer håll
bara och attraktiva för människor. Bland annat som stads och trafikplanerare i Washington DC och Chicago 
och han var med i uppstarten av bildelningsföretaget Zipcar. Han anlitas idag av städer runt hela världen 
som behöver kunskap och idéer för att göra stadsmiljöer mer mänskliga. I en tid som präglas av Trump  
i väst och Putin i öst är Sport & Affärer glada att ha fått samtala med en framgångsrik entreprenör som  
sätter människan och det mänskliga i centrum och som brinner för hållbara stadsmiljöer.

fOtO: Gustaf Berencreutz

pengar på allt och alla. Men samti-
digt har vi haft mycket entreprenör-
skap i släkten så även den sidan rusar 
genom vårt blod. Arvet blev: du ska 
göra gott, du kan ändå samtidigt göra 
affärer och du ska ha kul.

Startade cykelaffär
– På 70-talet under energikrisen star-
tade pappa sin första bikestore med 
försäljning av cyklar, skateboards och 
mopeder. Jag började hjälpa honom 
som väldigt liten och blev på köpet 
en hängiven cyklist. Jag körde både 
mountainbike och olika streetmodel-
ler och hade framförallt jäkligt kul. 
Som cyklist såg jag tidigt på storstan 
ur en cyklists perspektiv och såg be-
hoven av cykelbanor, gångbanor och 
aktivitetsöar i stadsmiljön som präg-
las så mycket av biltrafiken. Jag hjälp-
te till med pappas verksamhet fram 
till gymnasiet och därefter blev jag 

under 90-talet logiskt nog chef för 
USA:s största cykelåterförsäljare, Bi-
kes USA, innan jag med start 2002 
var med och byggde upp carshare-
bolaget Zipcar från grunden till ett 
mångmiljondollarföretag. En suc-
cesstory.

därefter har din karriär präglats av 
stadsplanering. vilka faktorer vill du 
lyfta fram som nödvändiga för en väl-
mående stad? 
– Det ska råda öppenhet och rör-
lighet. Det ska vara rimliga avstånd 
från bostaden till arbetsplatsen, sko-
lan och övrig samhällsservice och till 
butiker, restauranger och kultur. Det 
ska finnas bra möjligheter till rekrea-
tion och sport. Ett bra riktmärke är 
att det mesta ska ligga inom en fem 
till tio minuters promenad eller cy-
keltur. Staden bör vara hållbar med 
cykelbanor och alternativa färdmedel 

Gabe klein var huvudtalare under seminariet  professionell idrott i jönköping.

True love 
knows no 
bargains.  
It is oneway 
traffic:  
giving,  
giving,  
giving.
SwAmi  

SAtChidAnAndA. 

(Gabes favoritcitat)
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till bilen. Man ska uppleva stan som posi-
tiv och säker. Närhet till natur och grön-
områden ökar livsglädjen. Man ska känna 
sig glad och fri helt enkelt.

idag koncentreras mycket kraft och 
makt till de stora städerna medan 
mindre och mellanstora städer verkar få 
allt svårare att behålla människor och 
företag. vad har du för syn på detta?
– Jag ser många möjligheter även för min-
dre städer och kommuner. Inte alla vill bo 
i megastäder. Samtidigt kommer ekono-
miska möjligheter med ökad tillväxt.  Varje 
kommun behöver bestämma sig för om-
fång, fokus och möjligheter och sedan föl-
ja sina intentioner för att nå målen.

hur viktiga är idrottsanläggningar och 
spontanidrottsytor för människor i alla 
åldrar? 
– Avgörande! Städerna och själva livet 
måste vara kul och lustfyllt. Aktiva miljö-
er blir viktiga mötesplatser och stärker ge-
menskapen. Vi måste röra på oss och paral-
lellt med idrottsytorna kan detta stimuleras 
genom att minska på biltrafiken och för-
bättra infrastrukturen för gångtrafikanter 
och cyklister kompletterat med kollektiv-
trafik.

 
vilken typ av städer har historiskt sett 
varit de mest levande? 
– En 18-24-timmars stad. En människovän-
lig stad att bo, arbeta och uppleva saker i. 

Om du vill lyfta fram en stad med alla 
de egenskaper du värdesätter högst – 
vilken skulle det vara?
– Amsterdam för sitt fokus på barns sä-
kerhet och barns resevillkor. Och för 
dess blandning av kulturer, sin historia, 
konstutbudet, dess fantastiska transport-
infrastruktur och allt kul.

hur ser du på stadsplaneringen i uSA  
jämfört med det du sett i resten av  
världen? 
– Jag tycker att vi lär oss en hel del från 
Europa och ibland från Asien. USA är en 
berättelse om två länder. Städerna och de 
urbaniserade förorterna vs. Exurbs (bo-
stadsområden utanför förorterna) och 
landsbygden. Det är olyckligt, men det 
resulterar i en del skillnader när det gäller 
planeringen eftersom utgångspunkterna 
vad gäller livskvalitet och de ekonomiska 
möjligheterna är så olika. Våra mer kos-
mopolitiska områden har följt mycket i 
fotspåren av Stockholm, Amsterdam, Kö-
penhamn och i vissa fall Shanghai, Tokyo 
och Singapore. Vi i USA exporterar också 
nyare versioner av gamla idéer till resten 
av världen som bil- och bikesharing.

hur stor är cykelns samhällsroll  
anser du?
– Enorm. Det är det perfekta fordonet för 
mer än 50% av de potentiella resorna i en 
stad. Därför har jag alltid jobbat för att 
införa fler cykelbanor och skapa funktio-
nella lånecykelsystem i städerna. I Chi-
cago skapade vi till exempel 300 nya cy-
keldelningsstationer. Detta tillsammans 
med system för bildelning och bilpooler 
är verkliga redskap för hållbar samhälls-
omvandling. 

i Sverige har regeringen just presente-
rat en s.k. nationell cykelstrategi för att 
stimulera till mer cykling i samhället. 
vilka är dina erfarenheter av en sån här 
utveckling och omvandling?
– Först kan en kommun råka på motstånd 
från bilister men med rätt beslut i ryggen 
kraftsamlar städerna snabbt för att stödja 
utvecklingen. Folk glömmer att hållbara 
transporter är kul, hälsosamt och en vik-
tig faktor i samhällsbyggandet.

vilka viktiga trender kan du skönja vad 
gäller modern stadsplanering? 
– En kombination av professionellt besluts-
fattande ”topdown” och lösningar som ska-
pas utifrån samverkan ”bottom up” där fler 
engageras av de som berörs av processen.  
Från folket på gatan, butiksägarna, mark-
ägarna till kommunpolitikerna. Vi behöver 
mer kreativitet i det offentligas hantering 
av den privata sektorn. PPP (Public Priva-
te Partnership eller P3) bör förbättras när 
privata företag får uppdraget att finansiera, 
bygga och driva en offentlig nyttighet som 
en infrastrukturinvestering. Ska trafiken 
läggas om vinner vi på pilottester innan vi 
ger 100% go för ett projekt. Gör alla delak-
tiga och jobba transparent. 

– När jag ansvarade för stadsplanering 
och trafikfrågorna i Washington och i Chi-
cago laddade vi upp alla projekt, planerade 
eller igångsatta, på sociala medier. Jag var 
alltid nåbar på Facebook och Twitter och 
lade mycket tid på att besvara frågor från 
invånarna.

hur bygger man en framgångsrik  
organisation?
– Se till att du själv brinner för uppgiften 
och är engagerad. Det smittar av sig. Var 
resultatinriktad. Det är betydligt roligare 
för alla inblandade att jobba i samman-

hang där saker och ting blir gjorda och där 
målen uppfylls än i sammanhang där det 
bara pratas.

ditt tips till en svensk stadsplanerare? 
– Fokusera på människan och sätt henne 
i centrum.

handen på hjärtat – vilken miljö tror du 
är den bästa för människan, staden eller 
landsbygden?
– Båda, bara inte förorter.

varför inte förorter?
– Jag syftar på avlägsna utväxter av stä-
der som saknar tillgång till samhällsser-
vice, butiker och kulturutbud där man är 
tvungen att använda bilen för att få något 
uträttat. Mindre förorter där man kan gå 
eller cykla till det nödvändiga blir mer som 
mindre stadsdelar eller småstäder och där 
kan det fungera och människan må bra.

 
du har studerat event och eventlogistik. 
vilken roll har eventen för staden tycker 
du?
– Människor längtar efter att få uppleva 
saker tillsammans med andra. Logistik, 
transportnät och bekvämligheter är alla 
väsentliga faktorer för att minska friktio-
nen och höja upplevelsen.

vad utmärker en framgångsrik  
eventstad? 
– Man har en professionell organisation, 
en genomtänkt eventstrategi, producerar 
kvalitativa genomföranden och ett fram-
gångsrikt, smidigt och transparent samar-
bete mellan det offentliga och det privata 
näringslivet.

hur ser du – som rådgivare i några av 
världens största städer på den värld vi 
lever i?
– Det fanns en period då jag och min 
kvinna inte ville skaffa några barn efter-
som världen inte längre liknade den som 
vi växte upp i. Nu har vi två döttrar och 
jag brinner för att skapa en miljö där de 
kan trivas. Människan har en enorm po-
tential och hjälps vi åt vet jag att vi kan ta 
oss ur den spiral vi hamnat i. Jag är hopfull 
inför framtiden när jag ser den yngre ge-
nerationen ta stark ställning i hållbarhets-, 
jämställdhets- och rättvisefrågor. Men vi 
har problem när vi prioriterar kortsiktiga 
kvartalsvinster istället för att räkna på den 
totala kostnaden för alla våra handlingar. 
Vi måste börja tänka mer långsiktigt. Och 
vi förtjänar bättre politiker. Obama kunde 
gjort mer i klimatfrågan men Trump är en 
ren naturkatastrof. Han till och med förne-
kar att vi står inför ett gigantiskt klimathot 

genom växthuseffekten. Och han vill dra 
gasledningar rakt igenom indianernas he-
liga mark, finansiellt uppbackad av intres-
sen i Kanada.

 
Slutligen: det talas om att tekniken 
lösgör tid. men vad ska den ständigt 
uppkopplade människan göra med den lös-
gjorda tiden. ta på sig ännu fler uppdrag?
– Jag tror att tekniken paradoxalt nog kan 
föra oss tillbaka till en enklare tid där du får 
mer tid att ta hand om din familj, där du får 
tid att läsa, skriva och satsa på konst. En tid 
där du hjälper andra som behöver din hjälp 
mer än att du skickar en fet faktura för att 
du till varje pris ska bygga din förmögenhet. 
Då byter vi istället varor och tjänster med 
varann, avslutar visionären Gabe Klein.

Kommer att tänka på vad Dean Mo-
riarty (eller Neal Cassady, John Kleins 
kompis), säger till Sal Paradise (eller Jack  
Kerouac) under deras amerikanska odyssé 
i On The Road:

”What’s your road, man? – holyboy road, 
madman road, rainbow road, guppy road, 
any road. It’s an anywhere road for any-
body anyhow.” 

Alla måste vi välja väg.  
Gabe Klein verkar ha funnit sin.

Gabe klein vill minska på avståndet mellan offentlig sektor och medborgarna. Här inviger han 
som ytterst ansvarig för trafik- och stadsplaneringen i chicago en s.k. pedestrian scramble 
tillsammans med invånarna. 

titel: Grundare av CityFi och Special Venture 
Partner, Fontinalis Partners.
Ålder: 46
Familj: Fru Stephanie och döttrarna Simone  
och Camille
Uppväxt: Hartford Connecticut
Bor: I Washington D.C.
Utbildning: Studerade innan gymnasiet 
under Swami Satchidananda vid The Yogaville 
Vidyalayam interfaith school i Buckingham, 
Virginia, där hela familjen bodde under 80-talet.  
Efter gymnasiet marknadsekonomutbildning vid 
Virginia Tech.
Karriär: 20 år i privat sektor och fem år i 
offentlig. Har ansvarat för transport- och 
stadsplaneringsfrågor i Washington DC och i 
Chicago. Vice vd för carsharingbolaget Zipcar 
från uppstartskedet. Startade den första 
elektriska, organiska foodtruckkedjan i USA. 
Varit chef för USA:s största cykelåterförsäljare, 
Bikes USA. Sitter idag i ett antal bolagsstyrelser. 
Arbetar som konsulterande rådgivare inom 
stadsplanering worldwide och på flera platser 
i USA som Los Angeles, Miami, New York och 
Denver genom CityFi, ett bolag han själv är 
delägare i (www.cityfi.co). Uppdragsgivarna finns 
både i offentlig och i privat sektor.
tjänar: Tillräckligt för att gå in i icke 
vinstdrivande projekt.
Intressen: Cykling, säkerhet på våra gator, 
entreprenörskap för goda saker, italienskt mode.
Favoritmat:  Tunn, krispig Neapolitansk pizza.
Favoritdryck: Rika röda viner från Spanien, 
Italien eller Kalifornien. Sazerac, Rye Old 
fashioned.
Läser just nu: WTF av Tim O'Reilly.
Favoritdestinationer: Amsterdam. Köpenhamn, 
Isla Mujeres, Paris och södra Italien.
Kör: Bil: Volvo V60. Cykel: Taga 2.0 Electric, 
VanMoof och Brooklyness elektriska fällbara 
cyklar.
Idoler: Gandhi, Martin Luther King, Richard 
Branson
Favoritsport: Cykling
Favoritklubb: USA Cycling Club.
Favoritkonstnärer: Basquiat, Tim Conlon, 
Futura2000.
Favoritmusik: Rakim, New Order, The Clash, 
Beastie Boys, Clive Tanaka, Lily Wood and the 
Prick, Debbie Harry. 
Favoritförfattare: Jan Gehl, Richard Branson, 
Malcolm Gladwell 
Favoritevents: Ibiza opening/closing parties,  
Fat Tire Fest, Lollapalooza
Favoritarena: Robert F. Kennedy Stadium, 
Washington D.C.

Författat: ”Start-Up City: Inspiring Private and 
Public Entrepreneurship, Getting Projects Done 
and Having Fun”. Island press, 2015.
Motto: ”Only those who go to far, know how far 
they can go”.

FaKta: GaBe KLeIN  

Gabe vill att vi i högre grad delar på använ-
dandet av cyklar och bilar i städerna.

arkitekten bakom hundratals mil med 
nya cykelbanor i usa.

 text: Gustaf Berencreutz
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SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUN 2017

Sport & Affärer: Växjö är Sveriges främsta  
idrottskommun 2017

efter noggranna analyser har Sport & 
Affärer under hösten utsett växjö till 
årets idrottskommun. kommunens fina 
förutsättningar för elitidrott och event 
i Arenastaden samt satsningar på bland 
annat ungdomsidrott och integration 
genom idrott har legat till grund för 
utmärkelsen.

Utmärkelsen delades ut på Sport & Affä-
rers årliga heldagsseminarium Professionell 
Idrott som i år arrangerades i Jönköping. 
Monica Skagne, kommunchef i Växjö kom-
mun, är stolt över utmärkelsen.

– Konkurrensen är hård och det här är 
ett pris som många 
i staden är delakti-
ga i. Föreningslivets 
alla utövare, ledare 
och eldsjälar, och 
kommunens poli-
tiker och tjänste-
personer som ska-
pat förutsättningar 
med nya arenor 
och hallar. Nu har 
vi dessutom ett lag 
i Damallsvenskan 2018.

Växjö är en kommun på frammarsch. 
Under det senaste året har både Atea och 
PostNord meddelat att de storsatsar på nya 
logistikcenter i staden. Samtidigt har kom-
munen, som siktar på att nå 100.000 in-
vånare inom åtta år, passerat gränsen för  
90.000 invånare i år. Monica Skagne ser 
idrott som en viktig faktor för fortsatt till-
växt.

– En kommun som har bra förutsätt-
ningar för en aktiv fritid, antingen genom 
egen motion, event, breddidrott eller elitlag 
i Sveriges högsta serier, är en attraktiv stad 
att bo i. Det gör att vi kan behålla många 
välutbildade studenter från Linnéuniversi-
tetet, vilket i sin tur gynnar lokala närings-
livet och de företag som vill etablera sig här.

integration med hjälp av idrott
För att erhålla priset som årets idrottskom-

mun krävs goda resultat inom fler kriteri-
er. Sport & Affärers analytiker Peter Roh-
mée lyfter bland annat fram Växjös vilja 
att använda idrott som verktyg för att stär-
ka folkhälsan samt integrations- och jäm-
ställdhetsarbetet. Jessica Råhlin, fritidschef 
vid Växjö kommun, berättar att idrott- 
och kulturanläggningen Araby Park Are-
na, som ligger i ett socioekonomiskt utsatt 
område, har öppen verksamhet sju dagar i 
veckan. Aktiviteterna kostar inget och krä-
ver ingen anmälan.

– Idrott är en bra väg för integration och 
genom våra aktiviteter minskar vi tröskeln 
in till föreningslivet och svenska samhället. 
Vi har många bra exempel, bland annat en 
tjejgrupp som startades av en tjej från om-
rådet där många i början spelade i heltäck-
ande kläder och slöja i en låst arena. Efter 
hand dök allt fler upp i träningskläder, och 
nu spelar några av dem fotboll med killar, 
säger Jessica Råhlin.

I två tätorter på landsbygden har kultur- 
och fritidsförvaltningen drivit projekt med 
föreningslivet för att skapa idrottsaktivite-
ter för alla i syfte att nå de som idag inte är 
aktiva i föreningslivet. Projekten har grun-
dats på en dialog med ungdomarna för att 
bygga verksamheten på vad som efterfrå-
gas. I projekten har också unga ledare ut-
bildats för att säkerställa att behovet av le-
dare tillgodoses även efter avslutat projekt. 
Kommunen har även stärkt förutsättning-
arna för ungdomsidrott i allmänhet. Sats-
ningarna innefattar inte bara traditionell 
idrott utan även organiserad spontanidrott 
som leds av ledare.

– När det kommer till spontanidrotts-
platser har vi sett att det finns en risk att 
de tas över av killar som redan utövar en 
idrott, vilket kan skapa barriärer hos an-
dra som inte är lika aktiva. Vid organiserad 
spontanidrott med ledare är det fler som 
vågar delta. Från och med 2017 går det 
söka stöd för öppen verksamhet som leds 
av ledare.

– Ingen närvarorapportering krävs för att 
få stöd. Stödet ska också vara en möjlig-

het för nya sporter som är organiserade på 
annat sätt än den traditionella föreningsi-
drotten, som exempelvis skate och e-sport.

Skapar förutsättningar med lokaler
I Växjö finns 62 av Riksidrottsförbundets 
71 specialidrottsförbund representera-
de i form av en eller flera idrottsförening-
ar. Tillsammans med föreningar och nä-
ringslivet har kommunen skapat arenor 
för bredd, event och elit i Arenastaden och 
i andra områden i kommunen.

– Under året har vi skapat en skatehall, 
en cricketplan och ordnat med ny lokal för 
våra bordtennisföreningar. Vi har en lokal-
försörjningsgrupp som ser över hela för-
valtningens lokaler, vilket ger oss en bra 
överblick över utbudet. Nu pågår plane-
ring av nya sporthallar och en ny bad- och 
simanläggning med 50-metersbanor.

Kommunen och föreningslivet har olika 
samarbeten med Linnéuniversitetet och 
främst institutionen för idrottsvetenskap. 
Tillsammans med Svenska Friidrottsför-
bundet och Tennisförbundet skapar de 

möjligheter för elitsatsning i kombination 
med universitetsstudier.

– Vi säkerställer lokaler och i viss mån 
tränarkompetens. Sen har vi och Små-
landsidrotten tagit fram certifieringen Sä-
ker & trygg förening för bättre hälsa, mins-
kad skadefrekvens och ökad säkerhet och 
trygghet inom barn- och ungdomsidrott.

 Föreningarna får ta del av utbildningar 
och arbetsmaterial utifrån olika block, från 
mjuka värden som rör föreningens värde-
grund till hårda värden inom exempelvis 
anläggningsområdet.

– I våras släppte Linnéuniversitetet en 
forskningsrapport där vi fann mycket som 
sammanfaller med 
vårt arbete. Nu 
samarbetar vi med 
universitetet för att 
skapa ännu bättre 
underlag för för-
eningarnas certi-
fieringsarbete. Att 
ta emot priset som 
årets idrottskom-
mun skapar för-
väntningar och vi 
jobbar vidare för att hålla samma höga 
nivå, förklarar Jessica Råhlin.

Den 29 november firade Växjö priset 
som årets idrottskommun tillsammans 
med föreningar och allmänheten i Stads-
biblioteket där de bjöd på tårta och dryck.

text: pIerre eklund 
 

Ur Sport & Affärers motivering: ”Växjö vill utgöra 
en attraktiv internationell mötesplats. Idrotten är en 
viktig del i detta. Använder idrotten som verktyg för 
att stärka folkhälsan samt integrations- och jämställd-
hetsarbetet. Arbetar med att stärka förutsättningarna 
för ungdomsidrotten, inte enbart för traditionell idrott, 
utan också för spontanidrott. Stark och bred elitidrotts-
kommun. Har i Arenastaden ett av Sveriges främsta 
sammanhållna idrottsområden för både träning, elit-
verksamhet och event. Mycket starkt samarbete med 
Linnéuniversitetet.”

arenastaden och tydliga satsningar på spontan-, bredd- och elitidrott samt ett tydligt fokus på jämställdhet och integrationsfrågor gör växjö till sveriges främsta idrottskommun 2017.  
priset hämtades av från vänster Gunilla friman, chef kultur & fritidsförvaltningen, eva johansson (c), chef kultur- och fritidsnämnden samt jessica råhlin, fritidschef.

antal invånare: 90.899

Yta: 1.914 kvadratkilometer.

Kommunikationer: Kust till kust-banan med 
anslutning till Södra stambanan och Växjö 
Småland Airport.

Utbildning: Flera idrottsutbildningar samt 
särskild inriktning där studenter kan kombinera 
elitidrott med akademiska studier vid 
Linnéuniversitetet.

antal idrottsföreningar: Ca 100

Kända klubbar: Växjö Lakers, Östers IF, IFK 
Växjö, Växjö DFF, Växjö Vipers, Växjö TS, Växjö HF 
och Växjö Simsällskap.

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Carolina Klüft 
och Angelica Bengtsson (friidrott), Jonas Källman 
och Philip Stenmalm (handboll), Tommy Svensson 
(fotboll) och Stephanie Thour (boxning).

arenor: Myresjöhus Arena, Vida Arena, Fortnox 
Arena, Telekonsult Arena, Värendsvallen och 
Växjö Tipshall.

FaKta VäXJÖ KoMMUN  

Monica skagne. jessica råhlin.

sVerIGes FräMsta IDrottsKoMMUNer
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några dagar efter att östersunds fk 
tog emot fC Zorya luhansk i europa 
league var det dags för världscup-
premiär i skidskytte på östersunds 
skidstadion. en stark kontrast som 
visar varför en liten kommun i norra 
Sveriges inland är landets främsta 
elitidrottskommun 2017.

I många år har Östersund varit känd 
som en vintersportkommun med årliga 
världscuptävlingar i skidskytte på Öst-
ersunds skidstadion där VM i skidskyt-
te arrangeras 2019. Sedan ett par år till-
baka identifierar Östersund sig även som 
en framgångsrik fotbollsstad, känd i hela 
fotbollseuropa.

– Internationella medier som BBC och 
The Guardian har varit här och inte bara 
rapporterat om Östersunds FK utan om 
hela staden. Uppmärksamheten som vi 
får genom vår elitidrott betyder mycket 
för besöksnäringen och regionens tillväxt, 
säger Ann-Sofie Andersson, kommunal-
råd i Östersunds kommun som har cirka  
62.000 invånare.

Satsningar på elitidrott
Många supportrar till gästande lag, bland 
annat spanska Athletic Bilbao, har stannat 
i kommunen i flera dagar i samband med 
bortamatch mot Östersunds FK, vilket ge-
nerar intäkter till näringslivet.

– Dessutom genererar det en stolthet 
som är svårare att mäta, men som innebär 
att små barn ser att det inte bara går att bli 
en bra skidåkare här utan även nå fram-

gång i världens största sport. Det skapar 
drömmar och en tro på Östersund och fler 
känner att de kan och vill bo kvar här. Att 
dessutom bli utsedd till årets elitidrotts-
kommun är fantastiskt.

– Det är ett kvitto på det goda samarbete 
som vi har med våra elitlag och att vi har 
gjort rätt som har prioriterat satsningar på 
Jämtkraft Arena och Östersunds skidstadi-
on, som även är viktiga ur ett folkhälsoper-
spektiv. Nu är det andra kommuner som 
hör av sig till oss för att höra hur vi jobbar.

 Totalt har Östersunds kommun elit-
lag i tio idrotter, bland annat i basket för 
både dam och herrar, ett Nationellt Vinter-
sportcentrum samt internationella stjärnor 
i längdskidåkning, skidskytte, alpin skidåk-
ning och parasporter.

   Ur Sport & Affärers motivering: ”En kommun som 
med 62.000 invånare har ett lag i Euro League-slut-
spelet i fotboll, i allsvenskan och som dessutom är Svens-
ka Cupmästare – Östersunds FK. Dessutom elitlag i 
basket för damer och herrar samt damlag i fotbollset-
tan. Har totalt elitlag i tio idrotter. Mycket starka inter-
nationella idrottsstjärnor i längdskidåkning, skidskyt-

te, alpin skidåkning samt i parasporter. Internationellt 
högklassiga arenor för skidskytte och längdskidåkning.

text: pIerre eklund

med sitt starka stöd till breddidrotten 
och goda tillgång på idrottsanläggning-
ar har borås kommun utsetts till årets 
breddidrottskommun.

Borås kommun har under en längre tid 
jobbat strategiskt med riktade insatser 
mot all breddidrott och i synnerhet socio- 
ekonomiskt utsatta områden i behov av ex-
tra stöd.

– Vi har lagt stort fokus på samhällsfrå-
gor som integration och jämställdhet och 
givit ett starkt stöd till föreningar som ar-
betar med dessa frågor. Idag finns det bra 
förutsättningar för bredd-, motions- och 
spontanidrott i hela kommunen och inte 
bara i vissa områden, säger Tommy Jing-
fors, förvaltningschef vid Fritids- och folk- 
hälsoförvaltningen i Borås kommun.

 
finaste priset
Han berättar att kommunen är väldigt 
stolta över utmärkelsen årets breddidrotts-
kommun.

– Det är det finaste pris som en idrotts-

kommun kan få. I slutändan är det ju trots 
allt en kommuns uppdrag att se till hela 
föreningslivet och inte bara eliten.

Det är ingen slump att Borås har varit 
värd för SM-veckan vid två tillfällen, 2014 
och 2017. I staden finns en god tillgång på 
moderna idrottsanläggningar, vilket krävs 
för att ta emot över 50 olika idrotter.

– SM-veckan är ett bra tillfälle att svet-
sa samman föreningslivet och öka det all-
männa intresset för motion och idrott. Vi 
ser redan en effekt av det här årets SM-
vecka. Tillströmningen av nya medlemmar 
har ökat i flera föreningar.

Ur Sport & Affärers motivering: ”Använder idrot-
ten som hörnpelare i samhällsbyggnaden. Generöst stöd 
till de idrottsföreningar som medverkar i integrations- 
och jämställdhetsarbetet. Starkt stöd också till de för-
eningar som skapar fysisk aktivitet för barn och ung-
domar samt för personer med funktionsnedsättningar. 
Använder SM-veckan för att utveckla infrastrukturen 
för många mindre idrotter. Mycket bra tillgång till mo-
tions- och spontanidrottsytor.”

text: pIerre eklund

Årets elitidrottskommun Östersund

Årets breddidrotts
kommun Borås

Sveriges främsta 
evenemangskommun

stolta representanter för årets elitidrotts-
kommun. från vänster daniel kindberg, ord-
förande öfk, ann-sofie andersson, kommu-
nalråd och Henrik jansson, enhetschef.

en stor delegation från Borås tog emot priset 
som de värdesätter högst av alla.

SVERIGES FRÄMSTA
ELITIDROTTSKOMMUN 2017

Sport & Affärer:

SVERIGES FRÄMSTA
BREDDIDROTTSKOMMUN 2017

Sport & Affärer:

SVERIGES FRÄMSTA
EVENEMANGSKOMMUN 2017

Sport & Affärer:

antal invånare: 62 479

Yta: 2 501,09 kvadratkilometer.

Kommunikationer: E45 och E14. Mittbanan 
mellan Sundsvalls centralstation och Storlien och 
vidare till Trondheim samt Inlandsbanan.  
Åre Östersund Airport

skolor: Flera idrottsutbildningar, Nationellt 
Vintersportcentrum samt Idrottsvetenskapligt 
program vid Mittuniversitetet.

antal idrottsföreningar: Ca 150

Kända klubbar: Östersunds FK, Östersund-Frösö 
Slalomklubb och Jämtland Basket.

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Ylva Nowén 
(alpint), Ulf Dahlén och Alexander Edler 
(ishockey), Mattias Fredriksson och Anders 
Södergren (längdskidåkning), Patrik Sandell 
(bilsport) och Carl Forsman (simning).

arenor: Jämtkraft Arena, Östersunds Arena 
(skridsko, hockey, bandy och gymnastik)
Östersunds Nya sporthall och Östersunds 
skidstadion.

FaKta ÖstersUNDs KoMMUN  

antal invånare: 110 663

Yta: 967,53 kvadratkilometer.

Kommunikationer: Riksväg 40, Kust till kust-
banan och Älvsborgsbanan samt närhet till 
Landvetter.

skolor: Flera idrottsutbildningar och programmet 
Idrott, ledarskap och hälsa vid Högskolan i Borås. 
Idrottsprogram för lågstadieelever.

antal idrottsföreningar: Ca 100

Kända klubbar: IF Elfsborg, Borås Basket, IK Ymer, 
Hestra IF, Borås segelflygklubb och Norrby IF.

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Johanna 
Almgren och Tobias Linderoth (fotboll), Emelie 
Öhrstig (cykel), Karl-Johan Westberg (skidor), 
Emma Fredh (kanot), Emma Westin och Frida 
Gustafsson/Spång (golf), Adam Paulsson 
(simning) och Helen A Johansson (trav).

arenor: Borås Arena, Borås simarena och Boråshallen.

FaKta BorÅs KoMMUN  

antal invånare: 947.380

Yta: 207 kvadratkilometer.

Kommunikationer: E4, E18 och E20. 
Ostkustbanan, Mälarbanan, Västra stambanan, 
Södra stambanan, Svealandsbanan och 
Nynäsbanan. Arlanda och Bromma flygplats. 
Stockholms hamnar.

skolor: Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), 
Idrottsutbildning vid Stockholms Universitet samt 
flera idrottsutbildningar.

antal idrottsföreningar: Ca 3.400

Kända klubbar: Djurgårdens IF och Hammarby IF.

arenor: Ericsson Globe och Tele2 Arena, 
Hovet, Stockholm Stadion, Eriksdalsbadet, 
Eriksdalshallen.

FaKta stoCKHoLMs staD  

Som värd för flera internationella 
idrottsevenemang och arenor av hög 
europaklass är Stockholm årets evene-
mangskommun.

Thomas Andersson, vd för Visit Stock-
holm, berättar att nyckeln till att Stock-
holm under väldigt lång tid har fått för-
troende att arrangera nationella och 
internationella idrottsevenemang är för 
att de aldrig slår sig till ro.

– Vi försöker hela tiden utveckla vår eve-
nemangsstrategi och de sätt som vi job-
bar på. För att lyckas är det även viktigt att 
medborgarna känner en samhörighet och 
stolthet över evenemangen. Ett event ska 
ge något tillbaka till stockholmarna, säger 
Thomas Andersson.

– Att få priset som årets evenemangs-
kommun är jätteroligt och ett erkännande 
att vi gör bra och rätt saker. Visit Stock-
holm är stolta och jobbar nu vidare mot 
framtida evenemang tillsammans med 
idrottsrörelsen.

Skidfest i januari
Den alpina världscuptävlingen i parallell-
slalom i Hammarbybacken den 30 janu-
ari är ett exempel där stad och idrott har 
samarbetat för att skapa en skidfest i hu-
vudstaden.

– Stockholm stad gjorde en viktig inves-
tering i backens belysning som har möjlig-
gjort hela tävlingen. Sedan har arrangörer-
na utvecklat evenemanget på ett bra sätt. 
När det kommer till evenemang kan andra 
delar av samhället lära av idrottsrörelsen. 
Vi tittar till exempel på hur vi kan flytta ut 
design som ett event i stadsrummet.

– Vi tittar även på hur vi kan använda 
evenemang i vår internationella kommuni-

kation för att inte bara attrahera besökare 
utan även kommunicera med de personer 
som avgör var framtida evenemang ham-
nar. På så sätt kan vi komma högre upp på 
listorna när förbund och idrotter söker en 
internationell evenemangsstad.

Ur Sport & Affärers motivering: ”Bestämmer vilka 
större internationella och nationella idrottsevenemang 
som ska genomföras utifrån en mycket bra eventstrate-
gi. Har nu stärkt sin interna organisation för att vinna 
hem och genomföra fler större internationella idrotts-
event i Stockholm. Har mycket bra arenor för interna-
tionell idrott – flera i Europatopp. Genomför årligen 
många internationella evenemang i ett stort antal spor-
ter – i både inom- och utomhussporter.

text: pIerre eklund 

thomas andersson brinner för att locka ännu 
fler event till stockholm.  
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Åre-VM ska ge mångmiljonvinst
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Med drygt ett år kvar till invigning-
en av alpina världsmästerskapen 
i Åre sitter VM-generalen Niklas 

Carlsson trygg i sin chefsstol.
 – Allt det stora är på plats. Vi är i fas. 

Och alla representanter från Internatio-
nella skidförbundet som varit här på be-
sök har gett oss bra betyg, säger den ruti-
nerade tävlingsbossen som nu tituleras vd 
för Åre2019 AB.

Det har gått tre och ett halvt år sedan 
den där junikvällen i Barcelona när det in-
ternationella förbundets (FIS) 17 personer 
stora styrelse med knappast möjliga margi-
nal gav Åre mästerskapet. En enda röst av-
gjorde mot konkurrenten, italienska Corti-
na d´Ampezzo.

– Det är många delar som påverkar ett 
sånt här val. Ett trovärdigt upplägg, erfa-
renhet som arrangör, att man levererar det 
man utlovat. Jag kan med heder och gott 
samvete säga att det är hårt arbete och ett 
starkt nätverk med goda relationer som lig-
ger bakom att vi ska arrangera VM, säger 
Niklas Carlsson.

 
bank av erfarenhet
Åre var VM-värd senast 2007. Det gav en 
bank av erfarenhet och kunskap att luta sig 
mot när nästa steg ska tas.

– Vi hade redan då 
en hög nivå på arrange-
manget men strävar na-
turligtvis efter att göra 
det som var bra ännu 
bättre. De nationel-
la sponsorer som vi har 
kräver mer och vi får vara 
lyhörda för de önskemål 
som finns, säger Niklas 
Carlsson.

Förutom erfarenheten hamnade också 
33 miljoner på bankkontot. Då delades det 
mellan tre aktörer efter olika procentsatser. 
Nu är det fifty-fifty mellan Åre2019:s båda 

ägare Svenska Skidförbundet och skidan-
läggningsföretaget Skistar. Mats Årjes har 
en självklar och avgörande roll som ordfö-
rande i Svenska skidförbundet och vd för 
Skistar.

– De båda behöver varandra för att kun-
na ta hem ett sånt här evenemang. Förbun-
det har möjligheten att söka och Skistar har 
anläggningarna, säger Mats Årjes.

 
450 miljoner i omsättning
Omsättningen inför VM beräknas till om-
kring 450 miljoner kronor. Då ingår förut-
om själva världsmästerskapet också världs-
cupavslutningen i Åre under våren 2018 
– då backar och byggnader genomgår ett 
riktigt genrep – junior-VM, och succé-ar-
rangemanget med världscuptävlingarna i 
parallellslalom i Hammarbybacken.

Vinsten kalkyleras till omkring tio pro-
cent av omsättningen, omkring 45 miljo-
ner.

– Därför är det viktigt för oss att kunna 
genomföra ett sånt här evenemang. Peng-
arna vi får in återanvänds i verksamheten 
till nytta för aktiva, ledare och sponsorer, 
säger Mats Årjes.

Alpina VM:s pluskonto 2007 på 33 mil-
joner överträffades av längd-VM i Falun 
2015 som gjorde en vinst på 47 miljoner. 
Inkomsterna går direkt in i förbundet och 
fördelas mellan de olika disciplinerna.

– Det är inte bara den egna grenen som 
gynnas av miljonvinsterna. Vi gör ingen 
skillnad där, säger Mats Årjes.

Biljetterna till VM släpps den 30 januari. 
Det är samma dag som den alpina eliten 
kör sin 180 meter långa världscuptävling 
nedför Hammarbybacken i Stockholm, 
byggd bland annat på fyllnadsmassor från 
bygget av Globen och Hammarby sjöstad.

 
blivit en publiksuccé
Tävlingen har bli-
vit en både tv- och 
publiksuccé med  
9.000 åskådare – slut-
sålt – på plats i vintras 
och blir en viktig del av 
marknadsföringen in-
för  VM. Skistar arren-
derar backen av Stockholms stad och dri-
ver verksamheten i anläggningen.

Att det skulle bli en världscuparena var 
inget som fanns med i planerna när Skistar 
tog över den slitna backen.

– Det är Niklas Carlssons förtjänst. Jag 
trodde han skojade när han först lanserade 
tanken. Men nu har jag insett att det inte 
går att ha en bättre arena för den här typen 
av tävling , säger Mats Årjes.

Den enda problemet är eventuell snö-
brist. Inget finns lagrat, konstsnö kommer 
att sprutas direkt på plats.

– Jag ska inte säga att det är en lätt grej 
men jag tycker vi har bra förutsättningar 
för att genomföra tävlingen, säger Niklas 
Carlsson.

För Stockholms del har man förutom 
den goodwill som skapas av ett internatio-
nellt evenemang också kopplat ett ”alla på 
snö-projekt” dagen efter där längdåkning 
står i fokus.

– Medialt är hela slalomtävlingen helt 
fantastisk. Nu vill vi också att det ska in-
spirera stockholmarna att röra på sig ännu 

mer, säger Patrik Tengvall, evenemangslots 
vid Stockholms stad.

”en unik möjlighet”
Betyder alpina VM en del för Stockholm är 
det inget jämfört med hur Jämtland hante-
rar uppmärksamheten. Bara veckorna ef-
ter alpina VM i Åre startar skidskytte-VM 
i Östersund och det gemensamma bolaget 
WCR 2019 har bildats med tidigare RF-
ordföranden – och jämtländskan – Karin 
Mattsson Weijber som styrelseordförande.

– Det här är en unik möjlighet att ska-
pa ett nätverk med re-
gional näringslivsför-
ankring och samla både 
kompetens, kunskap och 
samordning av resurser 
mellan kommuner, läns-
styrelse och lokala före-
tag, säger Karin Matts-
son Weijber.

Närmare ett hundra-
tal företag ingår i nätver-
ket, från ”Founders” som betalar 200.000 
kronor till mindre småföretag i gruppen 
”partners” som satsar symboliska 20.190 
kronor.

– Det har varit ett otroligt positivt mot-
tagande. Jag har mött både förväntningar 
och glädje från företag, kommuner, läns-
styrelse och region.

– Det som gjort störst intryck på mig är 
att det nu inte handlar om före och under 
VM utan att det också finns ett efter-VM–
perspektiv. Det är visserligen inget bestämt 
men allt talar för att nätverken kommer att 
leva vidare också efter 2019, säger Karin 
Mattsson Weijber.

text: urBan tjernBerG

tävlingarna i Hammarbybacken har blivit en publiksuccé. I samband med nästa tävling släpps också biljetterna till alpina vM.

VC i Hammarbybacken, Stockholm: 
30/1–2018

VM-tävlingarna 2019

alpina VM i Åre: 5–17 februari

skidskytte-VM i Östersund: 7–17 mars

FaKta 

Mattias Hargin är ett av de största svenskhoppen inför alpina vM i åre. I Hammarbybacken i 
vintras körde han in som trea i parallellslalomtävligen.
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niklas carlsson 
är chef för 
alpina vM.

Mats årjes.

karin Matts-
son weijber är 
styrelseord-
förande för 
wcr 2019. 
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Alla större byggin
vesteringar är gjorda, 
störtloppsbackarna 
modifierade för att 
bjuda ännu mer spek
takulära tvbilder och 
det helt nya medie
centret finns på plats.  
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För mer information www.nuab.eu

Ulricehamn befinner sig i en stark tillväxtfas. Och med konkurrenskraftiga 
markpriser ökar antalet företagsetableringar. Ny motorvägsförbindelse 
banar väg för en fortsatt positiv utveckling.  

Få städer  
expanderar  
så kraftigt 
som  
Ulricehamn 

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Under 2016 välkomnade kommunen hela 32 nya etableringar. När den nya motorvägen nu står klar och 
knyter samman Göteborg och Jönköping gör det Ulricehamn till en idealisk plats för logistik och e-handelsföretag. Ulricehamns strategiskt 
fördelaktiga läge gör sig påmint och framgångarna är mätbara. Trycket på Rönnåsens industriområde  ökar såväl som på andra 
strategiska platser runtom i kommunen.

Göran Assner/vastsverige.com Emma Ekstrand Emma Ekstrand

Roger Borgelid/vastsverige.comMats Lind Jan Töve

Om två år öppnas Scandinavian moun-
tains Airport vid Sveriges och norges 
största alpina destinationer, Sälenfjäl-
len och trysil. Skistars vd mats årjes 
och närings- och innovationsminister 
mikael damberg, ser stora regionala 
och nationella fördelar med flygplatsen.

 
I höstas togs det första spadtaget för Scan-
dinavian Mountains Airport – en flygplats 
som förväntas betyda mycket för fram-
förallt besöksnäringen i Sälen, Idre och 
Engerdal samt Norges största alpina de-
stination Trysil.

– Jag tror inte att alla förstår vilken be-
tydelse flygplatsen kommer att ha för regi-
onen på längre sikt. Vi kommer prata om 
före och efter flygplatsen, säger Jonas Bau-
er, destinationschef för SkiStar Sälen.

 
ny marknad
Koncernen SkiStar är en av flygplatsens 
närmare 30 privata ägare i Sverige och 
Norge som har gjort flygplatsen möjlig 
genom att stå för 75 procent av den totala 
investeringen på 1,1 miljard kronor. Res-
terande belopp består av ett statligt inves-
teringsstöd på 250 miljoner kronor. Ge-
nom den nya flygplatsen öppnar sig helt 
nya marknader.

– Nästan 90 procent av Sälens gäster är 
från Sverige eftersom det är svårt för in-
ternationella gäster att ta sig hit idag. Med 
flygplatsen kan vi öka antalet besökare från 
Storbritannien och Tyskland där vi vet att 
det finns intresse för destinationen. Sam-
tidigt underlättar det för dem som redan 

reser hit från Köpenhamn, Stockholm och 
andra långväga orter.

– I mars och april har vi den finaste 
skidåkningen, mycket tack vare att den 
snö som vi tillverkar själva har en myck-
et hög kvalitet. Tack vare flygplatsen kom-
mer man i framtiden att kunna spela golf i 
södra Sverige ena dagen, för att dagen ef-
ter åka skidor i fjällmiljö under vårvintern.

 Flygplatsen skapar även bättre förut-
sättningar för evenemang under sommar-
halvåret, som Vasaloppets cykel- och löp-
tävlingar, samt konferensmarknaden.

– Vi växer mycket på konferensmarkna-
den då allt fler vill ha hälsosamma konfe-
renser med en kombination av skidåkning 
och möten, förklarar Jonas Bauer.

 
fler arbetstillfällen

Mats Årjes, som inte bara är vd för Ski-
Star utan även ordförande för Svenska 
Skidförbundet, betonar att flygplatsen är 
en satsning på besöksnäringen och inget 
annat.

– När det gäller skidsport har vi redan 
stora och fina arenor i Sverige, det är inte 

därför som flygplatsen byggs. Flygplatsen 
byggs för att utveckla vårt regionala nä-
ringsliv. Genom att öka antalet gäster året 
om skapar vi tillväxt, nya arbetstillfällen 
och får en levande region där folk vill bo 
och verka.

Mikael Damberg, närings- och innova-
tionsminister, tror att flygplatsen kommer 
betyda mycket både lokalt och nationellt.

– För Dalarna kommer det bidra till att 
öka inflyttningen och att unga människor 
vill bo kvar och leva här. Den är också vik-
tig utifrån ett svenskt perspektiv. Det är 
väldigt svårt att tänka sig att människor 
som kommer från europeiska kontinenten 
ska flyga till Arlanda och sen ta sig till Sä-
len med bil eller tåg. Den här flygplatsen 
kan bidra till att den internationella turis-
men växer och då vet vi att det skapar fler 
jobb och större skatteintäkter, säger Mi-
kael Damberg.

text: pIerre eklund

Flygplats öppnar nya marknader för Sälenfjällen

första spadtaget togs av Brett weihart vd scandinavian Mountains airport, jesper  
Göransson vd peaB, Hans unander kommunstyrelsens ordförande Malung-sälens kommun, 
Mats årjes vd skistar, ylva thörn landshövding dalarnas län, Mikael damberg närings- och 
innovationsminister, Gustav eriksson vd kläppen, abbe ronsten ordförande region dalarna 
och fredrik larsson styrelseordförande stöten.

Investeringskostnad: 1,1 miljard kronor

Läge: Mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället

Yta terminal: Ca 5.000 kvadratmeter.

planerat intilliggande handelscentrum: 
Scandinavian Mountains Shopping ska locka även 
norska besökare. Gränshandeln med Norge var 
2014 16,8 miljarder kronor.

sälenfjällen: är Sveriges fjärde största 
turistdestination med över två miljoner 
besökare/år. Trysil lockar en miljon besökare 
årligen.

sCaNDINaVIaN MoUNtaINs aIrport 
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IOK väcker liv i svensk OSdröm

Nu laddas det inför Olympiska spelen

richard brisius har mött många stora 
utmaningar under världsomseglingarna 
i whitbread och volvo Ocean race. han 
beskriver första dagarna på nya jobbet 
vid SOk som en match mot mike tyson. 
räddningen kom från iOk, som nyligen 
genom ett unikt vägval, gav ny energi 
till kandidaturen för ett svenskt vinter-
OS och paralympics 2026.

– Bara fem dagar efter jag tillträtt gick fi-
nansborgarrådet Karin Wanngård ut med 
beslutet att Stockholms stad inte skulle 
fortsätta med ansökan. Det fanns inte till-
räckligt brett politiskt stöd för ett Vinter-
OS och Paralympics. Det blev ett förtviv-
lat läge för många som jobbat med frågan 
under flera års tid, säger Richard Brisius vd 
för Vinter-OS & Paralympics Stockholm.

- Jag kunde bara komma in med ny en-
ergi även om det kändes som en knock av 
Mike Tyson. Samtidigt är det bättre att tur-
bulensen kom nu och inte ett halvår innan 
valet av kandidatstad.

kan du beskriva din uppgift?
– Jag är vd för det bolag som SOK har för 
att driva arbetet med en eventuell ansökan. 
Det sker hela tiden i steg och framtiden är 
oviss med flera milstolpar. Om det blir en 
genomförandefas byggs det upp en ny orga-
nisation. Nu handlar en viktig del i arbetet 
om att samarbeta med olika intressenter.

vilka är huvudintressenterna?
– Huvudspelarna är politiken, närings-

livet, idrotten, civilsamhället, interna-
tionella idrottsförbund och IOK. Den 
viktigaste spelaren är IOK som själva står 
för över 60 procent av OS-budgeten och 
delar ut drygt 90 procent av sina intäkter 
varje år. Det är en stor skillnad sedan 
tidigare.

 
varför tror du politikerna backade i 
Stockholms stad?
– Jag har stor respekt för att det är svårt 
att vara politiker och ta stora beslut. Frå-
gan om OS och Paralympics är en fråga 
som behöver ha en bred uppbackning av 
många partier. Det handlar om ett 20 års-

projekt även om spelen ska arrangeras om 
nio år. Vi har haft och har en konstruktiv 
dialog med respekt för att det är politiken 
som håller i taktpinnen. 

 
vad har hänt sedan bromsbeslutet togs 
i april?
– Förutsättningarna har ändrats enormt 
både för att ansöka och för att genomföra 
spelen. Ansökningstiden och kostnaderna 
för ansökan har gått ner rejält. Tidigare 
har det varierat hur mycket pengar varje 
kandidatstad lagt på ansökansprocessen. 
Vissa städer har lagt upp till tresiffriga 
miljonbelopp i svenska kronor bara på 
att ansöka och man har varit tvungen att 
anlita dyra internationella konsulter.

– Nu har IOK insett att det inte är den 
mest effektiva processen, utan byggt upp 
och betalat egna expertgrupper som alla 
kandidaturer får tillgång till. Tillsammans 
med expertgrupperna kommer vi arbeta 
igenom områdena "budget, marknadsfö-
ring och garantier", "koncept och tävlings-
platser" samt "arv och hållbarhet".

på vilket sätt gynnar det en svensk 
kandidatur?
– Det passar oss som handen i handsken. 
Vi vill vara extremt kostnadseffektiva och 
ha låg risk samtidigt som vi vill arrang-
era det bästa Vinter-OS och Paralympics 
någonsin. Vårt koncept ligger helt i linje 
med IOK:s förändringsstrategi Agenda 
2020 som leds av ordföranden Thomas 
Bach. Det tydligaste exemplet på föränd-

ringen var när IOK i september beslutade 
att utse värdstäderna Paris och Los Ang-
eles samtidigt för sommarspelen 2024 
respektive 2028. Nu förs det resonemang 
om samma upplägg för vinterspelen 2026 
och 2030.

hur har det mottagits av Stockholms 
stad?
– Det har mottagits väldigt positivt av 
den politiska ledningen i Stadshuset. När 
Los Angeles borgmästare Eric Garcetti 
presenterade deras koncept, inledde han 
med orden ”We will not build anything!”. 
Det är helt nytt och historiskt i OS-sam-
manhang. Vi vill genomföra hållbara spel 
och i konceptet ingår att etablera ett par 
anläggningar med stort efterbruksvärde 
i Stockholm kring vintersport, avslutar 
Richard Brisius.

text: joHan tHorén 

DIaLoGFas
(”Interested city” utan åtaganden)

Fram till okt 2018: process med IOK:s 
expertgrupper

okt 2018: IOK:s årsmöte utser kandidatstäder 

KaNDIDatFas
Jan 2019: Kandidatstäder lämnar in skarp 
ansökan med säkerhetsgarantier (åtagande) 
gentemot IOK.

sept 2019: Kandidatstäders presentation och 
beslut vid IOK:s årsmöte i Milano 

FaKta- NY tIDsproCess  

richard Brisius har samarbete och sam-
verkan på sin agenda.

i samband med vinter-OS i 
pyeongchang i Sydkorea 9–25 februari 
kommer den svenska truppen ha ett 
Sweden Arena hospitality house.
   – för första gången kommer vi att ha 
ett ställe där vi, media och våra sam-
arbetspartner är på samma ställe och 
vi och våra partners kan ha gäster och 
ha olika aktiviteter säger OS-generalen 
peter reinebo.

 
Arenan kommer att ligga uppe i bergen 
nära där de alpina grenarna genomförs.

Bara drygt två månader till den stora 
vinterfesten är förberedelserna i full gång.

– Vi var över i 
slutet av septem-
ber med coacher 
och egen perso-
nal för att få en 
överblick av bo-
endet, arenorna 
och så vidare. Det 
såg mycket bra ut. 
Och det ska verkli-
gen bli bra med ett 
Hospitality House. 

Bland annat är det redan planerat för att 
36 presskonferenser ska hållas här, säger 
Peter Reinebo.

OS-uppladdningen skiljer sig åt, mellan 
grenar men också mellan individer. En hel 
del tävlande återstår för många, andra åker 
på träningsläger på olika ställen runt om i 
världen.

Men åtminstone sju-åtta dagar innan 
bör de flesta vara på plats i Pyeongchang. 
Det är en fråga om att klara tidsomställ-
ningen på sju timmar.

– Man räknar med att man anpassar sig 
en timme per dag, säger Tommy Eliasson, 
ansvarig for den alpina truppen.

Alpina truppen kommer sent
Just den alpina truppen hör förmodligen 
till dem som kommer senast.

–  Vi jobbar med rankingsystem och det 
innebär att våra åkare är ute på tävlingar 
nästan ända in i mål. Den 30 januari kör 
vi sista världscupen i Stockholm.

OS är superviktigt för hela den alpina 
verksamheten, konstaterar Eliasson.

– Före under och efter OS är den all-
ra viktigaste tiden för oss, den bygger vår 
kommersiella verksamhet. Nu utses kung-
ar och drottningar, fokus från media är ex-
tremt och då måste vi vara med säger han.

Rickard Grip står just inför startskottet 
for OS-säsongen med den officiella svens-
ka skidpremiären i Gällivare i november. 

Men redan innan dess har skidåkarna 
kunnat ladda upp genom att träna på OS-
banorna via ett rullband i Östersund. Ge-
nom att använda gps på de riktiga banorna 
i tre olika hastigheter har man via program-
mering gjort dem så lika banorna i Sydko-
rea som möjligt och med gott resultat for 
de aktiva som testat.

– Det är klart man känner att det är ett 
OS-år. Hela organisationen snäppas upp 
ett steg. Hur uppladdningen sker varierar 

ju förstås beroende 
hur det är med uttag-
ningar och så. Några 
veckor innan åker vi 
till Japan på läger för 
att ladda upp under 
liknande förhållanden 
som i Sydkorea, säger 
Rickard Grip.

Ett förhållande som uppmärksammats 
är att en av längdlandslagets absoluta stjär-
nor, Charlotte Kalla, väljer att ladda upp 
utanför truppen och tillsammans med sin 
egen tränare.

– Det är inget bekymmer för oss. Alla 
tittar på olika parametrar, värderar utifrån 
det och kommer fram till vad som passar 
en individ bäst. Det finns inget rätt eller fel. 
Nu ser vi framåt och det ska bli jätteroligt 
med OS, säger Rickard Grip. 

lugnande besked
En annan sak som diskuterats är just det 
faktum att OS går i Sydkorea, med Nord-
korea som grannland, och vad det innebär 
for säkerheten kring ledare och aktiva.

Peter Reinebo menar att det för dagen 
känns lugnt men att man får anpassa sig 
om bilden skulle förändras på något sätt.

– Vi har haft kontakt med den svenska 
ambassaden och med en rad lokala orga-
nisationer och de ger lugnande besked. Det 
är många som engagerat sig, säger han.

Internationella Olympiska kommittén, 
IOK, säger sig också ha varit i kontakt med 
regeringarna i både Syd- och Nordkorea 
och det finns enligt dem inte tillstymmelse 
till hot mot spelen.

Om drygt två månader tänds den olym-
piska elden.

text: Håkan söderBerG

svenska längdåkare har länge tränat på de sydkoreanska os-banorna i östersund.
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peter reinebo.

rickard Grip.

VINtersport



Olympiafonden

Tillsammans mot OS 2018
Vi är förberedda, laddade och redo för det som varit vårt största mål sedan lång  
tid tillbaka. Vi har tränat hårdare än någonsin, följt de bästa kostråden och forskat 
på teknisk utveckling. Det är de små detaljerna som avgör om Sverige blir vinnare 
när det verkligen gäller. Det vet vi och det vet våra samarbetspartners.
Tack för att ni satsar på oss och våra drömmar.

ALLA KAN BIDRA TILL ATT FLER FÅR CHANSEN ATT LEVA SIN DRÖM!

#tillsammansmotOS2018
Följ oss på     Facebook.com/sweolympic     Instagram.com/sweolympicFölj oss på     Facebook.com/sweolympic     Instagram.com/sweolympic
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Inför och under ett OS 
hamnar Sveriges Olym-
piska Kommitté och 
Sveriges Paralympiska 
Kommitté i fokus. En 
av deras största part-
ners är ATG som har 
använt svenska OS- 
och parasporthjältar se-
dan 1979 för att mark-

nadsföra Olympiatravet.
– Det är ännu inte bestämt hur mark-

nadsföringen kommer se ut, men det finns 
tankar att använda några av dem som tar 
medalj i OS och Paralympics. I samband 
med vissa av Olympiatravets tävlingsda-
gar bjuder vi in parasportare för att ge pu-
bliken möjlighet att se och testa parasport,  
säger Pontus Gille, event- och sponsrings-
chef på ATG.

För tredje året i rad är ATG huvudspon-
sor för Svenska Hockeyligan. I samarbete 
med SHL-klubbarna har ATG skapat en 
SHL-Harry för varje klubb där fem pro-
cent av intäkterna går till klubbarna.

– Många hockeyintresserade gillar trav 
så för oss är det ett bra sätt att engagera 
fansen och sprida kunskap om ATG och 
våra spel. Vi exponerar den specialdesig-
nade SHL-Harryn på isen och genomför 
aktiviteter på arenorna.

 
Jämställda sporter attraherar
Målgruppsanalyser som Bauhaus har ge-
nomfört visar att det finns ett stort intres-
se för skidåkning bland deras kunder. Fö-
retaget sponsrar idag alpina skidlandslaget, 
längdlandslaget och världscupen i skid-
skytte.

– Intresset för skidor 
och Vinterstudion är 
stort, vilket ger oss en 
bra exponering. Dess-
utom är både längd 
och alpint två jämställ-
da sporter där dam och 
herr tävlar på lika vill-

kor, säger Johan Saxne, marknadschef på 
Bauhaus.

Bauhaus har nyligen tecknat avtal med 
Frida Hansdotter som ambassadör i Team 
Bauhaus där även André Myhrer och Mar-
cus Hellner ingår. Ambassadörerna an-
vänds mycket internt för att stötta och ge 
tips till Bauhaus anställda som uppmunt-
ras att träna minst en halvtimme om da-
gen.

– Det kan röra sig om allt från promenad 
till skidåkning. Samtidigt skänker vi peng-
ar till Barncancerfonden. Myhrer kommer 
även synas en del inför världscuptävling-
arna i Hammarbybacken 30 januari där vi 
är huvudsponsor för tredje året i rad. Vi har 
bjudit in 150 business-to-business-kunder 
och 50 leverantörer till den tävlingen.

– Dessutom är vi, SkiStar och Audi med 
i Team Åre 2019 där vi satsar medel för 
att ge svenska åkare bättre förutsättningar 
att träna och utmana i fartgrenarna i VM 
2019 i Åre.

 
från ungdom till elit
Audi AG i Tyskland har varit partner till 
alpin skidsport sedan mitten av 1980-talet 

Vintersport ger starka partnerskap
vintersportsäsongen är attraktiv för 
näringslivet som vill nå alla de svenskar 
som sportar själva och följer vinter-
sport på tv. Atg, Audi och bauhaus 
berättar här hur de aktiverar sig under 
säsongen.

när de lanserade quatt-
ro fyrhjulsdrift och 
sponsrar numera även 
längdskidåkning in-
ternationellt. I Sverige 
sponsrar man världscup- 
tävlingar och är sedan 
många år partner åt de 
alpina landslagen.

– Vi är engagera-
de i alla sorters alpina 

tävlingar, från barn och ungdom till elit.  
Ibland är syftet att synas i media, men det 
kan också vara business-to-business, busi-
ness-to-consumer eller interna aktiviteter, 
förklarar Niklas Henning, sponsor manager 
vid Audi Sverige.

Flera återförsäljare använder världscup-
tävlingarna till någon form av aktivitet, och 
den 30 januari har Audis största återför-
säljare i Sverige ett event endast 500 meter 
från tävlingarna i Hammarbybacken.

– Fantastiska förutsättningar mitt i 
Stockholm. Tiden är dock för tight för att 
aktivera publiken med provkörningar så det 
sparar vi till världscupen i Åre.

 text: pIerre eklund

pontus Gille, 
event- och spons-
ringschef på atG.

johan saxne.

niklas Henning, 
sponsor manager 
på audi sverige.

SHARE YOUR LOVE FOR ÅRE!
#THISISARE & #THISISÅRE

SAVE TIME 
LIVE BETTER
HAVE IT YOUR WAY 
TOO GOOD TO BE TRUE?

THISISARE.COM
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”Vi har lyckats röra om i grytan”

folkbilen volvo på rätt spår.

Volvo har sedan PG  
Gyllenhammars fram
fart på 80talet vägt 
tungt i sponsorvärlden. 
De senaste åren har 
Jonas Eriksson på Volvo 
Car Sverige skruvat på 
strategin för att koppla 
ihop partnerskapen 
med varumärket och 
”Made by Sweden”. 
Vasaloppet har använts 
som innovationsverk
stad vilket resulterade 
i en aktivering som fick 
åkarna att vinka. 

När jag klev ombord på Volvo Car 
Sverige för tre år sedan fick jag 
till uppgift att göra en genomlys-

ning av partnerskapen. Volvo Cars har gjort 
en häftig varumärkesresa på den svenska 
marknaden och vi behövde vi ta ett grepp 
om våra partnerskap. Vi pratar inte spons-
ring utan om att bygga partnerskap och 
plattformar där vi har möjlighet att möta 
och överraska våra kunder. Det kan vara 
både fysiska och digitala plattformar där 
kunderna är och vill vara, säger Jonas Er-
iksson, chef för Brand activation & Part-
nership.

relevans ger upplevelser
I partnerportföljen som presenteras 
under rubriken ”Brand Activation” 
finns klenoder som Vasaloppet, Sveriges 
Olympiska Kommitté, Svenska Fotboll-
förbundet och Volvo Ocean Race. Volvos 
budskap till kunderna är att få ”Uppleva 
mer” tillsammans med bilvarumärket.

– Nyckelordet är relevans. Volvo är ett va-
rumärke som ska beröra människor. Erbju-
der vi kunderna upplevelser med kraftfull 
relevans som hänger ihop med vad vi kom-
municerar som varumärke blir det starkt. 
Det är en stor skillnad mot när sponsring 
blir påklistrade aktiviteter som inte är för-
ankrade i varumärket.

Under 2013 lanserade Volvo sin kom-
munikationsplattform ”Made by Sweden” 
baserat på företagets värderingar. Utifrån 
den har starka reklamfilmer byggts ihop 
med globala varumärkesikoner som Zla-

tan, Avicii och Robyn. Nu bottnar partner-
skapen i samma värdegrund.

– Vi grottade ned oss i alla partnerskap 
utifrån värderingar. Vi frågade oss om vi 
delar samma kärnvärden, historia, kultur 
och inte minst framtidssyn med våra part-
ners. Partnerskapen vi har idag faller defi-
nitivt inom ramen för Made by Sweden. 
Volvo vill ha nationella partnerskap som 
alla våra 51 Volvohandlare kan kapitalise-
ra på.

 
vann tillbaka vasaloppet
För tre år sedan lyckades Volvo ta tillba-
ka associationen med Vasaloppet. Det blev 
en återförening av två svenska klassiska va-
rumärken som tillfälligt skiljdes åt 1999. 
Uppdraget till den nya huvudpartnern var 
att tänka innovativt och bana ny väg för 
evenemanget som samlar 100.000 delta-
gare.

– Vasaloppet är vi oerhört stolta över och 
engagerade i. Vi och Vasaloppsorganisatio-
nen var överens om att Volvo skulle tänka 
nytt och skapa en ny aktivering som inte 
gjorts tidigare. Det blev en spännande ut-
maning där vi fokuserade på innovation 
och digitala lösningar.

Den digitala innovationen resulterade 
i en fysisk aktivering under Sommar- och 
Vintervasan med ett ”Volvo-spår”. Del-
tagarna som väljer att åka i spåret filmas 
och får vid målgången en egen hyllnings-
film skickad till sig som kan spridas via so-
ciala medier.

– Nära 80 procent av åkarna passerar 

Volvo-spåret och spridningen av filmer-
na är enorm. Vi har också märkt en intres-
sant effekt att åkarna andra året började 
interagera med kameran genom att vinka 
och göra glada gester. Det har lett till ännu 
större spridning av filmerna, säger Jonas 
Eriksson och fortsätter:

– För att ge ännu mer kraft till hyllnings-
filmerna kopplar vi samman det med våra 
kampanjer. Första året gjorde vi en tema-
tisering på ”Made by People” som gjor-
des för att hylla våra medarbetare till att 
även hylla Vasaloppet som också är gjort av 
människor. Aktiveringen har helt klart träf-
fat rätt och vi har lyckats röra om i grytan.

i väntan på svenskt OS
Svenska sportsliga olympiska framgångar 
stärker den nationella stoltheten och iden-
titeten. Volvo Cars roll som bilpartner till 
SOK går tillbaka till 2007. Ett OS i Sverige 
skulle ta allt till en ny nivå.

– I dagsläget har vi inte engagerat oss i 
frågan om en svensk OS-kandidatur utan 
kommer ta ett beslut framöver. SOK har 
informerat oss som partner om hur man 
jobbar med frågan. Nu riktar vi in oss på 
att göra bra saker för att boosta intresset 
för vinter-OS i Sydkorea. Inför Rio 2014 
gjorde vi tillsammans med MTG en tv- 
serie under namnet ”Made by Sweden”. 
Nu planerar vi att göra en föreläsningserie 
som knyter an till OS, idrotten och företa-
gets värderingar, säger Jonas Eriksson.

Den stora delen i vårt samarbete är att vi 
på årsbasis låter före detta olympier leasa 
bilar. För varje avtal som olympier knyter 
med oss skänker Volvo pengar till SOK:s 
topp- och talangprogram. På så sätt hjälper 
Volvo och gårdagens olympier morgonda-
gens stjärnor i ett kretslopp.

Inom sponsringens värld är timing och 
tillfälligheter framgångsfaktorer. Volvo kan 
delvis tacka Zlatan för branta uppåtgående 
försäljningskurvor. Miraklet i Milano ger 
det nya Zlatankonceptet ”Number 10” en 
rejäl draghjälp.

– Avancemanget till VM betyder myck-
et. Svenska Fotbollförbundet stärker sina 
finansiella muskler. Det är positivt att um-
gås med partners som har resurser att dri-
va sin verksamhet framåt. För Volvo bety-
der det att vi exponeras i större grad ihop 

med svensk fotboll när intresset ökar fram 
till VM. Det gynnar självklart vårt nya sti-
pendium ”Number 10” där vi med Zlatan 
som beskyddare tillsammans med förbun-
det delar ut en miljon kronor till en person 
eller verksamhet som kan axla nummer tio 
och utveckla svensk fotboll.

kunder köper annorlunda
Förutom att kämpa i ett upplevelsebrus 
möter Volvo ett förändrat kundbeteende. 
Generellt är det färre besök hos bilhand-
larna samtidigt som det säljs fler bilar. Det 
krävs nya grepp för att behålla och få mark-
nadsandelen på 20 procent att växa.

– Idag spelar andra saker roll vid bil-
köp. Människor läser på om bilmodeller 
och jämför på nätet. Därför måste vi kom-
plettera vår affär genom att möta männis-
kor utanför våra bilhallar. Det handlar om 
att ge en premium varumärkesupplevelse 
av Volvo Cars och möta våra kunder med 
upplevelser oavsett om det är i digitala ka-
naler, på Friends Arena eller i Vasalopps-
spåren, avslutar Jonas Eriksson.

text: joHan tHorén

FaKta–JoNas erIKssoN 
titel: Chef för Brand activation & Partnership 

Ålder: 38 år

Bor: Göteborg

Familj: sambon Anja och dottern Pim

Intressen: Idrott i största allmänhet, umgås med 
nära och kära, musik, god mat och dryck.

Favoritarena: ett sambagungande Maracanã, Rio 
de Janeiro

Favoritevenemang: Idrottsgalan

FaKta – VoLVo Car sVerIGe 
partnerportfölj:

Svenska Fotbollförbundet

Vasaloppet

Volvo Ocean Race

Frölunda Indians

Sveriges Olympiska Kommitté

Skistar Sälen

Volvo World World Challenge

Gothenburg Horse Show

World Childhood Foundation

Tjolöholm Classic Motor

sponsorprofilen jonas eriksson deltar själv i stafettvasan.

Nära 80 procent 
av åkarna passerar 
Volvo-spåret och  
spridningen av  
filmerna är enorm.
JOnAS erikSSOn
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Allas rätt  
till idrott
vad är det första du tänker på när jag säger ordet 
”idrott”? kanske är det puls, svett och träningsvärk. 
kanske är det gymnastiken i skolan, vännerna du fick 
med dig från fotbollen, simningen eller orienteringen. 
kanske är det att stå vid sidan av planen, träna 
någon till att bli bättre, eller hjälpa till med skjuts 
och ombyten. kanske tänker du på de stora idrotts-
namnen – klüft, Sjöberg, pärson, borg, Sjöström och 
ibrahimovic – eller deras prestationer. kanske att stå 
bakom ditt favoritlag i både med och motgång. eller 
kanske är det något helt annat.

Det första som jag tänker på är föreningarna. Förening-
arna som gjorde att jag fick testa både handboll och fot-
boll som liten, som gjort att mina barn haft möjlighet att 
rida. Idrotten ger mening till livet och är en ständig källa 
till glädje och sorg, vare sig du är aktiv själv eller suppor-
ter. Den skapar stolthet, trygghet och bidrar till sysselsätt-
ning och tillväxt. Men viktigast av allt är kanske att den 
skapar gemenskap.

ökade klyftor
Idrotten är en viktig del i det som byggt Sverige starkt. 
Idrottsrörelsen har fungerat som en brobyggare och gjort 
att människor känt sig inkluderade och träffat människor 
som de annars inte hade träffat. Idrotten är en folkrörel-
se som är smart för samhället. Tillsammans med utbygg-
naden av välfärdsstaten – trygghetssystemen, skolan och 
sjukvården – så har idrottsföreningarna funnits där och 
skapat ett bättre samhälle som håller ihop.

Klubbarnas insatser i det lokala samhället är någonting 
vi måste värna, inte minst eftersom det skapar trygga sam-
hällen och utveckling. Men de senaste två decennierna har 
klyftorna i Sverige ökat snabbt. Vi ser att de ekonomiska 
skillnaderna mellan de som har och inte har blir större. Vi 
ser det i statistiken över hälsa där skillnaderna i medellivs-
längd mellan olika grupper ökar. Men vi ser det också i 

vilka som har tillgång till idrott och ett aktivt föreningsliv.
Det är mycket oroande och någonting som vi måste för-

söka vända. Därför vill jag slå ett slag för allas rätt till idrott.

Särskilda satsningar
Politiken måste göra sitt, men idrotten har den största 
rollen att spela. Det är bland annat därför vi har levererat 
på vallöftet att öka stödet till idrotten med 227 miljoner 
under mandatperioden. Vi har även gjort särskilda sats-
ningar på idrott för nyanlända och idrott i socialt utsatta 
områden. För vi vet att idrotten är ett sätt att komma in i 
det svenska samhället. Det kan ofta vara en tidig mötes-
plats, inte minst eftersom idrottens regler är universella. 
Idrottens språk är samma oavsett om du är uppväxt i slott 
eller koja.

Riksidrottsförbundet ser just nu över hur de pengar sta-

ten ger ska användas för att få en så stark – men också jäm-
lik och jämställd – som möjligt. Det är bra och någonting 
vi diskuterar tillsammans.

livslångt idrottande
Mitt mål är tydligt. Jag vill att alla flickor och pojkar, oav-
sett bakgrund och förutsättningar, oavsett var eller av vil-
ka föräldrar man är född – ska få möjlighet att prova och 
utöva olika idrotter på lika villkor. Jag vill att alla genom 
hela livet ska kunna idrotta i förening.

Jag vill se fler eldsjälar, fler och mer aktiva klubbar. 
Idrotten är till för alla, en breddidrott där alla kan vara 
med lägger grunden till ett välmående land med bredd 
och elit i världsklass.

text: annIka strandHäll (s)

IdrottsMInIster

hur fungerar egentligen idrotten av 
idag? det är ganska många som undrar. 
Och det är inte helt tydligt hur saker 
förhåller sig. det vi känner som en 
folkrörelse står idag inför olika utma-
ningar.
   inte minst vad gäller hur man ska orga-
nisera sig i framtiden. 
 
Allt fler förbund och elitföreningar bedriver 
ett utvecklingsarbete mot mer ”professiona-
lisering”, något som kan liknas vid en affärs-
verksamhet. Samma aktörer som vill beskri-
va sig själv som en demokratisk folkrörelse.

Vi kan ta världens största idrott – fot-
bollen – som ett exempel. För det är en 
värld där det tycks råda olika regler bero-
ende på sammanhang. ”Fotboll utvecklar 
samhället” får vi berättat för oss och vi be-
höver inte leta länge efter forskning som 
bekräftar att fotboll berikar. Men vi ska 
inte vara naiva och tro att affärsmässighet 
i mötet med ideell folkrörelse inte skapar 
ett visst motstånd, och kanske även klyftor. 
Inte minst riskerar det att skapa hinder för 
jämställdhet, om vi inte ställer högre krav 
på de aktörer som bär ansvar för föränd-
ring. De med makt och pengar.

tydlig problematik
När fotbollslandslaget (damer) förhand-
lar om nytt kollektivavtal och bättre villkor 
med förbundet syns den strukturella pro-
blematiken tydligt. Vi ser maktordningen, 
som i historien precis som nutid begrän-

sar kvinnor på alla nivåer. Förbundets hän-
visning till marknadsekonomin som grund 
för att fördela sina pengar, samtidigt som 
de får statligt stöd i mångmiljonbelopp, gör 
oss förbryllade. Vad gäller och hur ska vi 
ha det?

Det är ett system där jämställdhet pas-
sar bra ibland. Oftast när det inte kräver 
allt för stor förändring eller i de fall när det 
gynnar lönsamheten. Men när det pratas 
om marknad sägs jämställdhet vara orealis-

tiskt. Det verkar vara så att det alltid finns 
undantag till varför det inte ska vara rätt-
vist eller jämlikt. Trots “demokratisk folk-
rörelse”. Vad gäller och hur ska vi ha det?

I tidigare krönikor har vi pratat om or-
dens betydelse för att skapa värde på saker. 
Det är viktigt att påminna oss om att struk-
turer sitter i orden. Det vi säger återska-
par ordningar. Vad menas med marknad? 
Och vad är det som styr? När vi hänvisar 
till demokratisk folkrörelse, vad betyder or-

det demokrati i detta sammanhang? Och 
vad betyder folkrörelse? Kan vi verkligen 
förvägra kvinnor sina rättigheter i ett så-
dant system?

högre krav eller tappade marknadsan-
delar 
I Sverige vill vi gärna prata om oss själva 
som ett av världens mest jämställda länder. 
Det är vi inte. World Economic Forums 
“The Global Gender Gap Report 2017” 
visar bland annat att när det kommer till 
de mest jämställda inom ekonomiskt del-
tagande och möjligheter är Sverige inte 
ens med på topp 10. I detta sammanhang 
kommer självklart också idrotten in. Vilka 
ekonomiska möjligheter ger vi egentligen 
kvinnor i idrottens värld idag?

Att det tar tid att förändra gamla struk-
turer vet vi. Men vi måste kunna ställa hö-
gre krav på de aktörer som representerar 
idrotten, världens största folkrörelse. Att 
ignorera 50 procent av befolkningen inne-
bär också förlorade marknadsandelar, om 
vi nu ska prata affärsmässighet. Det är all-
varligt för vilket företag som helst. 

Så oavsett om vi pratar demokrati, folk-
rörelse eller marknad vet vi att jämställd-
het är en grundförutsättning för en hållbar 
och konkurrenskraftig verksamhet. Vi ris-
kerar att hamna långt efter om vi inte hop-
par på tåget nu.

text: IsaBelle wIdMark ocH  

carolIne jönsson

Vad gäller och hur ska vi ha det?

Isabelle Widmark och Caroline Jönsson

Idrottens språk är 
detsamma oavsett 
om du är uppväxt  
i slott eller koja.
AnnikA StrAndhäll

KrÖNIKor



Nya Volvo XC60 är skapad för människor som bryr sig om andra människor. Det avancerade säkerhetssystemet
kan upptäcka och undvika kollisioner med fotgängare, cyklister, andra bilar och stora djur. Om en farlig situation uppstår
kan du också få hjälp att styra undan för mötande trafi k och fordon i döda vinkeln. Generös markfrigång och luftfjädring 

gör att du känner dig hemma på alla vägar. Den ljusa, rymliga interiören är lika välkomnande varje gång. Och på den stora
touchskärmen sköter du enkelt bilens olika funktioner. Nya Volvo XC60 ger dig en unik kombination av

skandinavisk design, användarvänlig teknik och framtidens säkerhet. Redan idag. 

B Y G G  D I N  E G E N  P Å  V O L V O C A R S . S E

MADE BY SWEDEN

T H E  F U T U R E  O F  S A F E T Y 

Nya Volvo XC60 kostar från ca 402 900:– (T5 AWD). Bränsleförbrukning blandad körning: 2,1–7,8 l/100 km (T8 Twin Engine –T6 AWD aut). Koldioxidutsläpp CO2: 49–177 g/km (T8 Twin Engine –T6 AWD aut).
Alla siffror är preliminära. Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se.

nya volvo xc60
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IDrotteNs FINaNsIerING

Ökade samhällskrav ökar   behovet av finansiering

Hur får vi då ihop den långsik-
tiga ekvationen om de ökade 
samhällskraven å ena sidan och 

idrottsföreningarnas ekonomi och deras 
möjligheter att behålla och rekrytera ideella 
ledare å andra sidan? Denna artikel hand-
lar om idrottsrörelsen men precis samma 
förutsättningar gäller inom kultursektorn.

Idrottsrörelsen förväntas idag, tillsam-
mans med andra aktörer, att ta ett allt stör-
re ansvar för den långsiktiga folkhälsan 
(”livslång fysisk aktivitet”). Samhällets am-
bition är att skapa förutsättningar för idrott 
och motion under hela livet genomfört 
både av den ideella föreningsverksamhe-
ten och av den kommersiella tränings- och 
motionsverksamheten. Men den kommer-
siella delen av folkhälsan fungerar enbart 
så länge som den ger överskott. Om inte 
tillräckliga överskott skapas försvinner den 
eller ändrar inriktning. Men för att idrotts-
föreningarna långsiktigt ska kunna behålla 
och förhoppningsvis öka både volym och 
kvalitet för barn, ungdomar, äldre och öv-
riga samhällsgrupper, krävs att den ideella 
idrottens ekonomi kraftigt förstärks. Både 
för verksamheterna och för de förenings-
ägda idrottsanläggningarna. Skattekronor 
måste möjliggöra både att det finns till-
räckligt många och engagerade ideella le-
dare samt att tillgången till inom- och ut-
omhusanläggningar skapar förutsättningar 
för att öka antalet aktiviteter inom idrott 
och motion.

Skapa förutsättningar för nyanlända
Ett annat område där förväntningarna är 
höga på idrottsrörelsen, igen tillsammans 
med andra aktörer, är att skapa förutsätt-
ningar för nyanlända svenskar att integre-
ras i samhället. Idrottsrörelsen har hitintills 
varit framgångsrik som verktyg för detta. 
Men dessa samhällskrav kommer under 
de närmaste åren att i väsentlig omfattning 
öka därför att de nyanlända nu ska integre-
ras för permanentboende, utbildning och 
arbete. Ett antal kommuner genomför idag 
i begränsad omfattning projekt som t.ex. 
ökar fysiska aktiviteter i socioekonomiskt 
svaga områden (med minskat utanförskap 
som mål), skapar tillfälliga ekonomiska för-
utsättningar för att nyanlända ska kunna 
delta i de traditionella verksamheterna som 
idrottsföreningarna bedriver lokalt (både 
genom att betala medlemsavgifter och 
träningsutrustning) samt skapar förutsätt-
ningar för att de nyanlända kan pröva på 
olika typer av idrotter. Men nu kommer 
detta inte längre att kunna hanteras i kort-
siktiga projekt utan istället i permanenta 
verksamheter. Många fler skattekronor 
måste därför investeras i dessa verksamhe-
ter under många år framöver.

Stödformer till idrottsrörelsen
Ett tredje område är kommunernas och 
idrottsföreningarnas förmåga, och delvis 
mod, att kunna utveckla stödformer till 
idrottsrörelsen som hanterar ett stort an-
tal unga personer som vill öka sin fysiska 
aktivitet, men inte göra detta inom den tra-

ditionella idrottsrörelsens former. Utma-
ningen är att utveckla stödformer för spon-
tanidrott och egenorganiserad idrott och 
samtidigt skapa ökad tillgänglighet i trä-
ningslokaler för denna typ av verksamheter 
i jämförelse med den traditionellt organi-
serade idrotten.

grundläggande värderingar
Ett fjärde område handlar om idrottsrörel-
sens förmåga att tillsammans med familj 
och skola, skapa grundläggande värdering-
arna för den långsiktiga jämställdheten i 
samhället. Idrotten tillsammans med kom-
munerna har inom detta område ett myck-
et bra utgångsläge när de t.ex. bestämmer 
tilldelningen av tränings- och tävlingstider 
för att stärka jämställdhetsarbetet och ut-
veckla jämställd idrott.

Andra områden med ökande krav på 
idrottsrörelsen är att stärka FN:s barnper-
spektiv i föreningsverksamheten och att ut-
veckla tydliga rutiner och handlingsplaner 
mot kränkningar och sexuella trakasserier.

hur har då idrottsrörelsen hanterat 
dessa roller för att leverera vad politi-
kerna vill? 
Riksdagens kulturutskott presenterade i 
början av 2017 en rapport som utvärde-
rade de idrottspolitiska beslut som riks-
dagen tagit sedan 2009, inkluderande de 
ekonomiska resurser som tillförts idrotts-
rörelsen, och jämförde intentionerna med 
besluten om vad idrottsrörelsen levererat. 
Rapporten konstaterade brister inom fyra 
områden:

•  Idrotten är fortfarande ojämlik både när 
det gäller antalet aktiviteter mellan poj-
kar och flickor och aktiviteter inom re-
sursstarka och resurssvaga socioekono-
miska områden

•  Barnperspektivet är fortfarande otydligt 
inom idrottsrörelsen

•  Rutiner och handlingsplaner saknas för 
att hantera kränkningar och sexuella tra-
kasserier

•   Idottsrörelsens rapportering om hur 
pengarna används är dålig

Rapporten sammanfattar att idrotts-
rörelsen inte har säkerställt att de upp-
märksammade problemen följs upp på ett 
sådant sätt att Riksdagen kan utvärdera re-
sultaten av de skattekronor som satts in i 
idrottsrörelsen.

kommer idrottsrörelsen att klara detta? 
Jag tror att idrottsrörelsen kan ta ett utökat 
ansvar för ovanstående utmaningar. Inte 
ensam men tillsammans med staten, regio-
ner, kommuner, näringsliv, stiftelser, filan-
troper, idrottsfamiljer och andra aktörer. 
Men inte utan att de statliga och kommu-
nala skattekronorna ökar i väsentlig om-
fattning till de enskilda idrottsföreningar 
som har en ambition att ta ett större sam-
hällsansvar.

 
är det nya pengar som behövs eller 
kan en omfördelning göras av idrottens 
totala stöd?
Att beskriva det totala ekonomiska stö-
det till svensk idrott är omöjligt. Det finns 

inga tydliga sammanställningar hos huvud-
intressenterna regeringen, Riksidrottsför-
bundet eller kommunorganisationen SKL. 
Men jag gör i nedanstående faktaruta ett 
försök att visa de stora pengarna och hur 
dessa används. Kan de omfördelas så att 
enskilda idrottsföreningar ges förutsätt-
ningar för att ta ett ännu större ansvar för 
vissa samhällsfrågor?

 
nya stödformer som staten disponerar
Sammanfattningsvis har idrottsrörelsen 
ett helt nytt ansvar idag än i går. 1913 fick 
idrottsrörelsen ca 100.000 kr av regering-
en. Idag anser staten att det är värt över  
2 miljarder kronor per år. Till detta tillkom-
mer det regionala och kommunala direkt-
stödet på ungefär samma nivå. Men det 
finns också nya stödformer som staten dis-
ponerar. En av dessa är den nya spelmark-
naden (utöver Svenska Spels omfattande 
idrottssponsring) och de statliga licenser 
som krävs för att verka på marknaden. Jag 
förväntar mig att regeringen bygger upp ett 
system som inte bara garanterar intäkter 
till staten utan också 
till elitföreningarna 
vars produkter bo-
lagen använder att 
spela på, men ock-
så till breddidrotts-
föreningarna för att 
de kan medverka i 
den samhällsutveck-
ling som är politiskt 
önskvärd.

text: peter roHMée

Samhället och politiken ställer idag ökade krav på att Sveriges största rörelse – idrottsrörelsen – ska ta en allt vikti
gare roll i samhällsutvecklingen. Samtidigt som nationella, regionala och kommunala politiker ger blygsamma ersätt
ningar för att genomföra detta. Vi har idag ca 650.000 ideella ledare inom idrotten som på olika sätt har ”idrottsjob
bet” som en kompletterande sysselsättning till den verksamhet som försörjer dem. 165.000 barn och ungdomar är 
aktiva i föreningslivet varje dag. Idrottsföreningarna har allt svårare att rekrytera sportsliga och administrativa leda
re av flera skäl. RF har räknat ut att om dessa ledare ska avlönas, som samhället i övrigt gör med fritidsledare, skulle 
detta kosta samhället ca 30 miljarder kronor per år. 
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Ökade samhällskrav ökar   behovet av finansiering

Läs mer om föreningsel 
och registrera ditt lag
www.jamtkraft.se/foreningsel

Tjäna pengar till ditt lag tillsammans med Jämtkraft.

Nya tröjor till laget?

Läs mer om föreningsel och registrera ditt lag
www.jamtkraft.se/foreningsel

Värva kunder 
till Jämtkraft.

Ditt lag får 200 kr 
per elavtal.

Och 10 kr 
varje månad.

Så här enkelt fungerar det

Värva kunder Värva kunder 

För

enings-

el

per elavtal.per elavtal.

Läs mer om föreningsel Läs mer om föreningsel 
ditt lagditt lag

varje månad.varje månad.

Bonus!
10 000 kr

per 100 elavtal

Nya tröjor till laget?

FaKta:  

IDrottsrÖreLseNs VerKsaMHet *) 
• 20.000 föreningar 
• 3,2 miljoner medlemmar 

• 650.000 ideella ledare

• 165.000 barn och ungdomar i aktivitet varje dag

IDrottsrÖreLseNs FINaNsIerING **)

statLIGt stÖD (2018)

• Grundstöd totalt 1.900 mkr varav;

• bidrag till barn- och ungdomsverksamhet 1.200 mkr 
   varav 600 mkr för det statliga lokstödet ***)

•  bidrag för särskilda satsningar på idrott- och motion 
564 mkr

• specialidrott inom gymnasieskolan 43 mkr

• antidopingverksamhet 32 mkr

• idrottsforskning 19 mkr

• idrottens internationella arbete 9 mkr

Särskilda satsningar för 2018 (utöver grundstödet)

•  utökat ämne idrott och hälsa på grundskolan med  
100 timmar per skolår

• fri simundervisning (300 mkr)

•  ökade idrottsaktiviteter inom utsatta områden  
(4 mkr)

• fler arbetssökande inom idrotten (7,5 mkr)

•  satsningar på ekonomiskt fria lovaktiviteter  
(250 mkr)

KoMMUNaLt/reGIoNaLt stÖD (2018)  **) 
• Lokalt aktivitetsstöd 2 miljarder per år

•  Driftskostnader för kommunalt ägda 
idrottsanläggningar 11 miljarder per år

• Subventioner till föreningsägda anläggningar ****)

•  Andra typer av stöd; projektstöd för olika 
samhällsaktiviteter ****)

spoNsrING

•  Näringslivssamarbeten med specialidrottsförbund ca 
470 mkr per år (Sport & Affärers årliga analys).

• Näringslivssamarbeten med elitföreningar ****)

•  Näringslivssamarbeten med breddidrotts-
verksamheten; sponsring till lokala idrottsföreningar 
****)

•  Föräldrasponsring (ideellt arbete värde 30 miljarder 
kronor per år) **)

•  IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik)
uppskattar värdet på den totala idrottssponsringen i 
landet till ca 5 miljarder kronor 2016.

MeDLeMsaVGIFter ****)

ÖVrIGa stÖD

svenska spel

• Sponsrar idrotten med ca 250 mkr/år

• exempel på stödformer;

• RF. Avtalet värt ca 35 mkr per år. (111 mkr över tre 
   år) projektet Gräsroten; 50 mkr per år till ca 8 000   
   föreningar Alla typer av idrotter)

•  särskild satsning på fem specialidrotter: (Fotboll (40 
mkr till SVFF, 15 mkr per år till EFD, Svensk Elitfotboll 
(Allsvenskan/Superettan) 93 mkr/år, Handboll (9,5 
mkr/år), Bandy (4,5 mkr/år), Innebandy (6,7 mkr/
år) och Ishockey, Hockeyförbundet ca 20 mkr/år. 
HockeyAllsvenskan ca 8mkr/år. SHL sponsras idag av 
ATG och Nordic Bet).

• elitidrottsstipendier (50.000 kr per stipendium)

•  Framåtfonden: tillsammans med RF; syfte att skapa 
fysisk aktivitet för unga

sveriges olympiska Kommitté (soK)

•  35 mkr från RF-anslaget inför varje olympiska spel i 
genomförandebidrag

• 11 mkr inför genomförandet av Paralympics

•  övriga intäkter till SOK är sponsrings- och barteravtal 
från ett antal företag****)

sIsU

•  165 mkr från RF-anslaget varav 127 mkr fördelas 
direkt till idrottsföreningarna

allmänna arvsfonden

•  stor bidragsgivare till idrottsföreningar – både 
anläggnings- och verksamhetsstöd

• sedan 1970 givit ca 5 500 mkr till över 2 000 projekt

•  fokus på verksamheter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar

*/ Uppgifter från Riksidrottsförbundet

**/ Uppgifter från regeringen och/eller SKL

***/ Statligt och kommunalt LOK-stöd är olika 
stödformer till enskilda idrottsföreningar; utbetalas 
som ett verksamhetsstöd som utgår från antalet 
deltagare och antalet träningstillfällen; samma 
ersättning till alla idrottsföreningar från det statliga 
stödet (aktiviteter för deltagare mellan 7 till 25 år); 
varje kommun bestämmer om de ska ge ett kommunalt 
LOK-stöd och i så fall på vilken nivå och på vilka villkor

****/ Inga fullständiga uppgifter finns om kommun-
ernas investeringar i privatägda idrottsanläggningar, 
om medlemsavgifternas samlade värde och SOK:s 
samlade sponsorintäkter.

17
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Först bör vi notera skillnaden 
mellan engelskans ”adminis-
tration” och ”management”. 

”Administration” är det snävare och 
avser att hålla ordning på kansliets 
papper, kvitton och anställda. Titeln 
”kanslichef” är passande för den som 
enbart ägnar sig åt administration.

”Management” är bredare. Förut-
om att klara det nämnda, måste en 
manager ägna sig åt strategisk posi-
tionering av den egna organisationen. 
Var skall den befinna sig om 5 år? Vil-
ka andra aktörer finns på planen? Hur 
ser sponsorerna på verksamheten? Vil-
ka sociala grupper vänder man sig till 
och vilken idrottsupplevelse vill de ha? 

hur samspelar man med myndig-
heter?

– En manager har betydligt mer 
kvalificerade arbetsuppgifter än en 
administratör. Därmed behöver en 
manager en god utbildning främst 
inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Det är inte konstigt om alla inte 
har förstått detta. I den idrottsliga 
offentligheten riktas alla strålkastare 
mot idrottarna. Få tycks förstå att det 
bakom varje idrottare står ett stort an-
tal människor – från knattetränaren, 
via klubbdirektören till dem som har 
skapat arenan där prestationen utförs.

klubbdirektören – den nye hjälten?
En som har tänkt på detta är före-

tagsekonomen Martin Carlsson-Wall 
vid Stockholms Handelshögskolas 
Center for Sport and Business.

– Vi måste få professionellt folk 
också på idrottskanslierna. Även här 
finns det hjältar, menar han. ”Kom-
petensutveckling av dessa är lika vik-
tigt som att träna klubbens idrottare.”

Carlsson-Wall har en poäng. Nu-

Vem borde leda svensk idrott?
I förra numret av Sport & Affärer ställde jag frågan ”Vem leder svensk idrott?” I den här  
artikeln skall jag fördjupa mig i Sport Managementbegreppet och diskutera dess betydelse  
för svensk idrott.

etnolog, en sociolog och några his-
toriker som i brist på statsvetare har 
gett sig på att göra politiska analyser. 
Av våra fem högskolor och universi-
tet som erbjuder utbildningar i någon 
slags Sport management är det bara 
två (Falun och Malmö) som har lyck-
ats kasta av sig idrottspedagogiken. 
Övriga program har i brist på bättre 
skapat halvmesyrer med lite av varje, 
där frågan måste ställas vilken kom-
petens studenterna kommer ut med. 
De kan inte bli lärare, knappast heller 
tränare och deras managementkun-
skaper är allför svaga för att platsa ut-
anför den amatöridrott där man nöjer 
sig med en administratör.

Dessutom har flera av program-
men ”outsourcat” sin ekonomiut-
bildning till Företagsekonomiska in-
stitutionen där ingen lärare tycks ha 
ett professionellt intresse för idrottens 
speciella ekonomiska förhållanden. I 
denna miljardindustri är bristen på 
idrottsekonomer skriande.

– Våra studenter får en fil.kand. i 
Företagsekonomi med inriktning 
mot Sport Management, säger Joa-
chim Larsson von Garaguly ansvarig 
för programmet vid Högskolan Da-
larna. ”Därmed kan de söka kvali-
ficerade arbeten både inom en bred 
idrottsrörelse och på vanliga företags 
ekonomiavdelningar.”

I många andra länder har man valt 
just denna väg och sedan några år på-
går en debatt om innehållet i dessa 
Sport Management-utbildningar. 
Så långt har vi inte kommit i Sverige. 
Skälet är att vi har för få specialis-
ter. Så långt jag känner till har ing-
en högskola utlyst ett lektorat i varje 
sig idrottsekonomi, idrottsorganisa-
tion, idrottssociologi eller idrottspo-
litik. Att sedan några pedagoger mer 

framträder som sociologer och orga-
nisationsteoretiker rubbar inte slut-
satsen att svensk idrottsforskning 
har uppenbara brister. ”Samhällsve-
tenskapliga” seminarier brukar säl-
lan sträcka sig utanför pedagogiken 
och psykologin. Centrum för idrotts-
forskning (CIF), som finansierar en 
stor del av vår idrottsforskning, har 
flera gånger avslagit ansökningar från 
företagsekonomer, trots att de har va-
rit högt kvalificerade inom sitt ämne.

– Orsaken är enkel. Skulle CIF ge 
anslag till en sådan idrottsforskning 
skulle resurserna bli mindre för med-
icin, psykologi och pedagogik. Trots 
att vi redan har åtskilliga hyllmeter av 
avhandlingar och artiklar inom dessa 
områden anses de ännu ha högsta 
prioritet. Därmed är det inte konstigt 
att den diskussion som förs i denna 
tidnings spalter sällan eller aldrig förs 
inom idrottsvetenskapen. Saken an-
ses inte intressant.

formulera kompetenskraven!
Vad gör vi åt detta? Att få ett univer-

sitet att tänka nytt är som att svänga 
en atlantångare. Därför menar jag att 
de klubbdirektörer, sportchefer, ge-
neralsekreterare, utvecklingsledare, 
vd:ar för både SportAB och sportfö-
retag, arena- och anläggningschefer, 
kommunala idrottschefer och andra 
som vill ligga i framkant måste sätta 
ner foten och enas om vilka kompe-
tenskrav som skall ställas på morgon-
dagens Sport managers.

Idrottens chefer brukar veta vad 
de vill i sin egen lilla värld, men här 
handlar det om vad en hel bransch 
skall vilja. Vågar jag be om lite krea-
tivitet?

text: Hans-erIk olson, 

fIl.dr. Idrottsforskare

mer räcker det inte med gamla tiders 
”idrottskanslier” där livet levs mel-
lan tummen och pekfingret. Vi behö-
ver moderna och rationellt arbetan-
de idrottskanslier, där ledstjärnorna 
är innovation och nytänkande.

Idrotten arbetar under speciella 
förhållanden. De flesta idrottsfören-
ingarna är hybridorganisationer. De 
står med ena benet i den ideella sek-
torn och med det andra i den kom-
mersiella. Var och en drivs enligt sina 
logiker, som ibland till och med står i 
konflikt. En kvalificerad Sport mana-
ger måste kunna hantera båda dessa 
logiker.

Därmed blir rekryteringen av 
skickliga Sport managers svår. Det 
går inte att utan vidare ta en företags-
ledare – även om hen är skicklig i sin 
värld – och placera hen i ledningen 
för en idrottsorganisation. Kunskaper 
om och insikter i bägge världarna är 
ett måste för att nå framgång.

var genereras kunskaperna i Sport 
management?

– I Sverige hänger samhällsveten-
skaplig forskning samman med hög-
skolornas grundutbildningar. Utan 
den senare blir det ingen forskning. 
Så ser normalfallet ut.

Inom sportvärlden hade vi från 
början bara GCI. Utbildningar till 
sjukgymnaster och gymnastiklärare 
lade grunden till dagens idrottsmedi-
cin och idrottsvetenskap. Det senare 
låter tjusigt, men är i allra högsta grad 
ett begrepp med vetenskapliga för-
hinder. Där vimlar det visserligen av 
medicinare, fysiologer, pedagoger och 
psykologer, men utanför dessa specia-
liteter är det desto mer tunnsått.

Letar vi noga finner vi några juris-
ter, ett par företagsekonomer, någon 

De flesta 
idrotts-
föreningar
är hybrid-
organisa- 
tioner. De 
står med 
ena benet  
i det ideella
och det 
andra i  
det kom-
mersiella.  
hAnS-erik OlSOn

vi måste locka mer professionell personal till idrottskanslierna. de kan bli lika viktiga stjärnor som de på plan.



Vi bygger svensk 
idrott och hälsa
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Collins 
spalt

 

Vilket galet idrottsår vi haft år 
2017. Sverige till fotbolls-VM 
mot alla odds. Helt otroliga 

avslöjanden om sexuella trakasserier, 
våldtäkter och annat obehag. 

Under fotbollsgalan fick vi en ny 
vinnare av Guldbollen och någon-
stans är det väl alltid härligt på ett eller 
annat sätt med trendbrott. Diamant-
bollen hade också en ny vinnare, men 
detta var i sin tur en tidsfråga, bättre 
sent än aldrig. Under år 2017 har det 
varit en ständig diskussion om huru-
vida våra ungdomslandslagsspelare i 
fotboll med fler medborgarskap väljer 
att representera sina föräldrars hem-
länder. 

Helt ärligt talat så är det bara i Sve-
rige man har en skev diskussion om 
detta. I Svenska Fotbollförbundets 
korridorer pratar man om otacksam-
het från spelarna. Mycket märkligt. 
Jag fick berättat för mig en historia 
av en spelare som representerat U-
landslaget. Spelarna tas in på sina för-
sta samlingar och får bilder visade för 
sig på Håkan Mild (Vit spelare som 
representerat svenska landslaget.) och 
Edgar Davids (Svart spelare med röt-
terna i Republiken Surinam som re-
presenterade holländska landslaget 
och flera klubblag på den yttersta ni-
vån.) 

Och när de visat bilderna pekar de 
på Håkan Mild och säger vi vill ha så-
dana här spelare. Om du är en kille 
med rötterna i den afrikanska diaspo-
ran – oavsett vad du tycker om Håkan 
Mild så ser du upp till Edgar Davids. 
Med den retoriken – redan när spe-
larna är 15-16 år – så är det inte alls 
konstigt att de väljer sina föräldrars re-
presentationslag. Det får det redan på 
sina första samlingar understruket att 
de är annorlunda och skall vara på ett 
visst sätt utan att få sina preferenser 
respekterade. 

Lite lustigt då Håkan Mild och Ed-
gar Davids är i princip samma typ av 
spelare. Dock råkar den ena inte vara 
från Sverige och svart. 

Mycket märkligt. Gott nytt idrotts-
år 2018. 

entreprenören som blev förbundsordförande
Jakob Jansson är ny ordförande för stockholms 
handbollförbund och är en man med visioner. en av 
hans främsta är att göra handbollen störst i stan.

Berätta lite om dig själv. 
– Jag är i grunden en entreprenör och hu-
man rights advocat. Driver egen produk-
tionsbyrå samt var initiativtagare till ett 
utav världens största HBTQ-evenemang 
EuroGames Stockholm 2015. Har även 
spelat handboll sedan ung ålder i Arvika 
och senast i Stockolms Snipers. 

Hur kom du i kontakt med sporten handboll? 
– Jag har testat på alla sporter som finns. 
Föll för handbollen mest. Min väg in i 
stockholmshandbollen på riktigt var att jag 
satt med i Styrelsen för Stockholm i hand-
bolls EM 2016. 

Hur har dina ambitioner inom handbollen varit 
fram till din position idag?  
– Det var inte min ambition att bli ordfö-
rande utan det var andra personer som lyf-
te fram mig. Vilket är hedersamt. Jag kän-
ner och tror att mitt perspektiv, som inte är 
särskilt normativt, verkligen kan göra skill-
nad och känner ett ansvar att leverera en-
ligt det. 

Du nämnde att ditt perspektiv inte är så norma-
tivt. skulle du kunna utveckla hur du menar? 
– Man kan ju tänka på det utifrån jätte- 
många perspektiv. Jag är uppvuxen väldigt 

traditionellt. Jag är vit, medelklass, utbil-
dad och utifrån det väldigt normativ. Sam-
tidigt har jag inte alltid haft det så lätt i 
skolan, lever inte heller i ett normativt för-
hållande eller definierar mig utifrån tradi-
tionella kön- och sexualitetsnormer. 

När tror du att det kommer bli mångsidigt och 
mångfaldigt inom handbollen i sverige? 
– Handbollen är mer jämlik och jämställd 
än många andra sporter inom vissa para-
metrar. Det finns inte lika många kritiska 
exempel. Men vi har otroligt långt kvar. Jag 

är positiv men kontinuerligt skeptisk och 
det är för att dessa frågor behöver det. Vi 
är inte bättre än vår senaste prestation. Nå-
gonstans är det så att vi blir jämställda el-
ler berikade inom ett område idag men vi 
tappar något annat imorgon. 

Vilka utmaningar har stockholmshandbollen för 
att skjuta fram sina positioner?
– Det viktigaste är att vi idrottar och le-
ver ett liv i hälsa men handbollen är en vit 
sport. Om man skall gå från det till att bli 
en berikad sport så är det en lång resa. Jag 
tror också att våra föreningar har svårt att 
bygga den bredden som behövs tack vare 
sämre halltider och andra praktiska förut-
sättningar. 

Var ser du dig själv om 15 år? 
– Då spelar jag kanske trimhandboll och 
har ett leende på läpparna för att jag – ihop 
med människor i Stockholmshandbollen – 
skapade så mycket bra. 

alltså inte ordförande på Internationella hand-
bollsförbundet? 
– De skulle nog behöva mig mer än vad jag 
behöver dem. För där behövs verkligen en 
perspektiv- och reell förflyttning. Men att 
sitta av tid för att på något sätt inneha en 
maktposition, det är väldigt ointressant för 
mig. Pengar och makt är långt ifrån vad jag 
baserar mina engagemang på.

jakob jansson vill göra handbollen till den ledande 

sporten i stockholm.

Integrationisten använder 
fotbollen för förändring
Charbel gabro har över 10 års erfaren-
het av socialt arbete. han brinner för 
att arbeta med ungdomar och vågar 
tala om sånt som andra hyschar om.

Berätta om dig själv? 
– Jag är 35 år gammal, född i Syrien och 
uppvuxen i Norrköping. Vi kom till Sve-
rige 1986 för att min mor fick stroke och 
vi sökte efter ett bättre liv i Sverige. Jag är 
uppvuxen i en kontext som varit destruk-
tiv, led av spelmissbruk och levde i utan-
förskap. Idag gör jag allt för att ge tillbaka 
genom att arbeta med integration genom 
idrotten fotboll samt att föreläsa om inte-
gration och inkludering runt om i Sverige. 

Berätta om idrottens roll i ditt liv? 
– Fotbollen var enda platsen jag kände mig 
trygg och där jag fick vara mig själv. Det 
räckte långt med min prestation. Därifrån 
har fotbollen räddat mig och varit ett verk-
tyg för mig att hjälpa människor i destruk-
tivitet. Jag har startat tre olika föreningar 
där fotbollen har varit i förebyggande syf-
ten primärt. Det är viktigt att alla – från de 
destruktiva till rektorns barn – spelar till-
sammans, annars är det lätt hänt att det 
blir homogena grupper. 

Har du några konkreta tips om mångfaldsarbete i 
föreningar till valberedningar och sportchefer?
– Ledningen måste tänka mångfald. Om 
inte ledningen tar in en ledare med annan 
bakgrund så kommer den som har annan 
bakgrund inte alltid kunna relatera till sig 
själv. 

Folk vill inte engagera sig. Ingen vill ställa upp 
gratis. Vad har du för syn på det? 
– Jag tror att människor vill engagera sig, 
men de måste få frågan. Man måste släp-
pa sin stolthet och ge andra möjligheten. 

En person som inte alltid har de bästa för-
utsättningarna att vara med ska kunna få 
frågan. Det saknas så många engagerade 
människor, samtidigt finns det människor 
som går på gator och torg utan att göra 
någonting eller saknar ett sammanhang, 
så varför inte göra en bättre rekrytering. 

I svenska Fotbollförbundet är majoriteten som 
styr svenskar, och svenska män i synnerhet. Vill de 
inte släppa in?
– Skulle kunna vara så. Det har och göra 
med rädsla och okunskap. Jag vill inte tro 
att det är rasism men rädslan gör att det 
kan frodas fördomar. Tanken med mina fö-
reläsningar är att förebygga just mot denna 
okunskap och rädsla för att bli bättre in-
kluderande både i föreningslivet men även 
i näringslivet. 

Du gjorde en resa ner till Lesbos. Berätta om hur du 
använde idrotten för den resan? 

– I samband med resan kontaktade jag Jan-
ne Anderson som var IFK Norrköpings 
dåvarande tränare för att få stöttning både 
ekonomiskt men även medialt. De spelare 
som ville bidra kunde skänka en dagslön,  
”I pay one day” till människor på flykt. Alla 
kan inte åka på välgörenhet men alla kan 
på något sätt bidra till en bättre värld, även 
fotbollssproffs. Jag ger idag för någon an-
nan har givit mig tidigare.

Var ser du dig själv om 15 år? 
– Jag är en person som inte riktigt haft 
drömmar eller mål jag har följt men mitt 
mod har tagit mig till fantastiska samman-
hang. Men jag kommer arbeta med män-
niskor och demokrati på något sätt i större 
sammanhang, kanske inom Riksidrotts-
förbundet, Svenska fotbollförbundet eller 
som politiker.

charbel Gabro under en föreläsning om ungdomar och integration.

IDrott & MÅNGFaLD
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Men i vårt land har idrott inför en talrik publik 
ingen äldre historia. Idrotten förr skedde i Sve-
rige i slutna sällskap och i begränsade miljöer. 

 Adelns tornerspel och karusellridningar ägde visserli-
gen rum inför en publik, men den var noga utvald. Bon-
debefolkningens idrottslekar på landsbygden skedde på 
ängar och bygator eller ibland på särskilda lekplatser i byns 
utkant, där man kunde roa sig med att brottas, att lyfta 
tunga stenar eller att spela något bollspel. Där stod inte 
sällan byns stora kollektiva gunga, som användes på fri-
tiden, och där samlades de unga i byn, men det var en 
mycket begränsad skara där alla kände alla.

 Några tävlingar rörde det sig inte om, framför allt inte 
mot främlingar. Men några undantag finns faktiskt, sär-
skilt de gotländska idrottslekarna som hade flera drag som 
pekar fram mot den moderna internationella idrotten. På 
Gotland tycks man sedan 1600-talet och troligen ännu 
längre tillbaka ha gillat att idrotta i tävlingsform. Man täv-
lade då sockenvis, en socken utmanade en grannsocken.

Man valde ut tre idrotter, t.ex. dragkamp, stångstörtning 
och bollspelet pärk.

Den socken som vann minst två av grenarna segrade 
i tävlingen, som på Gotland kallades ”våget”. Förlorar-
na fick bekosta den fest som man höll gemensamt efter 
tävlingarna. Till dessa ”våg” kom publik från de berör-
da socknarna och mycken prestige stod på spel. Det got-
ländska våget är det närmaste man kommer den moder-
na idrotten i det svenska bondesamhället, även om våget 
innehöll många lekfulla drag som är ganska främmande 
för vår tids sport. Troligen importerades detta våg till Got-
land under senmedeltiden eller 1500-talet, kanske från 
Friesland.

 
engelskt mönster
Under andra hälften av 1800-talet växer den moder-
na idrottsrörelsen fram i Sverige, närmast efter engelskt 
mönster. Inom idrotter som segling, rodd, tyngdlyftning 
och konståkning roade man sig med övningar organise-
rade av snabbt bildade föreningar. Så småningom började 
man tävla inför en publik, från början väl främst beståen-
de av klubbmedlemmarna och deras vänner. Det dröjde 

innan man hade råd och möjlighet att uppföra arenor med 
åskådarläktare.

Därför utkämpades 1800-talets tävlingar oftast i den fria 
naturen. Man cyklade på landsvägarna, i Stockholm ord-
nade man galopptävlingar på Gärdet, man hade skridsko-
tävlingar på Nybrovikens is och det arrangerades långdis-
tanslöpningar på Djurgården. De senare har riktigt gamla 
anor, redan på 1820-talet kom utländska professionella lö-
pare till Stockholm och sprang på södra Djurgården. Det 
var ett gratisnöje för stockholmarna, men man gick också 
runt med insamlingsbössor och vädjade till publiken att 
skänka en slant till löparna.

 1896 fick Stockholm sin första stadionanläggning. Då 
röjde man bort björkskogen i hörnet mellan Valhallavägen 
och Lidingövägen och Idrottsparken byggdes för främst 
fotboll och friidrott men också med t.ex. en tennishall och 
plats för ridsport. 1911 bereddes också plats för Torben 
Gruts vackra stadionanläggning, som blev huvudarena för 
de olympiska spelen 1912. Tennishallen flyttades till om-
rådet norr om Stadion, där den numera ingår som en kle-
nod i Tennisstadions anläggning.

 
läktaretikett
När idrotten flyttade in i arenor fick publiken lära sig att 
betala för nöjet. Man fick också lära sig hur man skulle 
uppträda på läktarna. De olympiska spelen 1912 blev en 
nyttig lektion i läktaretikett. Den amerikanska publiken på 
Stadion stödde sina landsmän med taktfasta ramsor, ett 
beteende hämtat från collegeidrotten i USA. Detta gjorde 
intryck på den svenska publiken och kom snart att tilläm-
pas även här hemma. Tävlingsidrotten blev ett område där 
nationalistiska och lokalpatriotiska känslor fick fritt spel-
rum. Så har det förblivit, även i vår tid när nationalism of-

ficiellt ogillas eller nedtonas i olika sammanhang. Idrotten 
är dess frizon, det skulle nog kännas ödsligt och underligt 
om publiken satt knäpptyst under en fotbollslandskamp.

 
guldåldern
Den svenska idrottspubliken var som störst på 1950-talet. 
Det var fotbollens guldålder, då allsvenska derbymatcher 
i Stockholm kunde dra över 40.000 åskådare och lands-
kamper över 50.000. Även den allsvenska bandyn hade sin 
publika storhetstid på 1950-talet. Den professionella box-
ningen drog en jättepublik decennierna efter andra världs-
kriget med siffran 53.614 betalande åskådare på matchen 
mellan Ingemar Johansson och Eddie Machen på Nya Ul-
levi i Göteborg 1958 som absolut rekord. Sedan har pu-
bliken minskat, vilket väl rimligen kan sättas i samband 
med att så mycket sport sänds i TV. De flesta får idag sitt 
behov av idrottsunderhållning tillgodosett i sitt eget hem.

 Dagens idrott har faktiskt påverkats så mycket av TV:s 
sändningar att man kan tala om en medialisering av are-
naidrotten. Numera har man ofta storbildsskärmar på are-
nan, där publiken kan se repriser på en målsituation i fot-
boll eller finishen i en löpgren under en friidrottstävling. 
Publiken är van att få denna service från TV:s idrottsut-
sändningar. Ett annat utmärkande drag i den moderna 
idrottsarenan är att musiken fått ett mycket stort ut-
rymme. Musiken har ackompanjerat idrotten alltsedan 
1800-talet, men då var det regementsorkestrar som under-
höll innan tävlingarna började. Nu spelas slentrianmässigt 
musik på mycket hög volym vid varje kortare paus i det 
aktiva tävlandet. Arrangemangen andas ofta en ängslan 
för tystnad och stillhet i föreställningen.

 
engagemang och identitet
Skillnaden i publikbeteende är markant mellan lagsporter 
och individuella idrotter. Det är de förra som väcker de 
hetaste känslorna, det är lagen som har de mest hängivna 
supportrarna. Och det är i den mest publikdragande av 
alla lagsporter, fotbollen, som avarter som huliganism och 
läktarvåld emellanåt uppträder. Individuella stjärnor som 
Björn Borg och Ingemar Stenmark är idoler som beund-
ras av miljoner, men det är i de stora fotbollsklubbarna 
som otaliga unga män engagerar sig för livet, ett engage-
mang som blir en del av deras egen identitet. Rimligen är 
skillnaden mellan lagsporter och individuella sporter en 
fråga om intensitet i engagemanget. Åskådarna identifie-
rar sig med den egna ortens lag. Intressant nog tycks detta 
engagemang inte minska av idrottens kommersialisering, 
som innebär att t.ex. fotbollslagens spelare köps och säljs 
och byter klubb från år till år. Den gamla trofastheten där 
spelarna representerade sin klubb i decennier tillhör nu 
det förflutna.

text: Mats HellsponG

Idrottens publik och publikens beteende

Bandyn lockade en gång storpublik till stockholms stadion. 
Ibland kom över 25.000 personer.

”det är i de stora fotbollsklubbarna som unga män engagerar sig för livet, ett engagemang som blir en del av deras identitet”.

Arenaidrott är en mycket gammal företeelse i 
kulturhistorien. Antiken erbjuder goda exempel: 
de olympiska spelen i Grekland och de romers
ka gladiatorspelen.

Det finns faktiskt likheter mellan support
rarnas uppträdande på de romerska åskådar
läktarna och vår tids fotbollspublik och dess 
häftiga utagerande. 
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FoLKets FaVorIter

ivik är en ort på Österlen, ursprungligen ett fis-
keläge som utvecklats till  semesterort med fina 
stränder och äppelodlingar. Kanske dock mest 
berömd för att ha Sveriges största marknad 
och för Kiviks Musteri. Orten kan även näm-

nas som ''huvudstad'' för Äppelriket på Österlen.
Det började på Mimmi Holms Café den 20 Augusti 1941. 

Det var där Kiviks AIF föddes. Det tog dock tio år innan 
idrottsplatsen Solevi kunde invigas. Malmö FF var på be-
sök den 8 juli 1951 och vann med 5-0 inför 2.500 personer. 
Detta är också publikrekord på Solevi.

Men redan två år innan hade man lite bråttom kört en 
första match på Solevi. Som kanske även kan betraktas som 

''Sveriges vackraste svartbygge''. Anledningen var att fören-
ingen hade påbörjat bygget med Solevi utan tillstånd. Kung-
liga arbetsmarknadsstyrelsen gav inte tillstånd och bygget 
stoppades. Municipalfullmäktige gav dock föreningen sitt 
fulla stöd och skrev till statliga verk och till slut fick Kiviks-
folket sin älskade idrottsplats.

En mardröm inträffade 1959 när ett våldsam skyfall spo-
lade bort Solevi. Och inne i staden flöt bagarens brödlimpor 
runt bland tomlådor, hela fruktträd och annat. På Storga-
tan var vattennivån så hög så att de som vågade sig ut fick 
vada med vatten upp till midjan. Föreningen fick stöd från 
staten som hjälpte till ekonomiskt så att idrottsplatsen åter 
igen kunde byggas upp.

Namnet Solevi kom till genom en namntävling. Den som 
skrev det vinnande förslaget belönades med fritt inträde li-
vet ut.

Orten ligger som sagt vackert vid havet och så gör även 
Solevi det, som ligger lummigt nära havet. En vacker entré 
möter besökarna. Därefter till höger finns ett par bänkrader 
som är uppbyggda på en mindre stensluttning. På motsatta 
långsida ligger klubbstugan och en sjumannaplan, strax där 
bakom kan man skymta havet. Som sagt, strunta i markna-
den om du inte är frälst i marknadsknallar och köer. Men ta 
gärna en tur till det vackra samhället med musteriet och så 
då självklart idrottsplatsen Solevi.  

text & fOtO: Mats tallkvIst

Sveriges vackraste idrottsplatser

Bildad : 1941

Dräktfärg: Vit tröja, röda byxor, vita strumpor

Idrottsplats: Solevi

Idrottsplats invigd: 1951

publikrekord: 2.500 personer. Invigningsmatchen mot Malmö FF 
den 8 juli 1951. 

serie 2017: Herr div 7 sydöstra Skåne

ort: Kivik

Invånare: 960 (enligt SCB 2010)

FaKta: KIVIKs aIF

välkomnande entrégrind med texten solevi i båge.

k

Skicka in just din favoritidrottplats så kanske vi skriver om den i kommande nummer. Då har du chansen att få 2018 års  
idrottsplatskalender med idrottsplatser, härliga gamla läktare, ofta i naturskön omgivning, från Skåne till Lappland.  

Mail: kontakt@sportaffarer.se eller mats@idrottsplats.se  
Besök gärna hemsidan www.idrottsplats.se och njut av flera idrottsplatser runtom i landet. 

Sport & Affärer publicerar tillsammans med hemsidan idrottsplats.se en artikelserie om Sveriges vackraste  
idrottsplatser framröstade av våra läsare. Denna gång har vi hamnat på vackra Solevi i Kivik. Den som röstat heter  

Håkan Nilsson från Tomelilla. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.

Solevi i Kivik
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Samhällsvärdet av en idrottsanlägg-
ning är både nyttjandet och det vär-
de den har även för de som inte ak-

tivt använder idrottshallen. De boende i 
området har förmågan att se samhällsser-
vice utifrån ett perspektiv som inte bara 
berör den enskilde. De ser vad en idrotts-
hall skapar för värden för samhället i ett 
större perspektiv. För att förstå det totala 
ekonomiska värde som en idrottshall bi-
drar med behöver man därmed även be-
räkna det värde en idrottshall skapar utö-
ver ett direkt användande.

 
pris på livskvalitet
Kunskapsföretaget Volante Research har 
på uppdrag av Stockholms idrottsförbund 
tagit fram rapporten ”Idrottens värden och 
effekter”.  Studien ”Värdet av idrottshallar 
- ett nytt sätt att mäta” är en fördjupnings-
rapport. Frågan var om det går att sätta ett 
pris på den höjda livskvalitet som tidigare 
kända värden med idrottshallar medför. 
Volantes vision är att göra världen lite klo-
kare och roligare. ”Värdet av idrottshallar” 
uppfyller sannerligen denna, och bör vara 
en injektion och inspirationskälla för såväl 
stadsplanerare som byggherrar.

– I rapporten tar vi fasta på de imma-
teriella värden en idrottshall bidrar med, 
och mäter hur de kan omsättas i kronor. 
Syftet är att ta ett bredare samhällsekono-
miskt perspektiv kring idrottshallar än en-
bart antal brukare och hallens bygg- och 
driftskostnad, säger Joakim Sternö, analy-
tiker på Volante Research.

 
ickebrukarvärden
Idrottshallar ska-
par värden bortom 
det direkta utnytt-
jandet, så kallade 
ickebrukarvärden. 
Ickebrukarvärden 
är de värden en 
idrottsanläggning 
bidrar med för de 
som inte direkt ut-
nyttjar en anlägg-
ning. Dessa icke-
brukarvärden kan delas in i tre kategorier: 
optionsvärde, arvsvärde och existensvärde.

Optionsvärde är möjligheten att använda 
en anläggning om de skulle vilja. Arvsvärde 
är värdet för att framtida generationer ska 
kunna utnyttja anläggningen. Den tredje 
kategorin – existensvärde – berör värdet 
av att en anläggning över huvud taget ex-
isterar.

Den aktuella studien har genomförts 
med de boende i tre stadsdelar i Stock-
holmsområdet: Bromma som har Åkes-
hovs sim- och idrottshall, Hägersten med 
Västertorps sim- och idrottshall och Sö-
dermalm där Eriksdalshallen ligger.

85 procent har svarat att det är ”ganska 
viktigt” att det finns en idrottshall på nära 
håll, och 97 procent anser att en hall är vik-
tig för barns och ungas hälsa och utveck-
ling. Extra intressant att detta anser en ma-

joritet, oavsett om de har barn eller själva 
är medlemmar i någon idrottsförening.

– Modellen som vi på Volante använt har 
vi själva utvecklat, och är baserad på miljö-
ekonomisk forskning. Ett sätt att försöka få 
ett värde som sedan kan användas av olika 
aktörer, säger Joakim Sternö.

Central del i välfärdssamhället
– Resultatet av vår undersökning visar att 
idrottshallar är en central del i välfärdssam-
hället, och detta alltså utöver hur den aktu-
ella hallen utnyttjas, säger Joakim Sternö.

Den upplevda attraktiviteten har sedan 
omsatts i beräkningsmåttet pengar. Detta 
genom att de tillfrågade har sagt hur myck-
et de anser att idrottshallen är värd per må-
nad. Det är en så kallad scenarioanalys, där 
de tillfrågade får uppge hur mycket de rent 
potentiellt skulle vara beredda att betala 
om deras idrottshall hotades av nedlägg-
ning.

 
upplevda värdet i kronor
I respektive stadsdel är det 41 till 47 pro-
cent som svarar att de är beredda att be-
tala ytterligare för att ha en idrottshall. I 
genomsnitt är betalningsviljan från 72 till 
98 kronor i månaden. Fördelat på invånar-
na i respektive stadsdel innebär det att det 
årliga ickebrukarvärdet av Västertorpshal-
len i Hägersten är 25,9 miljoner kronor, 
Åkeshovshallen bland Brommaborna upp-
går till 27,2 miljoner kronor, och för Eriks-
dalshallen på Södermalm blir ickebrukar-

nas värdering 40,9 miljoner kronor.
Totalsumman bygger givetvis på antalet 

människor som bor i området. Så slutsum-
man blir ju därmed högre i storstad än i 
glesbygd.

 
påverkar samhällsutvecklingen
Volantes huvudpoäng är att visa värdet 
som finns utöver utnyttjandet. Högst im-
ponerande värden.  För att få en helhets-
bild av idrottshallarnas värden behöver 

denna studie kompletteras med hallarnas 
brukarvärden.  Detta är viktiga inslag i de-
batten om hur idrottsytorna halkat efter. 
Investeringar behöver göras i takt med att 
befolkningen växer, i Stockholm med 15-
20 procent under en 30-årsperiod, och 
även i andra storstadsområden. Rappor-
ten visar hur idrotten kan bli ett viktigare 
verktyg i samhällsutvecklingen.

 
även politikerna ställer sig positiva till 
resultaten i rapporten.
– Studien är en av 
flera som på oli-
ka sätt visar bety-
delsen och vikten 
av att ha idrotts-
anläggningar i sitt 
närområde. Därför 
är det viktigt nu när 
Stockholm växer 
och fler bostäder 
byggs av majorite-
ten i Stockholms 
stad, att vi även bygger en stad med olika 
typer av samhällsservice. Vi arbetar därför 
aktivt med att planera in idrottsytor redan 
från början. I Årsta, Slakthusområdet och i 
Hjorthagen byggs många bostäder. I samt-
liga områden har vi även planerat in var-
sin fullstor idrottshall för att öka tillgången 
till idrotten, säger Mirja Räihä (S), vikarie-
rande idrottsborgarråd i Stockholms stad.

text: joacHIM von stedInGk

Idrottshallar höjer de boendes  
livsglädje med mångmiljonbelopp

Idrottsanläggningen har en viktig samhällsfunktion och bör tidigt in i stadsplaneringsprocessen.

joakim sternö.

Mirja räihä.

Resultatet av vår 
undersökning visar 
att idrottshallar är 

en central del i  
välfärdssamhället. 

JOAkim Sternö

Idrottshallar bidrar till att höja värdet i ett bostadsområde. Inte enbart för de som använder dem 
för att idrotta, utan i nästan lika hög grad för de som inte är aktiva. Värdet på ökad livskvalitet 
i ett enskilt bostadsområde kan beräknas i tiotals miljoner kronor. Det visar en rapport som ge
nomförts av kunskapsföretaget Volante Research.
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teMa LoGIstIK

Logistikpartners med specialist   kompetens som levererar

När den 23:e upplagan av olym-
piska vinterspelen startar i 
Pyeongchang, Sydkorea, den 9 

februari är det kulmen av ett omfattande 
logistikarbete bland arrangörer och del-
tagande nationer. Redan i mitten av no-
vember lämnade fyra containrar Sverige 
med utrustning och material från Sveri-
ges Olympiska Kommitté och de olympis-
ka specialidrottsförbunden. Försändelsen 
hade planerats i flera månader där SOK 
har fått förhålla sig till många aspekter, 
bland annat de sydkoreanska tullregler-
na och de specialregler som organisations-
kommittén och Internationella Olympis-
ka Kommittén tagit fram specifikt för OS.

–  Vi har sökt tillstånd 
för alla livsmedelspro-
dukter som vi skickar, 
bland annat skidåkar-
nas blåbärssoppa. Är 
man inte påläst och ute i 
god tid kan delar av för-
sändelsen stoppas i tull-
len och skapa problem 
för utövarna. Sedan räknar vi med att det 
blir lite kaosartat när 204 nationer skickar 
frakt samtidigt till en och samma destina-
tion. Logistiken kring ett OS är helt ga-
let, säger Mikael Gunnarzon, ekonomichef 
och ansvarig för SOK:s logistik kring OS.

Det är första OS som SOK skickar 
merparten av sin utrustning via båt istäl-
let för lastbil och flyg eftersom båtfrakt är 
mer ekonomiskt fördelaktigt och hållbart 
jämfört med flyg. Alla olympiska speciali-

drottsförbund har möjlighet att skicka ma-
terial genom SOK, vilket bland annat Is-
hockeyförbundet och Skidförbundet har 
gjort. I containrarna till det svenska läg-
ret i OS-byn finns datorer, skrivare, tv-
apparater, skridskoslip, hockeyklubbor, 
kontorsmaterial, spelkonsoler och förbruk-
ningsmaterial. Precis som vid OS i Rio de 
Janeiro 2016 innehåller containrarna även 
luftrenare till varje lägenhet i OS-byn.

–  I nya byggnader finns det alltid risk 
för att byggdamm och andra partiklar finns 
kvar i luften, varför luftrenarna fyller en 
viktig funktion. Det är kanske främst vik-
tigt för utövare i uthållighetsidrotter. Skid-
förbundet har dessutom en inredd contai-
ner med skidslip, skidvalla och en mängd 
extra skidor för träning och tävling. För att 
kunna lösa andra praktiska stödfunktioner 
runt OS har vi även skickat med viss köks-
utrustning i frakten.

När containrarna anländer till Sydkorea 
hämtas de av distributören som SOK har 
anlitat och körs till OS-byn eller tävlings-
området. I slutet av januari stängs alla om-
råden av för leveranser och utomstående 
för ett stort säkertsarbete där all frakt ska 
screenas.

– Då kommer vi inte in med ny frakt, 
men vi har möjlighet att ta med oss en del 
saker senare via flyg som screenas då. En 
stor del av den tekniska utrustningen som 
vi skickar kan även parasporterna använda 
under Paralympics. Efteråt ska allt skick-
as tillbaka till Sverige. Det är distributö-
ren som vi har anlitat som sköter det. Vi 

har alltså ingen logistikpartner utan gör en 
upphandling inför varje OS.

 
har ni aldrig funderat på att knyta till er 
en logistikpartner?

–  Jo absolut, det har vi tänkt på och vi får 
se vad som händer framöver. Vi har tidigare 
känt att det har varit svårt att knyta oss till 
en enda distributör då OS är vartannat år 
på olika platser över hela världen. I en så-
dan här logistik är det viktigt med en dist-
ributör som har ett brett nätverk på plats 
som kan lösa problem. Alla logistikföretag 
är inte representerade överallt.

 
dhl levererar vasaloppet
Nästan en månad efter att OS-festen tar 
slut är det dags för Vasaloppets vintervecka. 
Med nästan 50.000 besökare, varav 16.000 
åker det klassiska loppet på nio mil, är det 
viktigt att all logistik fungerar utan stör-
ningar. Sedan 2011 är DHL Freight of-
ficiell logistikpartner till Vasaloppet och 

hanterar alla transporter kring Vasaloppets 
vinter- och sommarvecka.

– Det är ett väldigt de-
taljerat schema som be-
hövs för att rätt lastbil 
med rätt gods ska vara 
på rätt plats vid rätt till-
fälle. Vasaloppet är en an-
rik svensk tradition och 
vi ser det som en ära att 
ha fått detta förtroende. 
Vi brukar säga att ”Vi levererar Vasalop-
pet”. Sen är det ett perfekt tillfälle för oss 
att visa det vi är bäst på, det vill säga logis-
tik, säger Anna Hansback, Marketing Co-
ordinator, Sponsorship & Events vid DHL 
Freight Sverige.

Under Vasaloppets vinter- och som-
marvecka 2017 körde DHL Freight totalt 
3.586 mil med lastbil och släp. Ett av de 
stora uppdragen är att transportera skidå-
karnas överdragskläder från starten i Sälen 
till målgången i Mora. Totalt handlar det 
om cirka 80.000 klädsäckar och bagage.

– Vid Prästholmen i Mora tar Vasalop-
pets volontärer emot klädpåsarna och skö-
ter utdelningen till skidåkarna. Vårt arbete 
börjar dock långt innan detta, vi transpor-
terar till exempel det stora mässtältet som 
sätts upp i Mora. Till starten i Sälen kör 
vi runt 2.000 färdigvallade skidor och un-
der sommarveckan är det runt 8.000 cyk-
lar som transporteras.

Förutom att leverera Vasaloppet har 
DHL Freight olika aktiviteter under vin-
terveckan. Under Kortvasan och Tjejvasan 

Bakom varje idrottslig framgångssaga finns oftast en lång period av förberedelser där ett litet problem kan få stora 
konsekvenser för den sportsliga prestationen. Stora idrottsevenemang, mästerskap och matcher är beroende av en 
omfattande logistik där utövare och arrangörer är beroende av logistikpartners med specialistkompetens. Även om 
en del av sponsringen består av reda pengar ligger merparten av sponsorvärdet  i själva de logistiktjänster som  
levereras. Sport & Affärer ger en inblick i de stora logistikbolagens sponsring och berättar hur Volvo Ocean Race  
och Sveriges Olympiska Kommitté löser sin logistik inför idrottsfesterna 2018.

Mikael  
Gunnarzon.

anna  
Hansback.

postnord är en av vinnarna när det gäller 
logistikbolagens sponsring. snart rattar man 
in sig mot ryssland och fotbolls-vM.
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Logistikpartners med specialist   kompetens som levererar
finns de i Oxberg med en trailer där åskå-
dare kan värma sig. I trailern livesänder de 
Tjejvasan som de är värdar till. 

– I spåret i Läde, som ligger cirka 17 kilo-
meter från mål, fyller vi på deltagarnas en-
ergi genom att leverera pepp till den som 
behöver piggas upp och vatten till den som 
är törstig. DHL syns även vid skidinläm-
ningen där deltagarna kan parkera sina ski-
dor medan de duschar och äter. Dessutom 
har vi en monter i Vasaloppsmässan där be-
sökare kan spela ett digitalt spel och fylla en 
lastbil med klädsäckar.

 
logistikpartner till fotbollsförbundet
PostNord, svenska och danska statens bo-
lag, är ett av Nordens ledande logistikföre-
tag som varje arbetsdag levererar 400.000 
paket till företags- och privatkunder i hela 
Norden. I Sverige är PostNord sponsor till 
Svenska Fotbollförbundet och Svenska Cy-
kelförbundet, och i Danmark sponsrar de 
Dansk Cykelunion.

– Vi söker oss till idrot-
ter som har en bred bas 
och som intresserar 
många människor. Det 
har varit en uttalad ambi-
tion att PostNords DNA 
ska stämma överens med 
de idrotter vi engagerar 
oss i. Genom åren har det varit en naturlig 
del i vårt samarbete att vi också är logistik-
partner till förbunden, berättar Tobias Wag-
ner, chef för varumärke, identitet och mark-
nadskommunikation vid PostNord.

I samband med fotbolls-EM i Frankri-
ke 2016 transporterade PostNord all ma-
teriel till herrlandslagets base-camp i or-
ten Pornichet vid franska Atlantkusten. 
På motsvarande sätt transporterade de all 
materiel till damlandslaget i samband med 
EM i Holland i somras.

– Det var ganska mycket materiel som 
skulle ner till Frankrike och Holland. Våra 
ekipage folierade vi med bilder på spelare 
ur landslaget och budskapet att vi kör för 
landslaget och EM. Vi fick mycket positiv 
respons. Fotboll är en idrott som engagerar 
många, inte minst under ett EM. Vi bistår 
även med logistik kring en del cykellopp, 
men då i mindre omfattning än vårt sam-
arbete med svensk fotboll.

är det troligt att ni även kommer hjälpa 
landslaget under vm i ryssland 2018?
– Hur vi agerar framåt återstår att se. 

Förutom att hjälpa förbunden med logis-
tik, hur aktiverar ni ert sponsorskap?

–  Vi har aktiverat oss på olika sätt genom 
åren. De senaste åren, då vi har genomfört 
ett varumärkesbyte, har vi haft mer fokus 
på exponering och mindre fokus på events 
i samband med matcher. Sen har vi natur-
ligtvis använt våra samarbeten som en del i 
arbetet med våra kunder.

enorm logistik i volvo Ocean race
Även om det arrangeras stora event i Sve-
rige årligen kommer det då och då event 
som alpina VM i Åre, skid-VM i Falun och 
Volvo Ocean Race i Göteborg som kräver 
något extra av lokala arrangörer, invånare 
och logistikpartners. I höstas startade Vol-
vo Ocean Race 2017/18 som har tolv stopp 
över hela världen, bland annat i Göteborg 
mellan 14 och 21 juni 2018, vilket kräver 
en enorm logistik. 

– Logistikschemat sätts 
tre till fyra månader in-
nan starten i Alicante. 
För varje edition blir ra-
cets totala längd kortare, 
den har minskat med en 
månad under de senas-
te upplagorna, vilket är 
en stor utmaning för lo-
gistiken. För att hinna bygga upp allt mel-
lan stoppen finns det dubbletter av allt och 
även tripletter av vissa saker, förklarar Ola 
Åstradsson, Stopover Director för Volvo 
Ocean Race 2018.

Totalt finns det cirka 300 containrar med 
materiel i omlopp, varav omkring 150 con-
tainrar skickas till varje stopp. De första 
containrarna kommer till Göteborg cirka 
två veckor innan båtarna seglar in i ham-
nen. För att allt ska fungera och byggas upp 
i tid vid varje stopp har Volvo Ocean Race 
en global logistikpartner, GAC/Pindar, som 
sköter hela tävlingens och deltagarnas lo-
gistik. GAC/Pindar är den första logistik-
partnern i racets historia som har fått för-
nyat förtroende.

– Logistikövningar av den här storle-
ken är enormt påfrestande för alla parter 
och det kan lätt bli friktion när något inte 
går som folk har tänkt sig. Logistiken är så 
komplex att det är få som klarar av den och 
därför är det ingen annan än GAC/Pindar 
som har fått förnyat förtroende.

Den största utmaningen är bygget av 
Volvopaviljongen, som är juvelen i tävling-
ens race village. Paviljongen, som ska hålla 
en premiumkänsla som bara går att finna i 
världens finaste bilsalonger, tar åtta till tio 
dagar att bygga upp, men på vissa stopp 
kommer ledtiden vara kortare än så. Göte-
borg stad ansvarar för stadens egna instal-
lationer och mycket finns redan på plats se-
dan målgången 2015.

– Inför den tävlingen byggde vi upp en 
hel del som vi kan återanvända 2018. Det 
finns en stor förståelse i Göteborg varför 
detta är viktigt för staden. Alla betydan-
de myndigheter, förvaltningar, Göteborg 
& Co, Göteborgs hamn, Älvstranden Ut-
veckling och trafikkontoret är med i plane-
ringen och drar åt samma håll, säger Ola 
Åstradsson och berättar att de just nu är 
tio personer, på uppdrag av Göteborg & 
Co, som arbetar heltid med det lokala ar-
rangemanget.

db Schenker satsar på segling
Bara någon vecka efter Volvo Ocean Race 
stopp på västkusten arrangeras Match Cup 
Sweden, den årliga matchracingtävlingen 
i Marstrand. Hanna Svebring, Head of 
Marketing på DB Schenker i Sverige som 
är logistikpartner till Match Cup Sweden, 
berättar att de vill arbeta med event som 
har behov av en logistikpartner och har en 
naturlig koppling till deras verksamhet.

– Eventet ska också innehålla möjlig-
het till aktivering för både befintliga och 
potentiella kunder. Segling är en publik- 
och miljövänlig sport med bra värdegrund, 
som människor enkelt kan samlas kring. 
Tillsammans med Match Cup Sweden får 
vi möjligheten att träffa våra kunder och 
partners i en öppen, trevlig miljö där det 
finns goda chanser för alla att utvidga sina 
nätverk.

Samarbetet sker på flera plan. När det 
gäller logistik bidrar DB Schenker med 
transporter av material som behövs för att 
bygga upp race village och läktare i Mar-
strand.

– För oss är det viktigt att vara en aktiv 
partner under veckan och vi satsar mycket 
på vår monter med olika former av aktive-
ringar. 2018 kommer vi dessutom starta 
ett samarbete med en ny part inom idrotts-
världen, men det är för tidigt att säga vem.

 
två sorters sponsorskap
Post- och logistikföretaget Bring satsar på 
två sorters sponsorskap - strategiskt spon-
sorskap utifrån affärsverksamheten där 
de genom logistikuppdrag visar upp sitt 
kunnande samt sponsorskap som match-
ar företagets värdegrund där Bring gärna 
engagerar sin egen personal. Inom detta 
sponsorskap ryms partnerskap till dam- 
och herrlandslaget i handboll i både Sve-
rige och Norge.

– Handboll har en 
kamratlig värdegrund 
som vi delar. Även om 
det är tuffa närkamper 
så är det inte ovanligt att 
det är en motståndararm 
som hjälper dig upp. Det 
är en publiknära lagsport 
där stjärnorna är lokala 
och närvarande, vilket är viktig då vi gär-
na involverar vår egen personal i aktiviteter 
runt handbollen. När det gäller logistikfrå-
gor hjälper vi dem i samband med hem-
mamatcher med transporter av utrustning 
och planmaterial, säger Gisela Björkgren, 
marknadschef på Bring Sverige.

 Bring, som ingår i Posten Norge-kon-
cernen, var dessutom logistikspartner av 
Cykel-VM i Bergen 2017 där de skötte allt 
från transport av cykelutrustning till ma-
teriel för själva banan och avspärrningar.

– Det var ett stort logistikuppdrag, 
främst kring banan som skulle transpor-
teras och monteras. Vi var även involvera-
de som logistikpartner för Ungdoms-OS 
i Lillehammer 2016. Samtidigt som vi får 
visa vårt kunnande inom logistik blir det 
ett värdefullt engagemang internt.

text: pIerre eklund

tobias wagner.

ola  
åstradsson.

Gisela  
Björkgren.

BrING

sverige: Partner till 
Dam- och Herrlandslaget 
i handboll.

Internationellt: Partner till norska Dam- och 
Herrlandslaget i handboll samt logistikpartner 
till Cykel-VM 2017 och Ungdoms-OS 2016.

DB sCHeNKer

sverige: Sponsor 
och logistikpartner till Match Cup Sweden.

Internationellt: Logistikpartner till 
Internationella Paralympiska Kommittén och alla 
Paralympics fram till 2020. Premium partner 
och logistikpartner till tyska hockeyförbundet. 
Partner och logistikpartner till internationella 
volleybollförbundet. Logistikpartner och 
deltar med egen båt i EFG Sailing Arabia – The 
Tour. Samarbete med Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport kring temat logistik.

DHL

sverige: DHL Freight 
är logistikpartner till 
Vasaloppet.

Internationellt: DHL Express är logistikpartner 
till Manchester United, Bayern München och det 
irländska fotbollslandslaget. Koncernen är även 
logistikpartner för hela Formula 1.

FeDeX

sverige: Partner till 
Intrum Stockholm 
Open.

Internationellt: Huvudsponsor och 
logistikpartner till UEFA Europa League och 
logistikpartner till ATP World Tour.

MaersK

sverige: Inga 
uppgifter

Internationellt: Inga uppgifter

postNorD

sverige: Sponsor och 
logistikpartner till Svenska Fotbollförbundet och 
Svenska Cykelförbundet.

Internationellt: Sponsor och logistikpartner till 
Dansk Cykelunion.

UNIteD parCeL serVICe

sverige: Har ingen sponsring i 
Sverige.

Internationellt: Internationell partner till 
US Masters (golf), logistikpartner till British 
Open (golf) samt logistik- och fraktpartner till 
Scuderia Ferrari (Formula 1).

tNt

sverige: Har ingen 
sponsring i Sverige (ägs 
av FedEx).

Internationellt: Har ingen internationell 
sponsring (ägs av FedEx).

LoGIstIKBoLaGeNs saMarBeteN 

volvo ocean race 2018 är en stor logistisk utmaning.

schenker 
står för 

flowet under 
Match cup. 
Här i egna 
montern i 

Marstrand.
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litfotbollen i Sverige har sur-
fat på en kraftig framgångsvåg 
det här året. Publikökningen 
är markant och främst beror 
den på Superettan, där anta-

let åskådare ökat med 20 procent. Dra-
gloket har varit Helsingborgs IF. Fan-
sen strömmade till i tron att laget snabbt 
skulle studsa tillbaka till högsta serien och 
hemmasnittet landade på 6.758 åskådare. 
I Allsvenskan var det som vanligt Ham-
marby som noterades för det högsta ge-
nomsnittet med drygt 22.000 supportrar 
på sina hemmamatcher.

 Vad beror det stora publikintresset på? 
De bästa svenskarna fortsätter att spela 
utomlands och riktigt starka profiler sak-
nas i seriesystemet. I Allsvenskan drog fa-
voritlaget Malmö FF ifrån redan i början 
av säsongen och även i Superettan stod 
det tidigt klart vilka lag som skulle avan-
cera med minskad spänning som följd.

Den främsta förklaringen står att finna 
i landslagets framgångar. Visserligen är 
även det stjärnfattigt, men Janne Anders-
son har som bekant svetsat ihop ett lag 
som på sin väg till VM-slutspelet i Ryss-
land besegrat klassiska fotbollsnationer 
som Frankrike och Italien. De två sista 
kvalmatcherna på Friends lockade 50.000 
åskådare vardera! När miraklet i Milano 
inträffade hade kanal 5 två miljoner tit-
tare och sändningen, inklusive upp- och 
eftersnack, sträckte sig över åtta timmar! 
Landslaget har drivit upp intresset för fot-
boll till en ny rekordnivå.

För ett antal år sedan befann sig den 
svenska elitfotbollen i en kris. Publiken 
svek och Svenska Fotbollförbundet till-
satte en projektgrupp som skulle se till att 
den negativa utvecklingen bröts. Jag ingick 
i gruppen som kartlade bristerna och vi 
lanserade en rad förslag. Men det gick 
trögt för folk tyckte helt enkelt att svensk 
fotboll hade blivit för trist efter den stora 
spelarflykten till de kontinentala ligorna.

Så småningom började publikkurvor-
na återigen att peka uppåt och en viktig 
anledning till det stavas Zlatan, inte att 
förglömma Fredrik Ljungberg och Hen-
rik Larsson. Världsstjärnor som förgyllde 
landslaget i många år och drog upp intres-
set för fotbollen totalt sett i Sverige.

Med bara ett halvår kvar till VM i Ryss-
land kommer säkert elitfotbollen att vara 
glödhet det kommande året. Frågan är 
bara när damfotbollen ska haka på. Trots 
damlandslagets framgångar och allt större 
publicitet uteblir publiken från seriemat-
cherna. Publiksnittet under den gångna 
säsongens elitseriematcher pendlade mel-
lan 500 och 1.500 åskådare. Det är hög tid 
att vända på den nega-
tiva trenden!

ötet mellan Spaniens båda 
storklubbar FC Barcelona 
och Real Madrid har alltid 
haft politiska undertoner. I 
år når man ett klimax i och 

med att det frihetstörstande Katalonien 
går till parlamentsval torsdagen den 21 
december, ett preludium till ligamötet 
klubbarna emellan på Estádio Santiago 
Bernabéu i Madrid två dagar senare.

Valet är anbefallt från centralmakten i 
Madrid. Spaniens premiärminister Ma-
riano Rajoy agerade blixtsnabbt när det 
katalanska parlamentet den 27 oktober 
röstade för att bryta sig loss från Spanien. 
Bara timmar efter beslutet sparkades den 
katalanska regeringen samtidigt som par-
lamentet upplöstes. President Puigdemot 
flydde till Belgien.

Katalanerna har alltid hävdat sin sär-
art men i motsats till andra grupper inom 
Spaniens gränser (som baskerna) har man 
också tillräckliga ekonomiska muskler för 
att stå på egna ben. Hela 1900-talet var en 
kamp för, om inte självständighet så i alla 
fall att få vara ifred. FC Barcelona antog 
t.ex. under 1910-talet katalanskan som of-
ficiellt språk inom klubben. Den politiska 
oron i landet gjorde emellertid att kunga-
dömet för en kort tid övergick i republik 
innan det förvandlades till en långsiktig 
militärdiktatur.

Under general Francos styre (1939–

75) förbjöds katalanerna att tala sitt eget 
språk, en örfil som också utdelades till 
baskerna. Fotbollsarenorna blev enda 
stället där folk öppet kunde via sina sym-
patier och flaggorna som fansen visade 
på Nou Camp i Barcelona hade visserli-
gen klubbens emblem, men också Kata-
loniens färger. Dessvärre var stora delar av 
fotbollsdomarkåren medlemmar i Francos 
falangistparti, vilket i sin tur medförde att 
Real Madrid favoriserades.

Ekonomiskt har det industrialiserade 
Katalonien länge varit motorn i den span-
ska ekonomin. Skatteintäkterna därifrån 
omfördelas till regioner som fortfarande 
lever på vinproduktion och turism, i ett 
förhållande likt det som Grekland skaf-
fat sig till EU. Katalanerna har tröttnat på 
att föda resten av landet. Centralmakten 
har tröttnat på katalanernas gnäll om det-
ta och satt ett lagenligt stopp för fortsatta 
försök att starta eget, något som inte hel-
ler EU skulle godkänna.

Innan man eventuellt går vidare kan-
ske man bör tänka över konsekvenserna 
för flaggskeppet FC Barcelona. Hur roligt 
blir det om laget ska spela i en serie med 
RCD Espanyol och Girona FC som främ-
sta utmanare? Det enda som är säkert är 
att stjärnspelarna skulle sticka direkt. Se-
dan var det slut med FCB som internatio-
nell storklubb. I alla sporter.

kidåkaren Thomas Wassberg 
och orienteraren Annichen 
Kringstad tillhörde på 70-talet 
pionjärerna när idrottsgymna-
sierna introducerades. Kombi-

nationen av sport och studier förstärkte 
grunden till det svenska idrottsundret.

Nu är det dags att bygga vidare på nästa 
steg. Riksidrottsuniversiteten finns redan 
i tre konstellationer: GIH/Kungliga Tek-
niska Högskolan, Göteborgs universitet/
Chalmers samt Umeå universitet.

Elva andra elitidrottsvänliga lärosäten 
runt om i landet bankar på dörren för att 
uppgraderas akademiskt. Det är utmärkt 
i en tid när högre utbildning anses som ett 
måste för att kunna ha något att falla till-
baka på när idrottskarriären är över.

– Behovet har vuxit fram väldigt fort, 
konstaterar Björn Eriksson, ordförande  
i Riksidrottsförbundet (RF).

Forskning från universitet i Århus vi-
sar att en klart övervägande del av danska 
OS- och VM-medaljer under 2016 togs av 
idrottare med akademisk utbildning.

Riksidrottsförbundet i Sverige har tagit 
fasta på forskningen och slår fast:

Behovet av att fokusera på mer än en 
sak i livet mildrade pressen på att prestera 
i både idrotten och studierna och sätter  
saker i perspektiv.

Kombinationen av en intellektuell och 
en fysisk utmaning hjälper för att bibehålla 
intresse och motivation i längden.

Kombinationen ledde till ökad trygg-
het som gav bättre prestationer utifrån en 
känsla av att framtiden var säkrad oavsett 
idrottsprestationer

RF har bjudit in både Helene Hellmark 
Knutsson (minister för högre utbildning 
och forskning) och Annika Strandhäll (so-
cial- och idrottsminister) till en konferens 
i mitten av december då förslag om ökade 
statliga anslag ska läggas fram.

Utgångspunkten för ambitionen är att 
skapa vinnare både i det korta och långa 
loppet – det vill säga, både elitsatsande 
idrottare och akademiker.

Nyckeln i den svenska modellen är  
möjligheten att etappindela sitt liv:

– Elitidrottare är väldigt bra på att foku-
sera. De går in i en bubbla, oavsett om det 
handlar om två timmars träning eller stu-
dier. Den förmågan utgör grunden för att 
kunna sträva mot dubbla karriärer, sade 
Björn Eriksson i en SvD-intervju.

Han skulle kunnat prata om Markus 
Gustafsson och Christopher Brandeborn  
i Brommapojkarna, som tog klivet upp i 
allsvenskan parallellt med krävande stu-
dier vid KTH respektive Handelshög- 
skolan.

Fotbollsspelarna är pigga i kroppen 
och ”knoppen”. Kan de rent av aspire-
ra på Gunnar Grens gamla smeknamn 
från tiden i Milan, ”Il Professore”, blir det 
inte lätt att hänga med 
i svängarna på Grim-
sta IP.
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Guldsits för svensk fotboll    –    men 
arenapubliken sviker damerna

ponsring är ett vackert ord. 
Sponsring bygger relationer, 
löser problem och uppfyller 
människors drömmar. Jag är 
mycket glad att branschfören-

ingen Sponsrings & Eventsverige (tidiga-
re SEFS) vågade hålla fast vid begreppet 
sponsring och inte skar av sina rötter! Det 
bådar gott inför framtiden.

Från mecenattiden fram till idag har 
sponsorer möjliggjort idrott och kultur. 
På mitten av 2000-talet började svenska 
sponsorer adressera samhällsutmaningar 
inom integration, sjukdomar och folkhäl-
sa. Corporate Social Responsibility blev 
begreppet för dagen och namnet på tjocka 
rapporter. Nu står hållbarhet på agendan 
och företag kopplar i större utsträckning 
sin sponsring till ett samhällsengagemang.

talar vi samma språk
På den sociala arenan möts numera nä-
ringslivet, civilsamhället och offentlig sek-
tor i form av stat, landsting och kommu-
ner. Framgångsfaktorer för sponsring har 
alltid varit kunskap och insikt i parternas 
mål, behov, intressen och syfte. Instinktivt 
säger logiken att om mer resurser kopplas 
till ett problem, så borde det öka möjlighe-
ten att lösa problemet. Det är naturligtvis 
en förenkling som enbart blir sanning om 
det finns just insikt och förståelse för var-
andra och problemet.

lära av universiteten
Nu kommer en sanning: Det råder inte 
optimal samordning av resurser och sam-

verkan mellan idrotten, näringslivet och 
offentlig sektor. Surprise! Problemen bott-
nar i kunskapsglapp, silotänk och politik. 
För att ta ett steg framåt behöver vi en led-
stjärna att inspireras av. Inom akademiska 
världen finns begreppet ”Triple Helix” - 
en samverkansmodell mellan universitet, 
offentlig sektor och näringslivet. Model-
len bygger på kunskap som överförs och 
banar väg för finansiering, utveckling och 
innovation. Inom internationella evene-
mang kan vi skönja konturerna av en mot-
svarande strategisk samverkansmodell.

 
Samlad kraft underifrån
Lek med tanken att byta ut ordet kunskap 
i ”Triple Helix” mot resurser och ta sikte 
på idrottens och samhällets utmaningar. 
Föreställ er kraften i ett samordnat tvär-
sektoriellt resurssystem mot ett gemen-
samt mål! Är det en framkomlig väg eller 
en naiv illusion. Vem designar systemet, 
vilka forum behövs och vem tar ledarska-
pet: Riksidrottsförbundet, Svenskt Nä-
ringsliv, Sveriges Kommuner och Lands-
ting, regeringen eller ska modellen byggas 
underifrån …

JOhAn thOrén

S
Sponsring – Limmet i en  
triple helix

El Clásico – ett möte med 
sprängkraft

70-talets pionjärer banade väg 
för idrottsgymnasierna 
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Sport & Affärers årssummering 2017

Årets idrottsarena

SOLLENTUNA  
FRIIDROTTSHALL

”Sollentunas toppmoderna friidrottshall drivs enligt en ny 
modell för regionalt samarbete mellan idag åtta kommuner 
i Stockholms län. Idrottshallen är en del av ett treårigt  
projekt för fler regionala samarbeten i Stockholm. Genom 
att hitta samverkanslösningar över kommungränserna  
kan kostnader kapas och nyttjandet av idrottsanlägg- 
ningar breddas, förbättras och effektiviseras så att fler kan 
aktiveras.”

Årets specialidrottsförbund

SVENSKA  
GOLFFÖRBUNDET

”Genom vision 50/50 har förbundet inlett sin ambitiösa  
jämställdhetsprocess. Svenska Golfförbundet ligger idag  
i framkant för att göra sin sport mer jämställd och får 
priset med förhoppningen om att fler förbund ska vilja gå 
samma väg.”

Årets idrottsevenemang 

FIS CROSS COUNTRY 
WORLD CUP 

ULRICEHAMN
”Publiksuccé och folkfest runt spåren med 60.000 besökare 
under premiäråret gav eko i skidvärlden. Skidåkarna hyl-
lade arrangemanget som gav ett ekonomiskt överskott.  
FIS rankade det som ett av årets tre bästa i världscupen.  
Ett värdskap i världsklass!”

Årets idrottsförening

ÖSTERSUNDS FK
”Seger i Svenska Cupen och ett succékval som förde 
klubben ända in i Europa League. ÖFK tog Europa med 
storm och dansade rakt in i våra hjärtan. Genom sitt 
målmedvetna arbete för mänskliga rättigheter och med att 
stärka gruppen genom kultur har klubben stakat ut en 
framgångsmodell även vid sidan av plan.”

Årets idrottssponsor 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
”Länsförsäkringar är ett bolag som visar ett starkt sam-
hällsengagemang. Att vara kundägda och lokala innebär 
en nära förankring med lokalsamhället. Med sin sponsring 
visar bolaget att de vill vara med och arbeta för ökad  
jämställdhet, mångfald och en hållbar utveckling i hela 
landet.”
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Årets samhällsprojekt

LOCKER ROOM TALK
”Shanga Aziz och Rogerio Silvas förändringsarbete börjar  
i omklädningsrummen. Genom att arbeta med förbättrade  
attityder där åstadkommer de inte bara stor nytta i nutid,  
utan också på lång sikt. Locker Room Talk inspirerar 
många inom idrotten att vilja vara en del av förändringen.  
Den viktiga visionen är att vi visar ökad respekt för varan-
dra både på och utanför planen.”

Jurymedlemmarna i Sport & Affärers Årssummering:  
Isabelle Widmark, Gustaf Berencreutz, Johan Thorén, Collins Luther Zola, Leif Nilsson, Peter Rohmeée, Frans Fransson, Joachim von Stedingk, Caroline Jönsson, Pierre Eklund och Karin Mattsson Weijber.

Under en prisceremoni i samband med tidningens jullunch på Wärdshuset Ulla Winbladh, delades priserna för Sport & Affärers Års
summering 2017 ut. Övre raden från vänster: Magnus Ramstrand, kommunalråd Sollentuna kommun. KarlErik Claesson, styrelse
ordförande, Ulricehamn Ski Event AB samt Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande Ulricehamns kommun. Maria Möller, 
ordförande, Svenska Golfförbundet. Nedre raden: Karin Wahlén, kulturcoach, Östersunds FK. Joel Grauman, hållbarhetsansvarig, 
Länsförsäkringar Uppsala och Shanga Aziz, Locker Room Talk.
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