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är världen runt omkring oss hårdnar, skapar li-
dande och osäkerhet har idrotten en fantastisk 
roll. Idrottens språk är globalt och kan förstås 
av alla. De ideella krafterna i samhället gör ett 
otroligt jobb varje dag på de lokala idrottsplat-
serna. Föreningarna tar ett allt större samhälls-
ansvar inte minst i integrationsfrågan. Kommu-

nerna inser idrottens kraft och blir allt bättre på att hitta den 
röda tråden mellan spontan-, bredd- och elitidrottssatsningar. 
Sponsorerna vill också vara med i utvecklingen mot ett större 
ansvarstagande och vill förknippas med hållbara och trovärdiga 
samarbeten med idrottsföreningar, förbund och arrangörer. Vi 
måste till varje pris måna om de positiva värden som idrotten 
står för. 

Därför måste vi med lagens hjälp motarbeta det som tyvärr allt-
för ofta sker på våra fotbollsläktare och det fåtalet rötägg som 
hotar och förstör hela vägen från ståplats, ända in i styrelserum-
men. Dessa få får inte vända den positiva spiralen så att elit-
idrott ibland till och med av vanligt folk upplevs som ett hot 
mot samhället. Varför ska inte en barnfamilj också få känna lust 
att gå på ett Stockholmsderby? Internationellt måste vi tydligare 
markera mot de internationella förbunden som måste lyssna 
mer till idrottens grundvärden än till pengar när de internatio-
nella mötesplatserna för megaevenemangen fastställs. Idrotten 
är en gränsöverskridande och demokratisk symbol men blir till 
stormaktspolitik när evenemangen förläggs till ickedemokratier. 
Alla processer i idrottens styrning måste bygga på rent spel an-
nars hotas hela idrottens idé. Sverige är i många delar ett före-
gångsland. Låt oss som månar om demokrati och medmänsk-
lighet fortsätta att arbeta tillsammans för de fina värden Sverige 
står för och låt inte de mörka krafterna ta över.

Idrott och integration
Den svenska devisen är att alla ska få plats i laget. Ja, idrotten 
kan vara en viktig inkörsport i det svenska samhället. Men sta-
ten får inte lägga hela ansvaret på idrottsrörelsen och sätta sig i 

en beställarfunktion i integrationsfrågan som Riksidrottsförbun-
dets nye ordförande, Björn Eriksson, säger när han i numrets 
porträtt kommenterar de utökade medlen till idrotten för inte-
grationsarbetet. Vi kommer från och med detta nummer ha ett 
stående inslag under vinjetten Idrott och integration med bra  
och fruktbara exempel från hela landet. Ibland fungerar det bra,  
ibland sämre. Vi ska lyfta fram verkligheten från fältet.

Sport & affärers kommunranking
Det här numret innehåller vår årliga kommunranking som pre-
senterades under vår årliga mötesplats, Professionell idrott i 
Linköping den femte oktober. Kommunerna har lagt ner ett 
fantastiskt jobb i sina svar som ligger till grund för analysen. Vi 
vill betona vår tacksamhet för det. Vi gratulerar alla kommuner 
på listan för ett otroligt bra jobb. Fortsätt med det. Ni har en 
mycket viktig funktion i samhället! Vi vill tacka årets arrangörer 
Linköpings kommun för ett mycket gott samarbete kring årets 
Professionell idrott. Och tack alla talarna – högklassigt startfält  
i år! Samtidigt välkomnar vi Växjö som nästa års värdkommun!

Sport & Affärer kommer som tryckt tidning fyra gånger per år 
som tematidning i Dagens industri. 
Utan våra trogna annonsörer hade inte detta varit möjligt! 
Däremellan kommunicerar vi genom vår nyhetssajt  
www.sportaffarer.se .Vi har ingen jättelik redaktion med ofant-
liga resurser men alla i projektet brinner för idrottens viktiga 
roll i samhället.

Hör gärna av dig med kommentarer eller nya vinklar att spegla 
redaktionellt så att bollen ständigt 
hålls i rull mot en bättre framtid!

Trevlig läsning! 
Gustaf Berencreutz 
Redaktör

Idrotten viktigare än någonsin

N

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 51

Rör på dig i Stockholm

stockholm.se/trana

Linköpings kommun
linkoping.se

Det är sällan enkelt. Att göra den perfekta kickfl ipen, 
att disputera inom visualiseringsteknik, att vinna ett 
glimrande guld, att ta en banbrytande innovation ut på 
marknaden, att bli seedad som etta, att få en genial idé att 
bli verklighet. Allt kräver kunskap, envishet och en aldrig 
sinande tro på att lyckas. I dag har över 150 000 
människor och 14 500 företag valt att leva, växa och 

utvecklas i Linköping, för att förverkliga sina drömmar 
och nå sina mål. Därför skapar vi arenor för allt från 
vardagsmotion till elitidrott, från kreativt skapande till 
forskning i världsklass, från motgångar till seger – arenor 
för allt som ger energi.

I staden fi nns vår rörelseenergi 
– den levande kraften.

Motgångar, envishet, 
framsteg och stora segrar.
Allt ger energi, på din arena.
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Porträttet sPort & affärer

ifjol valdes du till ny ordförande  
för Svenska friidrottsförbundet.  
i år blev du ny ordförande för  
Riks idrottsförbundet. hur har  
övergången varit?

- Jag avgick formellt som ordföran-
de för Svenska Friidrottsförbundet i 
september men har lovat att stå till 
förfogande året ut om viktiga frågor 
dyker upp. Jag satt tio år som ordfö-
rande för svenskt skidskytte och såg 
väl framför mig 4-5 år som friidrotts-
bas. Så bidde det inte men jag kom-
mer självklart att kunna verka för fri-
idrotten även som RF:s ordförande. 
Exempelvis har jag nyligen deltagit 
i Internationella Friidrottsförbun-
dets kongress i Peking och läst lusen 
av dem om hur de hanterade bid-
processen kring Friidrotts-VM 2021 
som Sverige tänkte söka värdskapet 
för.
hur har mottagandet känts?

– Mycket varmt. Jag har verkligen 
känt mig välkommen både inom RF, 
SISU Idrottsutbildarna och hos de 

olika specialidrottsförbunden. Pro-
blemet är att hinna med allt som man 
så här i början skulle vilja hinna göra.

hur kommenterar du de just 
kungjorda ökade statsanslagen till 
idrotten?

– Som ett kvitto på att vårt opini-
onsbildningsarbete burit frukt. Det 
har hela tiden varit en av mina mest 
prioriterade frågor att åstadkomma 
en förändring till ökade anslag. Jag 
tror inte att jag haft ett samtal med 
makthavare utan att ta upp denna frå-
ga. Här förtjänar idrottsministern och 
andra som agerat i kanslihuset en elo-
ge liksom självfallet andra i idrottsrö-
relsen som hållit grytan kokande se-
dan valrörelsen

hur ser du på frågan om idrottens 
finansiering utöver statsanslagen?

– Det är viktigt för svensk idrott 
att utvecklas och se över hur vi job-
bar med affärsmässiga finansierings-
möjligheter framöver men också hur 

Mår idrotts
klubben 
bra så mår 
samhället 
bra. 
bjöRn eRiKSSon

Basen är  
tillgäng
ligheten 
med idrotts
platser i 
stadsmiljön. 
Här sker 
spontan
idrott och 
en upptag
ning till den 
bredd som 
senare kan 
föda fram 
nya talanger 
till eliten.
bjöRn eRiKSSon

rivstart i förarsätet
Björn Eriksson må fylla 70 i december men han är definitivt inte redo 
att börja mata duvor. Istället kan han i sin rivstart som RF-ordförande 
stolt fördela 440 nya miljoner i ökade statsanslag till idrottsrörelsen. 
Välkomna pengar i hans övergripande mål att stötta livslångt idrottande 
för alla oavsett bakgrund, kön, ålder eller var man råkar bo. 

foto: sören andersson

fakta BjörN erikssoN

Ålder: Fyller 70 i december

utbildning: handelshögskolan 
stockholm.

Civil karriär: Bankman vid 
sparbankernas bank. Från 
kanslisekreterare till budgetchef vid 
Finansdepartementet (1969-83).  
chef för tullverket och   
kustbevakningen (1983-88).  
President World customs 
organisation (1986-1988).  
Rikspolischef (1988-96). President  
Interpol (1994-96) därefter  
hederspresident. landshövding  
Östergötlands län (1996-2009).  
Regeringens samordnare för 
mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn (2009-10).

styrelseuppdrag: 
tidigare: gunnebo, Falcon, 
stjärnurmakarna. Idag: Årets 
nybyggare, ed Bygger drömmar, 

stenhammarsstiftelsen, medevi 
kurort, Äldreforskningen 
vid linköpings Universitet, 
Yump, stiftelsen sveriges 
modernaste myndighet och den 
privata säkerhetsindustrins 
utbildningsorganisation.

uppdrag inom idrotten:  
F.d. styrelsemedlem i aIk.  
ordförande för svenska  

skidskytteförbundet (2001-11).  
Idag: styrelsemedlem i  
kampsportdelegationen,  
vätternrundan Internationella  
och skidskytteförbundets  
utvecklingskommitté. 2011 invald  
i Riksidrottsförbundets styrelse.  
2011-13, regeringens samordnare  
mot idrottsrelaterat våld och  
huliganism. Blev 2013 ordförande  
för gIh. Från 2014-15 ordförande  
för svenska Friidrottsförbundet.  
2015 vald till ordförande för  
Riksidrottsförbundet (RF),  
Riksidrottsstyrelsen (Rs) samt 
Idrottsrörelsens studieförbund 
(sIsU).  
konsult åt vätternrundan.

utmärkelser: Årets Östgöte, 
1998. serafimerorden, 2005. 
Årets linköpingsbo, 2005. Årets 
trygghetsambassadör, 2013. 
hedersdoktor vid linköpings 
Universitet.

gett ut: Boken Björnkramar, 
1996.

familj: hustru helena och 
döttrarna charlotta och gabriella.

Bor: Bromma och Ydre i 
Östergötland.

intressen: Idrott. trädfällning 
– en perfekt kombination av 
intellektuell verksamhet och 
fysisk ansträngning.

kör: volvo

läser gärna: memoarer och 
deckare.

favoritplats: sommen.

favoritmat: Ärtsoppa och 
pannkakor.

favoritidrott: skidskytte. 
Friidrott. lagsporter.

favoritklubb: aIk.

vi kan stötta våra distrikt i dialogen 
kring arbetet med de kommunala 
stöden. Här har vi sett att minskat 
kommunalt stöd leder till att fören-
ingar ofta tvingas höja avgifter. Att 
hålla kostnaderna för idrotten låga är 
en viktig del för att ge alla möjlighet 
att kunna vara med. Sedan har oli-
ka idrotter och föreningar olika för-
utsättningar. Det vi behöver komma 
ihåg är att hela 40 procent av fören-
ingsidrotten bedrivs i liten skala av 
föreningar som inte har någon an-
ställd och mindre än 100 medlem-
mar. Ideellt engagemang är grunden 
samtidigt som idrotten bidrar med 
stora värden till samhället i stort. Det 
måste finnas en flexibilitet för fören-
ingarna beroende på vad de själva har 
möjlighet till, var de befinner sig och 
vilken verksamhet de bedriver.

Vilka ser du som dina främsta 
utmaningar förutom den ständigt 
aktuella finansieringsfrågan?

– Jag har för mig själv tecknat ned 

värdegrund är vår bas och det är 
den du ser resultatet av när det gäl-
ler medkänsla och stöd till dem som 
kommer som flyktingar till vårt land.

en fråga som jag vet att du också 
brinner för är internationella 
idrottsevenemang.

– Jag har varit involverad i arbetet 
med den nationella strategin. När 
vi började hade alla tre aktörer sta-
ten, idrotten och näringslivet syndat. 
Idrotten skötte bidprocesserna opla-
nerat, kom in för sent och krävde 
ändå snabba besked.

– Politiken pratade på ett sätt som 
om man stöttade större evenemang 
men det hände inget och näringslivet 
var inte intresserat annat än av hotell-
bokningar när det var dags.

– Idag har vi ett mycket intressan-
tare läge: näringsliv, besöksnäring och 
näringsliv är i grunden överens. Vi har 
bildat en bra struktur för arbetet och 
som präglas av destinationsutveck-
ling, marknadsföring och hållbarhet. 
Hållbarhet är en svensk paradgren 
som återspeglas även i evenemangs-
utvecklingen. Jag har själv som kon-
sult varit involverad i att göra Vättern-
rundan bilfri och vi har nu nått 50 
procent efter en kamp med högre in-
stans.

Statsministern på besök
– Statsministern har glädjande nog 

besökt oss på RF. När han hälsade 
på lyfte han fram tre områden som 
han själv tycker är prioriterade om-
råden för idrotten. Nämligen folk-
hälsa, integration och internationella 
evenemang. Jag vill nu få in regering-
en än mer aktivt i vår struktur. Det 
kan handla om behovet av ny infra-
struktur, om UD:s resurser i bidpro-
cesser etc.

– Sammanfattningsvis ser det lo-
vande ut i evenemangsfrågan men jag 
är inte helt nöjd.  Det är två termer 
som måste börja sätta sig. Det ena är 
”exportmogen destination” dvs desti-
nationen måste vara lämpad att ex-
portera som en potentiell spelplats för 
större idrottsevenemang. Den andra 
termen är ”subsidaritetsprincipen”. 
Dvs anpassa evenemangsarbetet till 
en lämplig nivå. Ska du köra EM i 
Varpa på Gotland behöver du inte 
ringa idrottsministern.

infrastruktur viktig
– Megaevenemang ställer krav på bra 

ett antal frågor jag känner för och gett 
dem det något pretentiösa namnet 
”Mose stentavlor”. Jag brukar ta upp 
dem i mina tal.

Vad står det på de nämnda sten-
tavlorna?

– Vi måste bli bättre på att kommu-
nicera det vi står för. Vi får en del kri-
tik men mycket är orättvis sådan. Vi 
ska arbeta för att aktivera segregera-
de bostadsområden, landsbygden och 
vissa specifika delar av befolkningen. 
Äldre utövare är en sådan grupp lik-
som flickor födda utanför Europa. En 
annan utmaning är att behålla ung-
domar i rörelsen.  Vi måste även be-
stämma oss för hur vi ska förhålla oss 
till den ökade kommersialiseringen av 
idrotten.

hur ser du på idrotten som integra-
tionsplattform?

– Fantastisk. Idrotten är ett univer-
sellt språk som alla förstår. Vi har pre-
cis fått 64 mkr som ett led att stötta 
aktiva föreningar i deras integrations-
arbete. Det får dock inte råda en be-
ställarattityd från staten av typen 
”sköt det här åt oss”. Vi måste måna 
om vår självständighet. Målet måste 
vara win-win. Mår idrottsklubben bra 
så mår samhället bra. Varje klubb är 
i sig ett levande integrationsprojekt.

hur ser du på det stora engage-
mang och ansvar som nu visas 
bland svenska idrottsklubbar för att 
hjälpa det växande antalet flyk-
tingar i Sverige?

– Fantastiskt. Det visar idrotten 
från sin bästa sida. Allt är inte re-
sultattabeller och tävling. Idrottens 

pengar. Jag tänker fortsätta att vara 
högljudd så fort sådant här händer.

– Jag tycker mig märka en annan at-
tityd till Sverige när vi bråkat. IOK 
till exempel har börjat mjukna. Men 
det är illavarslande när destinatio-
ner som Göteborg börjar avisera att 
de snart inte vill befatta sig med de 
större internationella förbunden pga 
alla oegentligheter. Då måste något 
göras. Nu.

hur ser du på status i anläggnings-
frågan?

– Basen är tillgängligheten med 
idrottsplatser i stadsmiljön. Här sker 
spontanidrott och en upptagning till 
den bredd som senare kan föda fram 
nya talanger till eliten. De större are-
norna är kostsamma men givetvis att-
raktiva för invånarna. Man kanske får 
tänka nytt och tänka mer i ett regi-
onalt perspektiv där fler kommuner 
delar på investeringarna.

du har varit högst involverad i 
huliganfrågan? ibland kan det 
uppfattas som att idrottsarenor 
är en frizon för saker som utanför 
arenorna skulle leda till rättsliga 
efterföljder. dessutom förekommer 
hot och trakasserier mot idrotts-
klubbars företrädare samtidigt som 
vissa styrelser befolkas av tvek-
samma element med kopplingar till 
huliganism.

– Den stora utmaningen är att iden-

infrastruktur. Låt säga att regeringen 
redan beslutat om vissa förbättring-
ar av vägnätet. Då vill idrotten kunna 
föra ett resonemang om att tidigare-
lägga de satsningarna så att det krite-
riet för att kunna genomföra det stora 
evenemanget uppfylls. Jag säger som i 
filmen Gudfadern : ”I give you an of-
fer you can't resist”. Jag säger till sta-
ten: ”Nu är idrotten och näringslivet 
överens. Ni vill tydligen ni också så 
kom in i tältet och börja prata busi-
ness och möjligheter med oss”.

– Det riktigt intressanta är att staten 
nu börjar närma sig oss. Tjänstemän 
från kanslihuset var på vårt senaste 
möte och jag är överens med idrotts-
ministern och näringsministern om 
att vi framöver ska träffas och se hur 
vi kan komma vidare.

hur ser du på hur de största 
idrottsevenemangen fördelas över 
världskartan ?

– Jag tycker det vi ser är ett jättepro-
blem framförallt i vissa internationel-
la förbund. Jag har gått ut och kritise-
rat vissa val av destinationer men jag 
tänker inte bojkotta. Den dan affärs-
män slutar göra affärer och politiken 
kallar hem sina ambassadörer då kan 
jag titta på det. Man får inte använ-
da idrotten som ett slagträ i debat-
ten. Att som när det gäller friidrotts- 
VM 2021 inte ens få lägga in ett bid 
är minst sagt oetiskt och jag undrar 
vad som ligger bakom. Förmodligen 
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sparbanken lidköping arena
en del av årets elitidrottskommun 2015*
*Enligt Sport & Affärers ranking 2015.

tifiera bråkmakarna och de som slä-
par in bomber och annat elände. 
Gränslinjen mellan arrangörens an-
svar och samhällets måste bli tydli-
gare. Supportrar, polis och arrangö-
rer måste jobba än hårdare. Bort med 
maskerna och på med kamerorna.

– För övrigt kan jag berätta att  
undertecknad, rikspolischefen, riks-
åklagaren och generaldirektören för 
BRÅ har skapat en egen liten grup-
pering – kriminella gruppen brukar 
jag kalla den internt – för att kunna 
diskutera principiella rättsfrågor på 
hög nivå.

något annat du vill betona?
– Ja möjligheten för folk att få utö-

va spontanidrott. Den har en otroligt 
viktig funktion i samhället. Männis-
kor möts samtidigt som alla mår bra 
av att få röra på sig.  

Rf har ju startat idrottens dag både 
under Almedalsveckan och i haga-
parken vilket varit väldigt lyckat 
just för att folks ska få prova på oli-
ka idrotter. Kan det rentav bli aktu-
ellt med en idrottens nationaldag där 
konceptet körs runt hela Sverige en 
fast dag om året?

– Redan i dag genomför våra di-
strikt liknande dagar runt om i lan-
det men vid olika tillfällen under året. 
För de distrikt där det kan passa att 
hitta en gemensam dag är det en möj-
lig utveckling framöver.

 text: Gustaf Berencreutz
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sveriges främsta idrottskommuNer 2015 sPort & affärer

sveriges främsta    idrottskommuner 2015SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2015

Sport & Affärer:

2015 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En huvud-
lista med de 25 främsta idrottskommunerna (plus en ”runner up”-position) analyserade 
utifrån ett tjugotal kriterier. Dessutom tre dellistor som visar Sveriges främsta idrotts-
kommuner inom breddidrott, elitidrott och genomförande av större idrottsevent. Elitlistan 
är satt i relation till kommunens befolkningstal.

Huvudlistan toppas för andra året i rad av Stockholm utifrån sin 
tydliga vision om att använda idrottsevent som verktyg för regional 
utveckling, konsekventa destinationsmarknadsföring, tydliga events-
trategi och bra genomföranderesurser. Allt detta i ett folkhälsoper-
spektiv. Dessutom arenatillgångar för inomhusevent i Europaklass.

Nummer två är Karlstad som når sin högsta placering någonsin. 
Kommunen klättrar från föregående års åttonde plats. Kommunen 
använder sina elitlag och större event som verktyg i sin destinations-
marknadsföring. Har ett bra idrottspolitisk program med fokus på 
folkhälsa. Ger ett bra breddstöd till ungdomsidrotten och har god  
tillgång till träningslokaler och till spontanidrottsplatser.

På tredje plats kommer Malmö, två placeringar bättre än förra året. Har stärkt sin 
position som elitidrottskommun och ger ett bra stöd till ungdomsidrott och till paraspor-
ter. Dessutom kontinuerliga satsningar på att få fler invandrare att idrotta, särskilt flickor.  
Nykomlingar på listan är Kristianstad (plats 20); Kalmar (plats 21); Eskilstuna (plats 24); 
Norrköping (plats 25) samt årets ”runner up” Örnsköldsvik.

Listan Sveriges främsta breddidrottskommuner toppas av Malmö följt av Halmstad 
och Linköping. För denna kategori bedöms både nivån och bredden på stödet samt 
tillgång till ungdoms- och motionsidrottsplatser.

Listan över de starkaste elitkommunerna, som i år tar stor hänsyn till befolknings-
mängden, toppas av Lidköping före Falun och Falkenberg. Här bedöms elitidrottsfram-
gångar i form av antalet SM-guld, antal elitserielag och antalet personer med landslags-
uppdrag samt kommunens stöd och marknadsföring av elitlagen. 

Den tredje listan – Sveriges främsta evenemangskommuner som tar fasta på kom-
munernas kompetens att ta hem och genomföra större internationella och nationella 
evenemang– har Göteborg som etta; Stockholm som tvåa, samt Solna som trea. 

Motiveringarna för de tre speciallistorna redovisas på sidan 8.

1. StoCKholm
utgår från två visio-
ner: ”norra europas 
mest populära desti-

nation” och ”capital of scan-
dinavia”. använder interna-
tionella och större nationella 
event som viktiga verktyg för 
att genomföra visionerna. 
stark destinationsmarknads-
föring, tydlig eventstrategi 
och bra genomförandere-

surser. europatopp när det gäller tillgången till 
inom- och utomhusarenor. attraktiv boendeort för 
unga och låga ohälsotal bland kommuninvånarna. 
har ett tydligt idrottspoli-
tiskt program med fokus på 
folkhälsan och bra bredd-
stöd med nolltaxa för ung-
doms- och motionsidrott. 
svårt att nå balans mellan 
efterfrågan och tillgång 
på lokaler för ungdomsi-
drotten. Inte i topp bland 
elitidrottskommuner. Bra 
utbildningsmöjligheter 
för elitidrottare. kth och GIh utsedda som riks-
idrottsuniversitet av riksidrottsförbundet (rf). 
tvåa på eventlistan.

2. KARlStAd
Bra destinationsmarknadsföring för  
lagidrotter. stark elitidrottskommun. 
Både bredd och spets; har åtta elitserie-
lag och kring 70 idrottare på landslags-

nivå i en kommun med färre än 100 000 invånare. 
Bra cykelstad och friluftskommun. tydlig events-
trategi med bra genomföranderesurser. Mycket 
tydligt idrottspolitiskt program med fokus på folk-
hälsa, tillgänglighet och jämställdhet.  
Bra breddstöd: nolltaxa för ungdomar mellan 13  
och 20 år, för funktionshindrade och för grupper 
med vuxna och barn tillsammans. Bra balans vad 
gäller tillgång till träningslokaler och spontan-
idrottsplatser. Genomför fortfarande relativt få  
internationella och större nationella event.

3. mAlmö
två lag i champions league i världens 
största idrott – fotboll. Imponerande!  
Givit miljonbelopp till fc rosengård för  
att ekonomiskt säkra deras deltagande i 

cl. namnger Malmö arena för ett pris på 2 mil-
joner skattekronor per år. använder arenan och 
främst fotbollslagen i sin destinationsmarknads-
föring. fokuserar på större event inom hästsport, 
fotboll, ishockey och handboll. Men också para-
sport där ytterligare satsningar kommer att ge-
nomföras. använder sommartid ribergsborgs-
tranden för extremevent. starkt samarbete med 
event in skåne. Bra breddstöd: nolltaxa för 4- till 
25-åringar plus pensionärer och funktionshindra-
de. saknar någon simhall och ishall samt en mel-
lanstor publikarena för inomhusidrotter. Mycket 
bra spontanidrottsplatser. etta på breddlistan.

4. GöteboRG
en av europas främsta destinationer vad 
gäller att skapa upplevelser för både  
Göteborgare och tillresta internationel-
la och nationella deltagare och besökare 

till större idrottsevent. Målgången i volvo ocean 

race både 2015 och 2018 samt citytravet på av-
enyn är unika och spektakulära event. europatopp 
vad gäller genomförandet av årligen återkom-
mande ungdomscuper i fotboll, handboll, basket, 
innebandy och ishockey. sammantaget skapar 
dessa internationella ungdomscuper en turisteko-
nomisk omsättning (tto) per år på över 630 mkr. 
helt outstanding! flaggskeppen är Göteborgsvar-
vet med över 60 000 löpare och Gothia cup med 
38 000 deltagare. Mycket duktiga på ”citydres-
sing” och paketering. fokuserar mycket på de 
event som skapar medial exponering av Göteborg. 
ny idrottsanläggning i kviberg men Göteborg tap-
par fortfarande större internationella event pga. 
av långbänken med ett nytt scandinavium. sveri-
gebäst vad gäller eventstrategi, genomförandere-
surser och tto-mätningar. attraktiv boendeort. 
chalmers och Göteborgs universitet utsedda som 
riksidrottsuniversitet av riksidrottsförbundet. 
etta på eventlistan.

5. linKöpinG
linköping är en mycket bra idrottskommun 
men lyckas inte ända fram i sin målsätt-
ning att bli sveriges främsta idrottskom-
mun 2015. fokus på damidrott – både för 

flickor och elit – har visat sig mycket framgångs-
rikt. har under de senaste två åren satsat 1 mkr 
på att utveckla särskilt flickfotbollen. Bra samar-
bete mellan kommunen, idrotten och näringslivet. 
dessutom en mycket stark utbildningsort, inklude-
rande världsledande idrottsforskning. har ett bra 
idrottspolitiskt program och en tydlig eventstra-
tegi med bra genomföranderesurser. resurserna 
används bl.a. för att bygga relationer mot rättig-
hetsägare till större event. Bra cykelstad, attraktiv 
boendeort för unga samt låga ohälsotal. Bra trä-
ningslokaler för utomhusidrott men obalans för  
inomhusidrott. Bra breddstöd. Genomför fortfa-
rande relativt små nationella idrottsevent samti-
digt som de större internationella eventen är  
begränsade. här krävs ett större mod och ambi-
tion för att bli sveriges främsta idrottskommun! 
trea på breddlistan.

6. Växjö
växjös övergripande utvecklingsmål är att 
vara ”en attraktiv mötesplats med världs-
ledande miljöarbete, ett kreativt näringsliv 
och stolta invånare”. I detta destinations-

mål spelar elitidrott och event en viktig roll. kom-
munen har en bra eventstrategi med ett tydligt 
krav på ”return on investment” utifrån investera-
de skattekronor i eventen. eventen som genom-
förs är främst på nationell nivå, endast några få på 
internationell nivå. ambitionsnivån bör kunna öka! 
utifrån kommunens invånarantal är växjö en av 
sveriges främsta idrottskommuner som kombine-
rar en stark elitverksamhet med bra stöd och an-
läggningar till bredd- och motionsidrott samt har 
ett av sveriges mest moderna arenautbud samlat 
i arenastaden. ett arenautbud som nu ytterligare 
kommer att stärkas genom utbildningslokaler och 
boendemöjligheter. starkt företagsklimat och att-
raktiv boendemiljö. växjö har ett bra idrottspoli-
tiskt program. linnéuniversitetet är en viktig del 
av utvecklingsmålet, både som studieort för elit- 
idrottspersoner och som ett nationellt och inter-
nationellt starkt idrottsforskningsuniversitet.  
ytterligare hallar för traditionella idrotter behövs 
liksom för de ”nya idrotterna”.

7. SolnA
har en lång tradition av elitidrott och en 
modern arena för större nationella och in-
ternationella idrottsevent (friends). arenan, 
som fortfarande inte har ekonomisk balans, 

har förmågan att dra till sig stora event från an-
dra arenor, t.ex. internationella hästtävlingar och 
högkvalitativa fotbollsmatcher. har en stor inter-
nationell spelare som eventoperatör för arenan 
(franska lagardère). samarbetar med stock-
holm visitors Board när det gäller större event till 
stockholmsområdet. använder konsekvent sina 
event och vissa elitserielag i sin destinationsmark-
nadsföring. huvuddelen av den turistekonomiska 
omsättningen hamnar dock hos besöksnäringen i 
stockholms stad. Mycket stark elitidrottskommun 
med tolv lag i olika elitserier utifrån en befolk-
ningsmängd på 75 000 personer. starkt företags-
klimat, attraktiv boendeort och låga ohälsotal. 
Breddstödet på genomsnittlig nationell nivå. fort-
farande obalans i efterfrågan av träningslokaler 
för ungdomsidrotten. trea på eventlistan.

8. VäSteRÅS
Mycket stark elit- och breddidrottskom-
mun. destinationsmarknadsför västerås 
genom avtal med sex elitföreningar.  
har elitlag i de fem största sporterna.  

arbetar med nätverk av elitföreningar och en-
skilda elitidrottare. Genomför stora nationella 
ungdomscuper i handboll, fotboll och innebandy 
där aros cupen är störst med ca 10 000 delta-
gare. fokuserar annars på event inom triathlon, 
motorcross, biltävlingar, konståkning, schack och 
sommarhockey skolor. Genomför västerås stads-
festival under aroscupen. har fortfarande ingen 
eventstrategi men arbetar på att utveckla en så-
dan. har ett idrottspolitiskt program. Mycket bra 
tillgång till träningslokaler men har ett breddstöd 
som ligger under genomsnittet i landet. har ett 
mycket bra arenaområde – rocklunda – för ung-
doms- och motionsidrott. en ny simhall på väg. 
västerås är sverigebäst på att skapa en kombina-
tion av privat och offentlig finansiering av större 
idrottshallar. I västerås finns t.ex. arenor som bär 
namnen aBB, Bombardier och swedbank park.  
relativt bra företagsklimat och sverigetopp när 
det gäller förutsättningar som cykelstad.

9. umeÅ
Begränsad användning av elitföreningar  
och enskilda idrottspersoner i kommunens  
destinationsmarknadsföring. kan bli tyd 
ligare! stark elitidrottskommun: 13 elitlag  

och många landslagsspelare. flera duktiga elit-
idrottspersoner inom alpint och längdskidåkning. 
Breddstöd under genomsnittet. visit umeå ar-
betar efter en evenemangsplattform, inte en full 
eventstrategi. har förstärk sina genomförande-
resurser. fokus är på event med många deltagare 
och på nationell nivå. har genomfört sM-veckan 
(vinter) 2014 samt friidrotts-sM också 2014. dess-
utom cuper i fotboll och innebandy samt tävlingar 
i extremidrotter, triathlon och inom ridsport.  
Mäter de flesta eventens samhällsintäkter med 
egna metoder. Bra cykelstad och friluftskommun. 
relativt attraktiv boendeort. umeå är en stark ut-
bildningsort med världsledande idrottsforskning. 
universitetet utsett som riksidrottsuniversitet av 
riksidrottsförbundet. har också sveriges bästa 
förutsättningar för studentmotion. 

10. öSteRSund
Investerar idag skattekronor inom fem 
elitidrotter: alpint, basket, fotboll, längd-
skidåkning och skidskytte och på åtta  
elitföreningar inom dessa idrotter.  

destinationsmarknadsför elitlagen samt vissa 
ungdomscuper och också några enskilda idrotts-
personer. Mäter vissa events samhällseffek-
ter, t.ex. storsjöcupen med 450 lag, med hjälp 
av organisationen etour på Mittuniversitetet. 
Genomför årligen wc-tävlingar i skidskytte och 
längdskidåkning med stor internationell mediaex-
ponering. kommer att genomföra prestigeeventet 
vM i skidskytte 2019. I övrigt större event inom 
snöskoter och bilsport. Breddstödet till ungdoms-
idrotten under nationellt genomsnitt. träningslo-
kaler i balans med efterfrågan. Bra universitetsut-
bildningar med viss idrottsforskning i världsklass. 
Bra friluftskommun och relativt bra cykelstad.  
Bra spontanidrottsplatser.

11. luleÅ
luleå marknadsför sina elitlag på ett bra 
sätt. har avtal med luleå hockey och med 
herr- och damlagen i högsta basketserier-
na. kommunen har utarbetat ett mycket bra 

idrottspolitiskt program som utgör en del av lu-
leås långsiktiga utvecklingsvision. Ger ett genom-
snittligt breddstöd och har relativt bra tillgång till 
träningsarenor, både för elitlag och för ungdomsi-
drotten. har många ungdomsföreningar. planerar 
ett nytt badhus och ytterligare en fullstor inom-
husarena i tillägg till de befintliga arenorna. luleå 
har också en bra eventstrategi men med otydliga 
genomföranderesurser och otydlig strategi för att 
mäta eventens samhällseffekter. fokuserar på na-
tionella event. relativt bra friluftskommun, bra cy-
kelstad och relativt attraktiv boendeort.

12. uppSAlA
Marknadsför destinationen genom tre va-
rumärken: ”världsklass uppsala”, ”täv-
lingsstaden uppsala” samt ”elitidrottssta-
den uppsala”. elitföreningarna och vissa 

idrottsevent utgör en del av dessa varumärken. 
har elitlag i nio sporter. Badminton, innebandy, 
basket och fotboll är de största elitidrotterna. 
uppsala har ett idrottspolitiskt program samt  
lokalt samarbete mellan ungdomsidrotten och  
näringslivet. har ett större behov av träningshal-
lar men i övrigt motsvarar befintliga arenor en bra 
balans för ungdoms- och motionsidrottens efter-
frågan. Investerar 560 mkr i nya arenor för fotboll 
(10 000 åskådare), amerikansk fotboll, ishockey 
och bandy. stark utbildningsort. attraktiv för bo-
ende av yngre personer och relativt låga ohälsotal.

13. lidinGö
kommunen är mycket starkt folkhälsoin-
riktad inkluderande ungdoms- och bred 
motionsidrott. Genomför konsekvent sin 
destinationsmarknadsföring som ”Idrot-

tens och hälsans ö”.  Marknadsför träningsläger 
för både elit och motion. lidingöloppet är flagg-
skeppet i marknadsföringen och är ett av världens 
största terränglopp, idag med tre olika tävlingar 
plus en export av loppet till 14 andra orter i sve-
rige (”lidingöloppet on tour”). träningsläger och 
enskilda besök skapar också tillväxt för kommu-
nens hälsoinriktade konferensanläggningar. Bosön 
utgör också ett starkt varumärke inom elitidrot-
ten. lidingö fokuserar sina breddmässiga sats-

ningar på barn och ungdom. Bra tillgång till sponta-
nidrottsplatser för motion. Bra företagsklimat, bra 
friluftskommun, attraktiv boendeort och sverige-
topp i låga ohälsotal. 

14. hAlmStAd
Genomför destinationsmarknadsfö-
ring inom tre idrottsrelaterade områ-
den: Golf, outdoor halmstad och relax 

fishing. satsar främst på utomhusevent och sär-
skilt på lägerverksamhet, som skapar över 20 000 
övernattningar per år. Genomför också event i fot-
boll, bordtennis och gymnastik samt inom golf och 
fotbollslandskamper. fåtal internationella event 
men har en bra eventstrategi och bra genomföran-
deresurser. Mäter regelbundet eventens samhälls-
effekter. kommunen använder tydligt event som 
verktyg för sin destinationsmarknadsföring. halm-
stad är en relativt bra elitidrottskommun. Ger ett 
bra breddstöd till ungdomsidrotten med nolltaxa 
och har en bra tillgång på inom- och utomhusloka-
ler för träning. har avsatt en ”projektmiljon” för att 
öka antalet idrottsungdomar, för att bredda rekry-
teringsbasen samt för att underlätta ledarrekryte-
ringen. är en bra cykelstad. tvåa på breddlistan.

15. fAlun
falun har sveriges bästa och bredaste  
anläggningar för elit-, ungdoms- och mo-
tionsidrott på lugnet. Både för inom- och 
utomhusbehov. destinationsmarknads- 

föringen handlar mycket om att marknadsföra  
träningsläger, företags- och studentidrotter.  
speciell satsning på IBf falun görs (innebandy). 
Genomförde med mycket stor framgång längdskid-
vM i vintras men har ett kvarstående s.k. ”legacy” 
problem med hoppbackarna. Genomför årliga min-
dre event inom ett femtontal idrotter och ett årligt 
internationellt event – wc i längd-skidåkning. har 
en begränsad eventstrategi och mäter inte konti-
nuerligt tto-intäkterna från eventen. det idrotts-
politiska programmet utgör en del av kommunens 
tillväxtprogram. Breddidrottsstödet genomsnitt-
ligt. Bra på motions- och spontanidrottsplatser.  
Bra utbildningsmöjligheter för elitidrottare –  
högskolan i Borlänge och dala sports academy. 
tvåa på elitlistan.

16. jönKöpinG
har tydliga ambitioner att generellt stärka 
sin ställning som idrottskommun, främst i 
ett folkhälsoperspektiv. Bra elitidrottskom-

mun men begränsad marknadsföring av elitverk-
samheten, både för lag och enskilda toppidrotts-
personer. tar nu ett starkt initiativ genom att 
avsätta 9 mkr på tre internationella event: vM i  
Muaythai, Ironman-tävling och eM i mountainbike. 
har ambitionen att bli nordens ledande e- sport 
kommun. dreamhackeventet, som genomförs två 
gånger per år, har tillsammans ca 26 000 besöka-
re. har ett genomsnittligt breddstöd men har sam-
tidigt bra tillgång till träningslokaler för ungdoms- 
och motionsidrott. har bra friluftsanläggningar, är 

en attraktiv boendeort och har bra utbildningsmöj-
ligheter för elitidrottare.

17. öRebRo
använder nio elitlag som marknadsförare  
av örebro inom sporterna ishockey, fotboll,  
volleyboll, innebandy, basket och motor 
sport. satsar 8 mkr per år på detta. örebro  

är stark som elitidrottskommun med 12 elitlag i de  
sex största sporterna. har identifierat tre fakto- 
rer som viktiga för att stötta större idrottsevent. 
Idrottseventen som genomförs gäller mindre spor- 
ter på nationell nivå och ungdomscuper i fotboll,  
innebandy, basket och volleyboll. flaggskeppen är  
örebro race day och den genomförda sM veckan  
för vinteridrotter 2015. Begränsade genomför- 
anderesurser. Breddstödet till ungdomsidrotten  
genomsnittligt. Bra utbildningsmöjligheter för elit- 
idrottare. sverigetopp vad gäller friluftsmöjligheter,  
cykelstad och attraktiv boendeort. svårt att tillgo- 
dose efterfrågan på inomhuslokaler för ungdoms-
idrotten.

18. helSinGboRG
helsingborg är en stark elitidrottskommun 
i flera sporter: fotboll, innebandy, bowling, 
gymnastik, simning, dans, handboll samt 
strandsporter. flaggskeppen är eskilscupen 

i ungdomsfotboll, eurogym (ett av europas största 
gymnastikevent), delar av handbolls-eM 2016 samt 
några veteran-vM i judo, badminton och bordten-
nis. veterantävlingar ger hög turistekonomisk om-
sättning eftersom de kräver mjuka sängar och stor 
plånbok. har en bra eventstrategi och mäter regel-
bundet samhällseffekterna. använder, som en av få 
kommuner i landet, också kravet på att skattein-
vesteringar i event skall ge ca tio gånger ökad om-
sättning till besöksnäringen. har avsatt 4,5 mkr för 
att värva hem och utveckla större event.  
Genomförde under sommaren en internationell 
folkdansfestival ”europeade” med 6 000 deltagare. 
planerar för 2016 ett nytt europeiskt event ”long 
distance walking” (euroandu) tillsamman med 
event in skåne. Bra breddstöd med nolltaxa och ett 
starkt företagsklimat.

19. moRA
Mora är sveriges starkaste ”en-events-
kommun”. startade med en skidtävling 
första söndagen i mars 1922 och har nu ut-
vecklats till 20 olika tävlingar under vinter- 

och sommarperioden. totalt deltar nästan 90 000 
deltagare – 68 000 på vintersäsongen och 22 000 
på sommarsäsongen. total skapar deltagarna och 
deras medföljare en tto-omsättning till besöks-
näringen (inte enbart Mora kommun utan för yt-
terligare några kommuner) på ca 250 mkr. Inte en-
bart för tävlingarna utan också för att deltagarna 
förlägger ”träningsläger” till området. kommunen 
använder elitserielagen i innebandy, kaIs Mora och 
några cupturneringar, som verktyg för sin expo-
nering förutom vasaloppet. kommunen har inget 
idrottspolitiskt program och en klart begränsad 

eventstrategi, men har utarbetat riktlinjer för sina 
skattemässiga investeringar för destinationsmark-
nadsföringen. vasaloppets samhällseffekter mäts 
vartannat år. Mora är en mycket hälsoinriktad kom-
mun med ett stort antal förberedda friluftsplatser. 
har någorlunda balans på tillgången till tränings- 
lokaler för utomhus- och inomhusaktiviteter.  
arbetar aktivt på att också ge stöd till de ”nya” 
idrotterna som ski-cross, parkour, skateboard och 
frisbeegolf. har mycket bra spontanidrottsplatser, 
främst för utomhusaktiviteter.

20. KRiStiAnStAd
använder tre elitserielag och några större 
ungdomscuper som verktyg för destina-
tionsmarknadsföringen. har en event- 
strategi och rimliga genomföranderesurser.  

Mäter inte eventen kontinuerligt. har utvecklat 
några riktigt stora event under sommarperioden: 
åhus Beachfotboll och åhus Beachhandboll med 
över 100 000 besökare och deltagare. Genomförde 
en eM-deltävling i karting som gav 7 000 gästnät-
ter. Genomförde också o-ringen 2014 med 23 000 
besökare. delarrangör till damhandbolls-eM 2016. 
Mycket bra samarbete med event in skåne. trä-
ningslokaler för inomhusaktiviteter balanserade 
men en ny inomhushall planeras för 2018. Behov av 
fler gräsytor för fotboll och amerikansk fotboll.  
Genomsnittligt breddstöd.

21. KAlmAR
använder främst idrottsevent som verktyg 
för sin destinationsmarknadsföring och  
bedömer att eventen är viktiga reseanled-
ningar för att besöka kalmar. har en bra 

eventstrategi och en tydlig genomförandeorganisa-
tion. Mäter relativt regelbundet eventen och använ-
der en roI-faktor på tre gånger investerade skatte-
kronor som riktlinje, men har redan konstaterat att 
denna siffra kan höjas. fokuserar på Ironman-täv-
lingar (3 800 deltagare) för ett antal år framåt men 
också på cykelevent (kalmar Grand prix), motions-
lopp, friidrottstävlingar och hundtävlingar (Guld 
agility med 2 400 besökare). har ett bra breddstöd 
till ungdomsidrotten, bra balans på efterfrågan på 
träningsarenor och bra utvecklade spontanidrotts-
platser utifrån sitt idrottspolitiska program.

22. boRÅS
använder elitlagen i fotboll (elfsborg) och basket 

(Borås Basket) som verktyg för sin destina-
tionsmarknadsföring. elitmässigt spelar Bor-
ås Basket i årets eurocup. satsar ca 1 mkr på 
sponsringsavtal med elitserielagen. Genom-

fört flera större nationella event, några också med 
internationell inriktning. Genomförde nyligen årets 
o-ringen med 18 000 deltagare och besökare. Bra 
breddstöd till ungdomsidrotten och relativt bra ba-
lans vad gäller träningslokaler för inom- och  
utomhusidrotter. nya idrottsanläggningar planeras. 
driver sedan flera år en Idrottsskola som möjliggör 
för ungdomar att pröva på flera idrotter samtidigt. 
är en mycket stark motionsidrottskommun.  

text oCh AnAlyS 

peter rohMée

kriterier för aNalyseN

Här är kriterierna för 
sport & affärers ranking av 
sveriges främsta idrottskommuner. 
Huvudlistan.

 

• ett idrottspolitiskt program som sam-
manfattar kommunens övergripande 
strategi för sina satsningar inom spon-
tan-, bredd- och elitidrott

 
Faktorer som påverkar den 
regionala tillväxten

• Idrott och evenemang som verktyg för 
destinationsmarknadsföring

• eventstrategi och genomföranderesur-
ser, både ekonomiska och personella

• genomförda och planerade större na-
tionella och internationella idrottsevent 

• Utvärderingar av eventens samhällsef-
fekter och specifika samhällsintäkter

• tillgång till riksidrottsgymnasier, hög-
skolor och  idrottsforskning som skapar 
nationell och internationell destina-
tionsmarknadsföring och attraktions-
kraft

• Infrastruktur: tillgång till arenor för 
inom- och utomhusevent samt kommu-
nikationsläge och tillgång till hotell och 
restauranger

• Företagsklimat: nivån på ohälsotal 
samt var det är mest attraktivt att bo

 
Faktorer som påverkar 
breddidrotten

• komunens satsningar på ungdoms- 
och motionsidrott, inkluderande jäm-
ställd idrott och särskilda satsningar på 
integration

• kommunalt stöd till ungdomsidrotten 
i form av aktivitetsstöd, lokalkostnader 
och andra stödformer

• tillgång till träningsarenor för bredd- 
och motionsidrott

• tillgång till spontanidrottsplatser i 
stadsmiljön

• särskilda satsningar på idrotten i sko-
lorna

• tillgång till friluftsaktiviteter för mo-
tionsidrott och handikappidrott liksom 
satsningar på de äldre och orten som en 
bra cykelstad

• det lokala näringslivets samarbete 
med breddidrotten

• antalet aktiva idrottsföreningar 

 

Faktorer som påverkar elitidrotten

• nationella elitidrottsframgångar (in-
ternationella och nationella mäster-
skapstecken, antal elitlag och lands-
lagsmän) i relation tilll folkmängd

• kommunalt stöd till elitidrotten inklu-
sive funktionella arenor.

• det lokala näringslivets samarbete 
med elitidrotten

 
Andra analyser som vi tagit hänsyn 
till:

• svenskt näringslivs analys av kommu-
nernas företagsklimat

• tidningen Fokus analys om var det är 
bäst att bo i sverige

• naturvårdsverkets och skl:s analys 
om kommunernas framtidsplaner, infor-
mation och omfattning av allmänna fri-
luftsaktiviteter

•Försäkringskassan och scB:s analys av 
kommunernas ohälsotal
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Sveriges främsta 
idrottskommun 2015

STOCKHOLM
”För sin ambition att bli norra Europas mest populära destinationsort och där större internationella och natio-nella idrottsevent utgör viktiga verktyg för Stockholms regionala utveckling. Stockholm har idrottsarenor i högsta Europaklass, både för inom- och utomhusevent.  Har också ett mycket bra idrottspolitiskt program med ett tydligt folkhälsoperspektiv för bredd- och motionsidrott och generellt ett bra stöd till ungdoms- och breddidrotten. Genomför varje år ett antal mycket stora internationella idrottsevent.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz
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SPECIALLISTOR 2015
Sveriges främsta elitidrottskommun

I denna kategori bedöms, för perioden 
sommaren 2014 till sommaren 2015, dels 
antalet senior-SM-tecken som individu-
ella idrottare och lag från kommunen 
tagit: dels antalet elitserielag som repre-
senterar kommunen i högsta serierna 
inom resp. idrott och dels det ungefärliga 
antalet personer som deltagit i något 
svenskt seniorlandslag. Dessa siffror 
ställs sedan i förhållande till kommunens 
befolkningstal. I denna kategori analyse-
rar vi också hur kommunen använder lag 
och enskilda idrottare i sin destinations-
marknadsföring samt kommunens stöd 
till elitverksamheten.

1) Lidköping: har vun-
nit 12 SM i sex olika 
idrotter, fyra elitse-
rielag och nästan 15 
landslagsspelare i 
förhållande till sin 
folkmängd på  
39 000 personer

2) Falun: har vunnit 
16 SM tecken, fem 
elitserielag och 20 lands-
lagsspelare med en befolkning på 57 000

3) Falkenberg: har vunnit 12 SM, 7 elitlag 
och 7 landslagsspelare med en befolk-
ning på 43 000

Utöver dessa tre framstående elitidrotts-
kommuner, som utifrån sin befolknings-
mängd toppar listan, finns ett antal 
andra starka kommuner med breda 

elitframgångar, som Karlskrona, Leksand, 
Partille, Skellefteå och Södertälje. Om 
inte befolkningskriteriet använts står 
Göteborg och Malmö ut som starka eliti-
drottskommuner.

Sveriges främsta  
breddidrottskommun

För kategorin breddidrottstöd bedöms 
kommunens ekonomiska och annat 
stöd till ungdoms- och motionsidrott 
samt om särskilda satsningar görs för 
funktionshindrade, invandrare och äldre. 
Tillgången till träningslokaler (inom- och 
utomhus) bedöms också.

1. Malmö: ger stöd 
i samtliga katego-
rier (stödformer); 
nolltaxa 4-25 år plus 
pensionärer och 
funktionshindrade 
och har balans vad 
gäller tillgång till 
träningslokaler; sär-
skilt konsulentstöd; 
särskilda satsningar 
för att få invandrade 
tjejer att idrotta

2. Halmstad: använder flertalet av 
stödformerna: nolltaxa upp till 20 år 
plus funktionshindrade; bra tillgång till 
träningslokaler

3. Linköping: använder de flesta stöd-
formerna; reducerad taxa 4 till 25 år 
plus särskilda satsningar på invandrare; 
särskild satsning på flickfotboll med 1 
mkr per år, klart bra tillgång till tränings-
lokaler

Sveriges främsta  
eventkommun

I denna kategori bedöms Sveriges bästa 
kommuner som framgångsrikt genomför 
och/eller utvecklar större internationella 
och nationella idrottsevent och som 
använder dessa som verktyg för regional 
utveckling och upplevelser för kommun-
invånarna.

1. Göteborg: använder 
konsekvent idrotts-
event som verktyg 
för sin marknadsfö-
ring av destinationen 
Göteborg; har inga 
direkta samarbe-
ten med enskilda 
idrottspersoner eller 
lag; genomför event 
inom många idrotter 
med fokus på internationella event som 
har en hög TV mässig exponering; är 
världsledande på återkommande större 
internationella ungdomsturneringar där 
de fyra största under 2014 skapade en 
turistekonomisk intäkt på 630 mkr; är 
Europabäst på att paketera aktiviteter 
för ”fest på stan” i samband med evene-
mangen; måste nu investera i en större 
inomhusarena för att internationellt 
behålla sin position.

2. Stockholm: genomför precis som 
Göteborg större nationella och interna-
tionella evenemang  i en mängd idrotter; 
satsar på årligen återkommande event; 
både de gamla och nya arenorna är 
starka varumärken, inkluderande Friends 
i Solna, från vilken huvuddelen av den 

turistekonomiska omsättningen hamnar 
som konsumtion i Stockholm; utvecklar 
nu en tydligare evenemangsstrategi.

3. Solna: enbart evenemangen i Friends 
Arena ger Solna denna position; Friends 
har lyckats att dra till sig flera stora 
event från andra arenor och kommer tro-
ligtvis att kunna fortsätta denna trend; 
nya idrotter kommer in i Friends som ald-
rig tidigare har genomförts inomhus; kan 
inte ”citydressa” event fullt ut innan all 
kringbyggnation är genomförd; positivt 
med ett långsiktigt genomförandeavtal 
med franska Lagardère

Att större kommuner har en fördel i den-
na kategori är uppenbart, både vad gäller 
publikunderlag, kommunikationer och 
resurser för destinationsmarknadsföring. 
Men i Sverige har vi flera kommuner där 
enstaka eller ett fåtal event har skapat 
fantastiska upplevelser för kommuninvå-
nare och tillresta besökare och som givit 
omfattande turistekonomisk omsättning 
och många gånger omfattande nationell 
och internationell mediaexponering. Detta 
gäller främst Mora (Vasaloppet), Öster-
sund (internationella längd- och skidskyt-
teevent), Falun (längdskidåkning), Vellinge 
(Falsterbo Horse Show) och Båstad 
(tennisveckorna). Men det gäller också 
Motala (Vätternrundan), Kalmar (Iron-
man), Halmstads satsningar som Sveriges 
Golfhuvudstad och Lunds satsning på de 
återkommande Lundaspelen i basket och 
handboll med upp till 10 000 deltagare 
kring jul och nyår. Hit räknas även Norrkö-
pings satsningar på Stadium Sports Camp 
med nästan 7 000 ungdomar.

sveriges främsta idrottskommuNer 2015

har totalt 350 km spåranläggningar, varav 140 
km för längdskidåkning samt 22 friluftsbad.  
flera spontanidrottsplatser.

23. lund
kommunen har ett bra idrottspolitiskt pro-
gram, som utgör en del av lunds vision för 
utvecklingen fram till 2025. programmet 
fokuserar på hälsofrämjande, tillgänglighet, 

ökad jämställdhet inom idrotten samt ökad idrotts- 
relaterad forskning på lunds universitet.  
I programmet ingår också hur stödformer skall ut-
vecklas för de idrottsaktiviteter som inte är orga-
niserade på ett traditionellt sätt. lund har också 
ett 100-punkters utvecklingsprogram för hälso- 
och idrottsperspektivet, som till stora delar nu är 
genomfört. har ingen eventstrategi men samar-
betar istället med event in skåne för att attrahera 
större event till lund. lund har ett femårigt avtal 
med lundaspelen – stora internationella och na-
tionella ungdomscuper i basket och handboll med 
ca 10 000 deltagare från 750 lag. har också ett 
starkt varumärke i flyinge hästsportcentrum.  

Bra tillgång till träningshallar, särskilt för student-
motion. en klart attraktiv boendeort för yngre och 
mycket låga ohälsotal. Mycket bra cykelstad.

24. eSKilStunA
årets nykomling på listan. har på ett impo-
nerande sätt utvecklat grunderna för sina 
idrotts- och eventsatsningar. Idrotten och 
eventen utgör verktyg för att genomföra  

visionen ”eskilstuna gör idrottsevolution”. har fär-
diga planer på ”citydressing”- och ”fest på stan”- 
aktiviteter. har samarbetsavtal med sina fyra 
elitlag och de större eventen. har relativt många 
landslagspersoner i förhållande till sin befolknings-
storlek (100 000 personer) och exponerar vissa av 
dem på sin ”hall of fame” tillsammans med andra 
viktiga personer från eskilstuna. Genomför mindre 
nationella event inom basket, orientering och inom 
olika motionslopp. har en tydlig målsättning i sin 
eventstrategi att genomföra ett internationellt och 
sex stora nationella event varje år. för att klättra 
på listan krävs nu att eskilstuna visar att de har 
ekonomiska och personella muskler att genomföra 

detta! har avsatt ca 10 mkr för arbetet. Bra balans 
på träningslokaler för ungdomsidrotten.

25. noRRKöpinG
I kommunens kommunikationsstrategi  
lyfter man fram ”Idrottsstaden norrkö-
ping” som ett av flera verktyg för sin  
destinationsmarknadsföring. använder  

då som exempel sveriges största sportläger – 
stadium sports camp med nästan 7 000 delta-
gare, men också sM-veckan (sommar) 2016 och 
kommunens kandidatur som möjlig arrangör för  
o-ringen 2019. relativt stark elitidrottskommun 
med toppar i fotboll (Ifk norrköping) och i bas-
ket (dolphins dam- och herrlag). Ger varje år ut 
en sammanställning till kommuninvånarna om 
de idrottsliga framgångar som lag och enskilda 
idrottspersoner har genomfört. har en ”hashtag” 
med över 13 000 idrottsbilder på Instagram. har 
en bra breddidrottverksamhet med ett stöd till 
ungdomsidrotten över det nationella genomsnit-
tet och med många idrottsföreningar i kommu-
nen. har avsatt 1 mkr för att skapa aktiviteter för 

ensamkommande flyktingbarn med särskild sats-
ning på slottsskogens ridverksamhet.

                    26. öRnSKöldSViK
                            har partneravtal med fjällräven  
                            center och Modo hockey. har va-
rierande anläggningar för inom- och utomhus- 
event som skidstadion, skärgården (segling), na-
turområden (motion) samt skyttisområdet och 
fjällräven center. fokuserar eventen på trav-
sport, längdskidåkning, hockey, motortävlingar, 
motionslopp och extremtävlingar. Genomför  
o-ringen 2018. arbetar med att ta fram en 
eventstrategi och ett idrottspolitiskt program. 
samarbetar med kommunerna inom höga kus-
ten-området. stark elitidrottskommun med sM 
tecken i flera idrotter. normal nivå på breddstö-
det. Brist på både större idrottshallar och gräsy-
tor. sveriges bästa friluftskommun. runner up 
2015.

foto: jorchr

zlatan court. den lokala idrottsplatsen 
har en viktig roll i det moderna samhället. 
något vi tar hänsyn till i sport & affärers 
kommunranking.

Sveriges främsta elitidrottskommun 2015

LIDKÖPING
”Utifrån sin befolkningsmängd på 39 000 personer har 
Lidköping nationellt vunnit mest SM tecken inom sex olika 
idrotter, har fyra elitserielag och ungefär 15 landslagspersoner. 
Dessutom en stor multiarena – Sparbanken Lidköping Arena 
– inte enbart för elitserielaget i bandy Villa Lidköping, men 
också för andra idrotter.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

Sveriges främsta 
breddidrottskommun 2015

MALMÖ
”Bra ekonomiskt och andra stödformer till breddidrotten 
samt bra tillgång på träningslokaler. 0-taxa från 4 till 25 år 
men också till pensionärer och funktionshindrade. Särskilda 
satsningar på idrott för invandrare och inte minst Sveriges 
ledande idrottsstad för parasporter. Många spontanidrotts-
platser och en bra cykelstad.”

Diplom

Peter RohméeGustaf Berencreutz

Sveriges främsta 

evenemangskommun 2015

GÖTEBORG
”Använder konsekvent de stora internationella ungdomscuperna 

och övriga större internationella och nationella idrottsevent 

som verktyg för regional utveckling. Utvecklar tillsammans med 

idrottsrörelsen fl era större årligen återkommande event, många 

med stor medieexponering och med bra paketering för ”fest på 

stan” aktiviteter. Flaggskeppen är Göteborgsvarvet, Gothia Cup 

och återigen målgången av Volvo Ocean Race.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

www.malmoarena.com. Restaurang: 040-642 04 44.

I samarbete med:

Det fi nns många förnuftiga anledningar till att välja Malmö Arena och Malmö Arena Hotel som 
din nästa evenemangs- och mötesanläggning. Tillgängligheten är i världsklass oavsett om du 
väljer fl yg, tåg eller bil. För ditt möte kan vi erbjuda konferenslokaler för mini- eller megasällskap 
mellan 2-12 000 personer, 295 rum och 621 sängar mitt i det dynamiska Hyllie.

Hos oss kan du kombinera ditt möte eller besök med idrott, musik eller familjeunderhållning. 
Vi erbjuder ett mat- och dryckeskoncept utöver det vanliga. Med en blandning av kapacitet, 
kvalitet, service och möjligheter skapar vi helhetsupplevelser och anpassade koncept. Vår kärlek 
till nyproducerade varor och skånska smaker får du på köpet.

Kontakta oss på meeting@malmoarenahotel.com

SM-FINALER I HANDBOLL 
22 MAJ 2016

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

MALMÖ GAMES
15 FEBRUARI 2016

Evenemang med perfekta omgivningar!

aktuellt
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10 eveNemaNgsProfileN sPort & affärer

HÖG PRESTATION KRÄVER 
SITT LÅGA PRIS.

Nästa gång du och ditt lag är ute på turnering prova något som enligt forskning ökar din idrotts-
liga prestation – god sömn. Ta farväl av gympasalsgolv och välkomna mjuka sängar, tv med fria 
fi lm- och sportkanaler, konferenslokaler och en näringsrik frukost med över 100 produkter. Som 
sportmedlem bor spelare, coacher och föräldrar från 250 kr/pers/natt. En annan bra sak är att 
våra hotell brukar ligga nära de fl esta turneringar. Det kostar så klart inget att bli medlem. 
Boka på scandichotels.se/sport

scandichotels.se

FRÅN250
PERS/NATT

KR

du bytte 2008 tjänst och gick från 
Stockholm Visitors board till att repre-
sentera en hel region, dvs. Skåne. hur ser 
du på den resan och vad tog du med dig 
för erfarenheter från Stockholmstiden? 

– I Stockholm fanns det mesta på plats. 
Det fanns en convention bureau, en event-
avdelning och ett uppjobbat samarbete 
med näringslivet. När jag kom till Skåne 
var mitt uppdrag att starta upp en helt ny 
regional verksamhet under Event in Skå-
ne AB med 33 involverade kommuner. 
Många föreningar, privata aktörer och 
kommuner gör ett fantastiskt arbete. Vi är 
stolta men inte nöjda och mycket återstår. 
Nu har Malmö och Lund en convention-
bureau. Helsingborg har en mycket profes-
sionell mötes- och eventorganisation. Kris-
tianstad levererar bra och är på gång med 
många nya evenemang. Sen jag tillträdde 
har sju nya arenor byggts i regionen. 

Känner du att du varit en aktiv del i 
denna utveckling? 

– Event in Skåne har absolut bidragit till 
utvecklingen i regionen och eventen ska-
par nya möjligheter som vi inte hade fått 
utan de nya arenorna. 

Vad är skillnaden tycker du med att 
marknadsföra en kommun som Stock-
holm och ditt nuvarande arbete med att 
marknadsföra en hel region?

– Vi måste fightas litet hårdare och kavla 
upp ärmarna litet mer i Skåne för Stock-
holm har mycket gratis. Det är intressant 
och utmanande att jobba med 33 kom-
muner. 

hur lyckas du hålla ihop det? 
– Allt sker i samverkan med kommuner-

na, föreningarna och näringslivet. Vi arbe-
tar strategiskt med utbildning och utveck-
ling för att lyfta kompetensen i regionen 
och för att skapa eventstrategier till de be-
rörda kommunerna. Det kan komma ett 
förslag från sidan om ett lockande arrang-
emang och plötsligt ska miljontals kronor 
upp på bordet. Det kan gå fel och det kan 
bli dyrt. Därför är det viktigt med en stra-
tegi och långsiktiga mål för att nå de vikti-
ga spinoffeffekterna så att investeringarna 
blir försvarbara. 

handen på hjärtat. Vilken region tillför 
din region mest Stockholm och Göteborg 
eller Köpenhamn? 

– Vi har ett mycket bra samarbete med 
Riksidrottsförbundet och mötesindustrin 
i Sverige men vi inspireras av och samar-
betar med våra vänner i Danmark. Sport 
Event Denmark och Köpenhamn Conven-
tion Bureau är otroligt duktiga, bland de 
bästa i världen. Det är ett litet land och i 
förhållande till det gör de ett mycket bra 
arbete. 

ni har tillsammans med andra svenska 
destinationer och Rf deltagit på Sport-
Accord – en internationell mötesplats 
inom sportindustrin där olika länders de-
stinationer möter internationella idrotts-
förbund. 

– Ja, men inte i år, då det gick i Sochi. 
Många internationell förbund reagerade 
negativt och uteblev liksom den svenska 
delegationen. 

hur ser du på det sätt på vilket de stora 
internationella idrottsorganisationerna 
som fifA, ioK och iAAf skött valet av 
värdstäder/länder på senare år? 

– Det sänker förtroendet för idrotten och 
eventindustrin så det är allvarligt. Här har 
vi en resa att göra både nationellt och in-
ternationellt för att vinna tillbaka förtroen-
det. Trenden är tydlig, att rättighetsinneha-
varna har insett värdet av sina produkter 
och att de försöker tjäna så mycket pengar 
som möjligt till sina organisationer för att 
skapa allt bättre events som i sin tur stärker 
respektive idrott. 

Vi har missat några internationella 
evenemang på senare tid. Kan du sam-
manfatta? 

– Basket-EM för damer 2017 missa-
des då FIBA konstaterade att Sverige inte 
mötte alla ekonomiska krav. Ansökan från 
Basketbollförbundet baserades på tradi-
tionella intäkter och de insatser som po-
tentiella värdkommuner presenterat. Ing-
et finansiellt stöd erhölls från regeringen. 
Sverige blir inte ett av 13 länder som får 
arrangera fotbolls-EM 2020. Man föll på 
ett antal kriterier och garantier som inte 
var uppfyllda. Regeringen var heller inte 
i detta fall villig att lämna tillräckliga ga-
rantier. Detsamma gällde Ryder Cup. 
Sverige planerade att söka friidrotts-VM 
2021 men fick inte ens lämna in något bud 
för det blev aldrig någon biddingprocess.  
Istället gick VM till Eugene i USA. 

evenemang som motor för     regional utveckling 
Pehr Palm fick 2008 uppdraget att bilda ett eventbolag för hela region Skåne med dess  
33 kommuner. När han summerar åren fram till nu kan han konstatera att över 200 evenemang 
knutits till regionen med en sammanlagd turismomsättning på över en miljard kr.  

Ålder: 45 

titel: vd event in skåne aB 

familj: sambo och två barn 

uppväxt: växjö 

Bor: skanör 

utbildning: Berghs school of communication. 
engelska och ekonomi vid stockholms Universitet. 
gIh. 

Civil karriär: arbetat som area manager vid 
stockholm visitors Board. varit ansvarig för 
turism-, event- och ledarskapsutbildningar vid 
akademi Båstad samt innehaft fler ledande 
positioner inom event- och turismbranschen.  
Idag vd på event in skåne. 

sportslig karriär: spelat fotboll. 

favoritidrott: Fotboll. 

Brinner för: affärsmässigt att få vara med och 
driva utvecklingen inom evenemang, turism och 
möten. Privat att få vara mycket med familj och 
vänner. 

läser gärna: Reseskildringar. 

kör: Passat 

favoritmat: lamm. 

drömevenemang: ett ryttar-vm i skåne.  

hur ser du på styrkan med evenemang?
– De stärker destinationernas attrak-

tionskraft, skapar arbetstillfällen och stol-
ta medborgare. Men det gäller att ha med-
borgarna med sig från början. Oavsett om 
ett VM genomförs väldigt bra utåt sett så 
är mycket förlorat om inte budgeten hålls. 
Det skapar badwill. Därför är det av största 
vikt att göra professionella prognoser inför 
evenemangen. Det måste råda transparens 
inför framtida kostnader och effekter för 
att bygga upp förtroendet för branschen. 

några positiva exempel du vill lyfta fram 
i din region?

– Eurovision i Malmö 2013 stärkte stan 
och regionen. Alla ville mot samma mål. 
Kraften i det evenemanget var fantastisk. 
Olika aktörer som vanligtvis inte samarbe-
tade jobbade plötsligt ihop. Man var plöts-
ligt en del av något större. Det skapades 
mängder med spinoffeffekter. Den turism-
ekonomiska omsättningen uppskattades 
till 160 mkr och pr-värdet över 1 miljard 
kr. 31 700 turister besökte Malmö varav  
18 000 utländska. 

– Handbolls-VM 2011 var också en suc-
cé. Totalt var effekten av VM 258 miljoner 
kr i Sverige. Av det landade cirka 70 pro-
cent(180 MKR)  i Skåne. Framför allt var 
det branscherna restaurang, handel och 
logi som gjorde de stora vinsterna i VM-
städerna. Sammanlagt lockade VM drygt 
104 000 unika besökare vilka spenderade 
i genomsnitt 805 kr per person och dygn, 
exkl. priset för matchbiljetten. Av alla be-
sökare kom cirka 30 procent från utlandet. 
Överlägset flest kom från Danmark.
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hur når man framgång i evenemangs-
arbetet? 

– 11Genom att utforma en evenemangs-
strategi enligt en Quattro Helix modell  
det vill säga att näringsliv, det offentliga, 
akademin och frivilligsektorn samverkar. 
Man ska komma ihåg att framgångsrika 
evenemang är ett led mot att skapa en att-
raktivare region som fler vill besöka eller 
flytta till. En attraktiv region attraherar de 
skarpaste hjärnorna, nya skattebetalare 
och stoltare medborgare. Många unga får 
sitt första jobb genom event och blir en 
viktig första del i deras CV. Målet för alla 
destinationer är att kunna erbjuda livskva-
litet i världsklass. 

– Sen måste man satsa på att förädla 
eventen. Det räcker inte med själva drotts-
tävlingen idag. Du måste skapa mervär-
den. Seminarier, marknader och mässor 
kan med fördel kopplas ihop med evene-
manget. Se på Göteborgsvarvet som kör 
en friskvårdsmässa på Svenska Mässan 
parallellt med tävlingen nästa år.

hur viktiga är alla små lokala arrangörer 
i regionen?

– Dessa utgör grunden. Utan de lokala 
idrottsföreningarna skulle vi aldrig kun-
na arrangera de riktigt stora evenemang-

en. Allt bygger på deras kompetens och  
engagemang. Ju fler evenemang som ar-
rangeras lokalt desto mer bygger vi kom-
petens. 

hur ser du på att alltfler evenemang 
sköts av privata aktörer? 

– Det är en intressant utveckling. På mu-
siksidan har vi ju LiveNation som ska ta 
över driften av Köpenhamns nya arena vil-
ket innebär att de inte kommer att lägga 
lika många av sina artister i Malmö Are-
na. På sportsidan har vi ju Lagard`ere som 
sköter Swedish Open och Nordea Masters 
som exempel och i Stockholm AEG som 
driftar Globenarenorna.

hur ser du på att alltfler idrottseve-
nemang arrangeras och ägs av privata 
aktörer som tough Viking etc? 

– Det är en generell del av samhällsut-
vecklingen och går nog inte att stoppa. De 
evenemang som är bäst på att utvecklas 
och att paketera innehållet och att kom-
municera det, är också de som kommer att 
lyckas. Oavsett ägandeformerna. 

Kan evenemang bli en mer renodlad 
finansieringsform för idrottsklubbarna? 
Se på tex. bK häcken som lever gott 

tack vare Gothia Cup, hässelby SK och 
Spårvägen fK(Stockholm marathon) 
och motala Aif(Vätternrundan). 

– Absolut. Men man måste också vara 
medveten om riskerna.  Man måste veta 
vad man gör och omge sig med rätt män-
niskor. Branschen är ju hårt konkurrens-
utsatt.

hur ser du på kompetensen inom den 
svenska evenemangsbranschen? 

– Vi ligger i världstoppen vad gäller våra 
årligt återkommande evenemang. Men vi 
kan bli betydligt bättre vad gäller interna-
tionella mästerskap. RF gör ett bra jobb. 
De driver på för att få upp idrott och eve-
nemang högre upp på den politiska dag-
ordningen. För att nå toppen här måste 
fler svenskar ta plats i de internationella 
idrottsförbunden. Vi bör titta på fram-
gångsrika internationella exempel som 
den statliga biddingorganisationen ”Sport 
Event Denmark” och på Skottland som 
sedan de bildade sitt statliga evenemangs-
bolag arrangerat över 1000 internationel-
la event. Sist men inte minst måste reger-
ingen bli mer aktiv. Utan deras stöd tar vi 
inte hem de största evenemangen som till 
exempel ett Vinter OS.

 text: Gustaf Berencreutz

eveNemaNgsProfileN PeHr Palm  

Bolaget ska vara ett 
kompetens   centrum och en 
samverkanspartner vad gäller 
event i skåne samt verka för 
att fler, större och bättre event, 
mässor och kongresser förläggs 
till regionen. 

uppdrag  

Bolaget skall: 

… marknadsföra skåne som en 
ledande region för event. 

…Identifiera, värdera och värva 
event och möten tillsammans med  
nationella och internationella 

organisationer, komm unerna i 
skåne samt arenaägare. 

… genomföra marknadsförings- 
insatser gentemot definier 
ade målgrupper nationellt och 
internationellt.

… skapa nätverk mellan arrangörer 
och leverantörer i näringslivet och 
myndigheter. 

… genomföra studier och analyser 
på befintliga och nya event. 

… medverka till att underlätta 
för entreprenörer och 
bidra till produkt- och 
destinationsutveckling  

Involverade kommuner: 

• samtliga 33 i skåne med ett  
samlat invånarantal på 1 275 000.  

• exempel genomförda 
evenemang: 2014: Junior vm i 
ishockey 2013: eurovision 2011: 
vm i handboll och World scout 
Jamboree exempel kommande 
evenemang: 2016: eurorando 
(internationellt vandringsevent 
skåneleden). dam em i handboll.  

• exempel årligt återkommande 
evenemang: swedish open, 
Falsterbo horse show, Åhus 
Beachhandboll/fotboll, kiviks 
marknad, Ystad jazzfestival.
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kluBBekeoNomi sPort & affärer

ni är i full färd att utveckla en ny 
intressant webbaserad sponsort-
jänst. hur väcktes tanken? 

– Mattias Carlsson, Jens Ottosson 
och jag själv är supportrar som många 
gånger också varit partners (sponso-
rer), och som alltid tvingats fråga oss 
själva om partnerskapet egentligen 
handlar om hjärta eller hjärna. Vi gör 
det för att vi älskar sporten och det 
egna laget, men vad får vi egentligen 
tillbaka? Vår idé bygger på att den 
digitala utvecklingen med e-handel 
och webbaserade mötesplatser öpp-
nar upp unika möjligheter för klub-
barna att skapa konkret affärsnytta 
mellan parterna och att skapa aktivi-
teter sju dagar i veckan – inte bara på 
matchdagen. 

Så satsningen ligger rätt i tiden? 
– Ja, särskilt nu i den marknads- 

och samhällsutvecklingen som sker 
med internet. Ungdomar och kvin-
nor är där i högsta grad, det är också 
två målgrupper som idrottsklubbar-
na gärna växer inom. Den behövs i 
allra högsta grad för att skapa affärs-
ytor 24/7, och för att allt inte ska be-
höva administreras via klubbens an-
ställda, visitkort och nätverksträffar. 
Det här är bingo för klubbarna och 
nu gäller det att de ofta traditionella 
ledningarna öppnar upp skygglappar-
na. Sponsorerna får mer, supportrar-
na får mer och klubben sitter i mitten 
och har kontroll och kan öka sina in-
täkter rejält. 

hur ofta ser du ett win-win-win  
i affärer? 

– Förlorarna är bara de företag som 

Ny webbaserad marknads- och  
mötesplats kan bli bra affär för klubbar
I många år hade trion ställt sig 
frågan: ”Handlar partnerskapet om 
hjärta eller hjärna?”. Nu har Cape-
rios grundare varit med och startat 
en webbaserad sponsortjänst som 
ska förändra branschen. 

– Med vår tjänst hamnar klub-
barna i förarsätet, säger Christer 
Haglund, styrelseordförande för 
Never Offside. 

Vi ska  
hjälpa 
svenska 
idrotts
klubbar 
med ambi
tioner att 
ta kontroll 
på sin 
ekonomis
ka verk
samhet.
ChRiSteR  
hAGlund

vi sitter på en bra och idag unik kun-
skapskälla. Vi har kikat runt i några 
andra länder inom fotboll och hockey 
och hittills inte sprungit på något lik-
nande, men det kommer säkert och 
konkurrens är alltid stimulerande och 
utvecklande. 

hur skulle du formulera framtids-
visionen? 

– Vi ska hjälpa svenska idrottsklub-
bar med ambitioner att ta kontroll på 
sin ekonomiska verksamhet och öka 
intäkterna väsentligt. Vi har verkty-
get men det kräver handlingskraft 
och beslutsamhet. Lägg det sportsli-
ga åt sidan och inse att det också är 
business. Sedan ska vi också tala med 
klubbar i andra intressanta länder. 
Det här kan bära långt, säger Chris-
ter Haglund. 

Bland klubbarna är tongångarna po-
sitiva. Gunnar Gidefeldt, kommersi-
ell chef för Djurgården Fotboll, på-
pekar att ”många föreningar ständigt 
är på jakt efter nya intäktsströmmar”. 

– Därför var vi extra nyfikna på när 
de kom med sin lösning till oss. Idén i 
sig har ju både Djurgården och andra 
föreningar rört vid redan innan, men 
problemet har varit att vi inte har haft 
en fungerande plattform för detta. Vi 
har varken haft tiden eller kompeten-
sen att bygga upp en sådan lösning. 
Det har nu Never Offside gjort, och 
vi har valt att gå med eftersom vi ser 
en stor potential, säger han. 

Även sponsorerna har fastnat för 
konceptet. Hans Thörner, affärschef 
på Meca: 

– Vi ser stora fördelar med att kun-
na samverka med andra i Hammar-
bys nätverk, sponsorer och suppor-
ters, på ett enkelt sätt. Det ligger 
också helt i linje med vårt affärsmäs-
siga sponsorskap där vi bidrar med 
värde till föreningar i idrottsvärlden 
samtidigt som vi får möjlighet att er-
bjuda våra tjänster till andra intres-
senter i idrottsnätverken, säger han. 

 

                            text: henrIk lennGren

Never offside 
grundades år: 2014.

vd: mattias carlsson. 

styrelseordförande: christer haglund. 

Beräknad omsättning 2015: 15 mkr. 

om tjänsten: tjänsten länkar samman 
klubbens partners (sponsorer) med 
framför allt supporters och medlemmar, 
men självklart också med andra partners. 
man kan som partner välja i vilken 
omfattning man vill integrera – man kan 
marknadsföra sitt företag i klubbens 
namn, ge förmåner och rabatter till 
målgruppen samt skapa erbjudanden och 
konkret sälja produkter och tjänster. det 
kostar 1 000 kr per månad för en partner 
att ansluta sig till tjänsten. tusenlappen 
fördelas mellan no och klubben och 
den exakta procentuella fördelningen 
avgörs av vem som sköter försäljning och 
fakturering. no räknar hem affären genom 
att det blir volym och vi tar inte betalt 
någon annanstans – alla synergier faller 
på klubbens sida. modellen bygger på 
volym och klubbarna bör ha en ambition 
om minst 100 partners/sponsorer. dIF har 
som exempel satt 300 som målsättning i 
projektet. 

Befintliga avtal: djurgården Fotboll,  
IFk norrköping, hammarby IF och Örebro 
hockey, plus många till på ingång.

toPP 15:  
störst intäkter

1) malmÖ FF
totala intäkter: 385,7 miljoner kr  
varav sponsring: 80,5 miljoner kr 
(nr. 1 i sport & affärers kartläggning) 
resultat efter skatt:  

144,6 miljoner kr 
eget kapital: 270,3 miljoner kr 
Balanslikviditet: 2,0 
soliditet: 35 procent 
kommentar: vann sm-guld och  
spelade i champions league, vilket 
påverkade intäkter och resultat.  

2) lInkÖPIngs hc
totala intäkter: 166,4 miljoner kr
varav sponsring: 53,7 miljoner kr 
(nr. 3 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt:

 -2,2 miljoner kr
eget kapital: 2,7 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,2 
soliditet: 1,3 procent 
kommentar: vikande publiksiffror 
och för höga kostnader ger negativt 
resultat. klubben har genomfört 
besparingsåtgärder med minskad 
personal. 

3) vÄxJÖ lakeRs
totala intäkter: 161,6 miljoner kr
varav sponsring: 40,2 miljoner kr 
(nr. 10 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 
10,3 miljoner kr 
eget kapital: 22,6 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,3 
soliditet: 6,7 procent 
kommentar: Budgeterade för 
grundserien, men nådde final för 
första gången i klubbens historia 
där de vann sm-guld. 

4) hv71
totala intäkter: 151,1 miljoner kr
varav sponsring: 59,5 miljoner kr 
(nr. 2 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt:  

-4,9 miljoner kr
eget kapital: 25,9 miljoner kr 
Balanslikviditet: 0,4 
soliditet: 5,3 procent 
kommentar: Förlust för femte året 
i rad. Åkte ur slutspelet tidigt, men 
värvade framförallt spetsspelare 
över budgeten. har minskat spelar-
truppen för att få ner kostnaderna. 

5) skelleFteÅ aIk
totala intäkter:  147,2 miljoner kr
varav sponsring: 38,9 miljoner kr 
(nr. 11 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt:  

23,3 miljoner kr  
eget kapital: 60,0 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,6 
soliditet: 30 procent 
kommentar: sålde fem spelare till 
nhl och lånade ut två till khl. gick 
till final och spelade en hemma-
match mer än tidigare år. har låg 
hyra av hallen, och har anklagats av 
andra klubbar för kommunal doping 
och att de saknar damlag.    

6) aIk FotBoll
totala intäkter: 147,0 miljoner kr
varav sponsring: 28,9 miljoner kr 
(nr. 13 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt:  
14,0 miljoner kr  
eget kapital: 31,2 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,5 
soliditet: 35 procent 
kommentar: näst bästa ekono-
miska resultatet i klubbens historia, 
trots vikande publiksiffror.  
Resultatet beror främst på försälj-
ningarna av eero markkanen och 
Robin Quaison.  

7) Bk hÄcken
totala intäkter: 142,9 miljoner kr
varav sponsring: 19 miljoner kr 
(Utanför topp15 i sport & affärers 
kartläggning) 
resultat efter skatt: 3,3 miljo-
ner kr  
eget kapital: 60,1 miljoner kr 
Balanslikviditet: 3,9 
soliditet: 74 procent 
kommentar: Är med på listan tack 
vare intäkter på 62 miljoner kr från 
gothia cup 2014. 

8) BRYnÄs IF
totala intäkter: 141,8 miljoner kr
varav sponsring: 47,3 miljoner kr 
(nr. 5 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 

-7,6 miljoner kr
eget kapital: 13,4 miljoner kr 
Balanslikviditet: 0,7 
soliditet: 3,9 procent 
kommentar: Budgeterat publiksnitt 
på runt 6000, men slutade strax 
över 5000. Bytte ut hela tränarsta-
ben och värvade spelare över bud-
get på grund av skador. 

9) FÄRJestad Bk
totala intäkter: 141,5 miljoner kr
varav sponsring: 46 miljoner kr 
(nr. 6 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 

-2,5 miljoner kr
eget kapital: 69,7 miljoner kr 
Balanslikviditet: 0,4 
soliditet: 14,5 procent 
kommentar: höga personalkost 
nader, vikande publikintäkter och  
missat slutspel. Fem anställda har 
lämnat klubben, bland annat scou-
ten anders steen och Jörgen  
kalitzki, kommunikationschef.
 

10) FRÖlUnda hockeY clUB
totala intäkter: 138,9 miljoner kr
varav sponsring: 46 miljoner kr 
(nr. 6 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 2,1 miljoner kr  
eget kapital: 21,9 miljoner kr 
Balanslikviditet: 2,1 
soliditet: 7,9 procent 
kommentar: nådde semifinal för 
första gången sedan 2009, vilket 
slutade i ekonomisk vinst. har  
minskat sina kostnader senaste 
åren. 

11) lUleÅ hockeY
totala intäkter: 137,2 miljoner kr
varav sponsring: 45 miljoner kr 
(nr. 7 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 

2,0 miljoner kr  
eget kapital: 15,2 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,0 
soliditet: 6,3 procent 
kommentar: gör en vinst eftersom 
föreningen sålde lägenheter som de 
inte längre behöver till sina spelare. 

12) modo hockeY
totala intäkter: 134,8 miljoner kr
varav sponsring: 47,9 miljoner kr 
(nr. 4 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 
2,3 miljoner kr  
eget kapital: 4,2 miljoner kr 
Balanslikviditet: 0,4 
soliditet: 1,3 procent 
kommentar: kommunen har sedan 
tidigare ökat sitt stöd och klubben 
har skurit i kostnader. genomförde 
ombyggnationer i arenan för att 
på sikt höja intäkterna, bland an-
nat en restaurang och pub ovanför 

ståplatsläktaren i anslutning till 
logerna. 

13) IFk gÖteBoRg
totala intäkter: 133,9 miljoner kr
varav sponsring: 36,6 miljoner kr 
(nr. 12 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt:  

–10,4 miljoner kr
eget kapital: 13,5 miljoner kr 
Balanslikviditet: 0,8 
soliditet: 19 procent 
kommentar: trots ett flertal stora 
försäljningar fick blåvitt lägre in-
täkter än planerat – främst vad gäl-
ler publik och sponsring. samtidigt 
ökade kostnaderna. Betalade under 
en period dubbla löner till sport-
chef och tränare då håkan mild och 
mikael stahre ersattes. tvingades 
sälja skyttekungen lasse vibe under 
2015 på grund av den  ekonomiska 
situationen. 

14) IFk noRRkÖPIng
totala intäkter: 112,6 miljoner kr
varav sponsring: 25 miljoner kr 
(Utanför topp 15 i sport & affärers 
kartläggning) 
resultat efter skatt:  
32,8 miljoner kr  
eget kapital: 41,6 miljoner kr 
Balanslikviditet: 2,5 
soliditet: 11 procent 
kommentar: gör en stor vinst  
tack vare försäljning  av mark för  
44 miljoner kr som klubben köpte 
billigt 2012. klubben redovisade  
lägre publikintäkter än beräknat 
och höga kostnader för nya  
Parken. 

15) IF elFsBoRg
totala intäkter: 103,8 miljoner kr
varav sponsring: 42 miljoner kr 

(nr. 8 i sport & affärers kartlägg-
ning) 
resultat efter skatt: 0,7 miljo-
ner kr  
eget kapital: 19,5 miljoner kr 
Balanslikviditet: 1,2 
soliditet: 8 procent 
kommentar: ett stort underskott 
2013 vändes till ett litet överskott 
2014 tack vare minskade kostnader.

noterbart är att Örebro hockey och 
Örebro sk finns med på topp 15 i 
sport & affärers sponsorkartlägg-
ning, men inte på topp 15 vad gäller 
totala intäkter. 

toPP 5:  
störst Vinst
1) malmÖ FF
144,6 miljoner kr  

2) ÖReBRo hockeY 
35,9 miljoner kr 

3) IFk noRRkÖPIng
32,8 miljoner kr 

4) skelleFteÅ aIk
23,3 miljoner kr 

5) aIk FotBoll
14 miljoner kr

 

FÖRklaRIngaR
soliditet. soliditet anger hur stor an-
del av tillgångarna som är finansierat 
med eget kapital. det egna kapitalets 
storlek i förhållande till företagets 
övriga skulder beskriver företagets 
långsiktiga betalningsförmåga. För att 
räkna ut soliditeten divideras det egna 
kapitalet med den totala balansom-
slutningen. snittet för samtliga klub-
bar i allsvenskan i fotboll (herr) var 23 
procent 2014. 

Balanslikviditet. Balanslikviditet visar 
ett företags kortsiktiga betalnings-
förmåga och är ett mått på företagets 
effekt ivitet vad gäller lagerhantering 
och försäljning. För att räkna ut bal-
anslikviditeten divideras omsättnings-
tillgångar med kortfristiga skulder.  
Balanslikviditet bör vara minst 1,0 och 
en god balanslikviditet anses vara 
mellan 1,20 och 1,50. 

eget kapital. eget kapital är skillna-
den mellan tillgångar och skulder, och 
det kapital som utgör organisationens 
egna medel. vid driftöverskott eller 
underskott ökar eller minskar eget 
kapital. För att få behålla elitlicensen 
ställer svenska Ishockeyförbundet och 
svenska Fotbollsförbundet krav på ett 
positivt eget kapital. Från och med sä-
songen 2016/17 krävs ett eget kapital 
på fyra miljoner kronor för spel i shl.

malmö FF dominerar listan över totala intäkter tack vare 
sin medverkan i UeFa champions league. Intäkterna 
gjorde att klubben, tidigare i höstas, kunde köpa loss 
Peabs andel i swedbank stadion som nu ägs till hundra 

procent av malmö FF. aIk Fotboll, Bk häcken, och skel-
lefteå aIk utmärker sig med sina goda nyckeltal. 

noterbart är att en tredjedel av föreningarna på 
topp15 redovisade ett negativt resultat. med tanke på 

deras ekonomiska resultat har Brynäs IF, IFk göteborg 
och linköping hc ett oroväckande lågt eget kapital. 
Även modo hockey har ett lågt eget kapital och är en av 
flera klubbar med låg balanslikviditet. ska föreningarna 

klara shl:s nya krav på ett eget kapital på fyra miljoner 
kr 2016/17 krävs åtgärder denna säsong. 

Bakom en ekonomisk vinst eller förlust finns en eller 
flera orsaker. På lång sikt går det att hitta positiva  
och negativa trender, men på kort sikt är det svårt att 
analysera alla resultat. att en klubb gick med vinst  
2014 kan bero på försäljning av spelare eller annan 
verksamhet. att en klubb gick med förlust kan bero på 
en stor kostnad som egentligen är en bra långsiktig in-
vestering.  

Fotbollsklubbarnas siffror avser säsongen 2014. hockey-
klubbarnas siffror avser säsongen 2014/15. samtliga siff-
ror, förutom Bk häckens, avser koncernnivå.

elitserien i klubbekonomi 2015
Varje år sedan 2010 har Sport & Affärer gjort en kartläggning över de föreningar i landet 
som har störst sponsorintäkter. För att ge en bredare bild över det ekonomiska klimatet i 
Sveriges främsta idrottsföreningar presenterar vi nu Elitserien i klubbekonomi där vi har 
tittat på nyckeltal som totala intäkter, resultat och eget kapital. För att göra presentationen 
överskådlig avgör totala intäkter placering i listan, men vi presenterar även en topp 5 över 
de klubbar med störst vinst. 

Idrottsstaden Växjö har en stolt 
tradition av framgångsrik idrott. Det har gett 
oss titeln Sveriges främsta idrottskommun.
Vi är helt enkelt bra på både elitidrott och stöd till ungdomsverksamhet. 
Dessutom finns här ett av Sveriges främsta idrottsområden – Arenastaden.
Med många eldsjälar och goda idrottare, med näringsliv och forskning  – skapar vi ett vinnande Växjö.

Välkomna hit till nästa års upplaga av konferensen PROFESSIONELL IDROTT 2016!

 VINNANDE

VÄXJÖ

inte förstår hur lojala supportrarna i 
klubbarna faktiskt är, och vilken möj-
lighet det här faktiskt är. 

Vad är det unika med tjänsten? 
– Att den faktiskt redan finns. Vi är 

uppe på fyra timmar mot en ny klubb 
och med vår projektmodell har vi en 
garanterad säker och kostnadseffek-
tiv implementering. Dessutom är den 
utvecklingsgenererande genom att vi 
kontinuerligt får feedback från klub-
bar, konsumenter och partners. Vi 
har lanserat 1.0 nu, men tillsammans 
finns det mycket kvar att göra. 

på vilket sätt kommer ni att kunna 
förändra marknaden? 

– Vi sätter klubbarna i förarsätet, 
förser dem med verktyg och informa-
tion som kommer bygga både part-
ner- och medlemsvärde. Det här är 
ett sätt att ge tillbaka till partners och 
supporters, att sluta ”gå med bössan”. 
Många sponsorer ser det som att de 
skänker pengar till klubbarna, men 
den tiden är förbi. Idrottsklubbarna 
måste också digitaliseras och då är 
det främst i kontakten med partners, 
medlemmar och den viktiga och out-
vecklade försäljningen mot suppor-
ters. Supportrar konsumerar ju inte 

bara matchtröjor och musmattor med 
klubbmärke i vardagen. De köper el, 
kaklar om, byter tv, surfar, sår gräs, 
handlar kläder och går på restaurang. 

finns det några liknande tjänster 
på marknaden idag? 

– Inte vad vi vet. Vi har ibland hört 
hotet att klubbarna kan bygga detta 
själva och att det finns kreativa sup-
porters, men vi tror inte att det är ett 
långsiktigt hot. 1.0 kan nog alla byg-
ga, men detta måste utvecklas konti-
nuerligt och vårt oberoende gör att 
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I idrotts-Sverige växer ”sport- och fritids-
biblioteken” i rask takt. Men det handlar 
inte om att låna böcker – utan idrottsut-
rustning. Prylar som inte längre används 
skänks till organisationer som i sin tur lånar 
ut materialet till alla som vill testa men som 
inte har råd att köpa egna saker.

Fritidsbanken och Sportoteket är verk-
samheter som nu försett 10 000-tals barn, 
ungdomar och vuxna med skidor, pjäxor, 
skridskor, fotbollar och annan utrustning 
de annars aldrig skulle haft råd att skaffa.

– Alla får en möjlighet att vara med och 
samtidigt tar man hänsyn till hållbarhets-
aspekten. Jag tycker idén är genialisk, sä-
ger Björn Ferry, OS-guldmedaljör och le-
damot i den jury som sedan tre år tillbaka 
delar ut Svenska Barnidrottspriset.

”ingen affärsverksamhet”
I år gick det till Fritidsbanken vars idé är 
just att vara ett socialt entreprenörskap 
som genom återbruk bidrar till integra-
tion, ökad spontanidrott, hälsa och välbe-
finnande.

– Det ska inte vara någon affärsverksam-
het för att tjäna pengar. Alla som vill starta 
en Fritidsbank måste ansluta sig till sam-
ma värdegrund som vi har antagit, säger 
David Mathiasson, verksamhetsledare vid 
Fritidsbanken Värmland som är den som 
organiserar den snabbt växande markna-
den för utlåningen.

Det var just i Värmland, i lilla Deje med 

knappt 3 000 invånare, som projektet tog 
sin början. Carina Haak, diakon i Forshaga 
kommun, fick kontakt med ensamstående 
föräldrar som sjukskrivit sina barn när det 
var fritidsdag i skolan eftersom de inte hade 
någon idrottsutrustning till barnen.

– Rent spontant började människor på 
orten höra av sig och ville skänka saker 
som de inte längre använde. Vi hade väl 
inga stora planer då att det skulle kunna 
utvecklas så här, säger David Mathiasson.

Under de två år projektet pågått har De-
jeborna skänkt 3 000 artiklar. Lika många 
har lånats ut.

– Men det är viktigt att säga att man inte 
ska ha grejerna i mer än max två veckor. 
Det här är inte ett sätt att konkurrera med 
sporthandeln utan mer ett sätt att väcka in-
tresset, säger David Mathiasson.

dubblerar antalet
Och nu har fler kommuner fått upp ögo-
nen för lånealternativet. I dag har åtta orter 
anslutit sig till Fritidsbankens värdegrund 
och verksamhet. Många står på kö.

– Innan årsskiftet kommer vi att finnas 
på minst dubbelt så många ställen, säger 
David Mathiasson.

Utvecklingen går i sådan takt att ansva-
riga knappt hinner med.

– Vi jobbar på att utveckla konceptet så 
att vi kan utöka samarbetet mellan de oli-
ka Fritidsbankerna. Men grunden kommer 
att vara densamma. Det ska vara gratis för 

materialutlÅNiNg

Växande lånebehov  
hos prylbanker
Låna utan ränta. Och gör samtidigt något viktigt för miljön. 
Går det att hitta ett bättre win-win-upplägg?

fakta

• sportoteket finns i luleå. I sommar drogs 
"södra strand" igång. dit var alla välkomna för 
att prova på beachvolley, pingis, basket, fotboll 
och en rad andra aktiviteter.

• Fritidsbanken finns i angered, deje, grums, 
lidköping, skövde, trollhättan, Årjäng och 
Örebro. Under hösten kommer etableringar också 
bland annat i karlskoga, karlstad, hultsfred, 
torsby, hammarö och nyköping.

• mest utlånade prylar varierar med årstid. så här 
långt har alpin utrustning varit det mest lånade i 
värmland medan längdskidor efterfrågats mest i 
norrbotten. I första hand är det ungdomar mellan 
10-17 år som lånar utrustning. men många vuxna 
har också ”spontanprovat” olika idrotter.

alla. Den som vill ta en eller fem kr per ut-
låning får inte ingå i vår grupp.

Före detta skidskyttestjärnan Björn Fer-
ry hyllar arbetet.

– Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ. 
Man jobbar med hållbarhetsfrågor som lig-
ger mig varmt om hjärtat. Det slängs inte 
på soptippen utan används på justa villkor. 
Det här tänket borde kunna användas på 
fler håll i samhället.

Parallellt med Fritidsbankens utveck-
ling väcktes planer på ett liknande initia-
tiv i Luleå. Ur Norrbottens Idrottsförbunds 
projekt ”Alla platsar” växte så småningom 
Sportoteket fram med samma inriktning 
som Fritidsbanken.

– Vi märkte av olika enkäter och under-
sökningar att utrustning var ett hinder för 
många att börja idrotta. Nu har vi startat 
Sportoteket som ett hälsoprojekt för alla 
från barn och ungdomar till äldre som vill 
spontanprova en idrott, säger Andreas Er-
iksson på Luleå kommun som är projekt-
ledare för Sportoteket.

Sedan verksamheten inleddes vid årsskif-
tet har 4 500 utlåningar noterats under de 
första åtta månaderna. 52 procent är tje-
jer, 48 killar.

– Vi är väldigt nöjda så här långt. Det är 
främst barn och ungdomar som lånat grejer 
men vi har ett principbeslut på att det här 
ska riktas till alla. Vi vill komma bort från 
alla benämningar på olika grupper. Här ska 
alla kunna vara både miljösmarta och ha 
möjlighet att spontanprova olika idrotter, 
säger Andreas Eriksson.

ingen konkurrens
De två organisationerna ser ingen konkur-
renssituation. Dels arbetar man just nu i 
olika delar av landet och dessutom har man 
ett och samma mål.

– Det handlar om folkhälsa och vi har 
samma syfte med våra utlåningar.  Basen 
är ju att det ska vara gratis för alla och den 
värdegrunden delar vi, säger David Mathi-
asson.

Det är ytterst sällan som utrustning för-
svinner. Ibland kan det hända att grejorna 
går sönder.

– Men då syns det att man haft kul. Vi tar 
heller ingen förseningsavgift. Inga pengar 
ska hanteras, säger David Mathiasson.

Utrustningen skänks av privatpersoner i 
första hand men på flera håll har de båda 
organisationerna också fått hjälp av idrotts-
klubbar. Fritidsbanken i Lidköping har ett 
samarbete med elitbandylaget Villa Lidkö-
ping och Sportoteket stöds bland annat av 
Luleå Hockey. SHL-laget har dels gjort en 
stor insamling i samband med en hemma-
match där besökarna kunde skänka utrust-
ning och forwardsstjärnorna Johan Fors-
berg och Johan Harju har dessutom varit 
lämnat över både en stor mängd skridskor 
och annan hockeyutrustning till de som vill 
prova på.

– Det är vi naturligtvis tacksamma för. 
Det har också blivit väldigt uppmärksam-
mat i media och hjälpt oss att sprida bud-
skapet, säger Andreas Eriksson.

 text: urBan tjernBerG

stora Barnidrottspriset gick i år till fritidsban-
ken. priset togs emot på stockholms stadion 
av fr v sven-erik persson, platsansvarig för 
verksamheten i deje, carina haak. diakon i 
forshaga och david Mathiasson, verksamhets-
ledare för fritidsbanken i värmland. I juryn 
satt världs- och olympiamedaljörerna Björn 
ferry, emil jönsson och anna haag.

luleå hockey har bland annat skänkt skrid-
skor och annan hockeyutrustning till sporto-
teks-projektet. flera tjejer har tagit chansen 
att snöra på sig skridskor för första gången.

EN PLATS FÖR HJÄLTAR

Jönköping är platsen där naturen är arenan. Vi har idrotten i 
blodet. En passion för alla typer av idrotter och ett stort hjärta 
för föreningsliv. Jönköping är platsen för de små men även de 
största evenemangen. Jönköping är platsen för NM i kanot, 

EM i mountainbike, VM i Muaythai, Ironman 70.3. 
I Jönköping  finns det inte bara chans att bli mästare, 

här föds hjältar. 
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 AIK 

AIK fortsätter sälja. Nabil Bahoui var 
sommarens profi lavgång i en affär 
som dessvärre bara agenten ser nyt-
tan med. Bahoui har som 24-åring 
hamnat på karriärens soptipp. Han 
kommer att ångra sig. Snart. Dimi-

triadis och Lundholm gav mindre belopp. Den 
senare gick för 2 mkr med ett halvår kvar på kon-
traktet efter att ha startat 12 seriematcher för 
AIK. Två återvändande Bosmanspelare bör ge 
stadga: Hooiveld, guldmittback 2009, och Ishi-
zaki, övertalig utlänning i LA Galaxy och tillbaka i 
AIK efter elva år. Av vårens nyförvärv har Johan 
Blomberg från Halmstad lyckats bäst. Ofori är 
troligen nästa försäljningsobjekt (kontrakt t.o.m. 
2017). Här aktar vi oss för att blåsa upp värdet på 
målvakten Carlgren, som inte klarar höjdspelet 
och därför är osäljbar.
 
SÄLJBARA
+ Ebenezer Ofori mf 1995 15,0 mkr
Henok Goitom f 1984 10,0 mkr
Mohamed Bangura* f 1989 8,0 mkr
–Fredrik Brustad* f 1989 3,0 mkr
+ Johan Blomberg* mf 1987 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Haukur Hauksson* b 1991 
Patrik Carlgren mv 1992 
Niclas Eliasson mf 1995 
Anton Jönsson Salétros mf 1996 
Noah Sonko Sundberg b 1996 
Elias Lindberg Wahlström b 1996 
William Sheriff* mf 1996 
Oscar Linnér* mv 1997 
Patrick Kpozo* b 1997 
Marko Nikolic f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Kenny Pavey b/mf 1979 
Kenny Stamatopoulos mv 1979 
Nils-Eric Johansson b 1980  
Dickson Etuhu* mf 1982  

Stefan Ishizaki* mf 1982 
Jos Hooiveld* b 1983 
Per Karlsson b 1986 

INLÅNADE SPELARE
Alex Pereira b 1982 AFC United
Gabriel Ferreyra                        mf 1994 Boca Juniors 

UTLÅNADE SPELARE
Jonas Olsson mv 1994 IK Frej Täby
Sauli Väisänen b 1994                  IFK Helsingfors
Edward Owusu b 1994 Piteå IF
Christos Gravius* mf 1997                       Vasalunds IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Panajotis Dimitriadis b 1986  Gençlerbirligi – 3,0 mkr
Nabil Bahoui mf/f 1991            Al-Ahli SC – 20 mkr
Sam Lundholm mf 1994 NEC Nijmegen – 2,0 mkr
Aaron Kabondo mf 1996 Fri – Akropolis IF

 DJURGÅRDENS IF 

Tränaren Per Olsson fi ck till det i 
våras, när lånet Nyasha Mushekwi 
(21/12) matades med kantinlägg 
från Radetinac och Berntsen. Nu 
är både Mushekwi och Radetinac 
(skadad) borta, vilket betyder 

att Olsson får ställa om laget till djupledsspel. Det 
kan också bli en framgång, med en spelare som 
Mrabti på mitten. Seon-Min Moon är lånad från 
Östersunds FK och i januari blir backen Jacob Une 
Larsson från BP klar. Martin Broberg släpptes till 
Örebro när DIF tömde frysboxen.

SÄLJBARA
+ Kerin Mrabti* mf 1994 10,0 mkr
Tim Björkström* hb 1991 5,0 mkr
+Daniel Berntsen* mf 1993 5,0 mkr
Emil Bergström b 1993 4,0 mkr
+ Omar Colley* b 1992 4,0 mkr
Haris Radetinac mf/f 1985 3,0 mkr
Kenneth Høie mv 1979 3,0 mkr
– Jesper Karlström* mf 1995 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Hampus Nilson mv 1990 
Sebastian Andersson f 1991 
Adam Kasa b 1993 
Sam Johnson* f 1993 
Soo Yong Joon* mf 1996 
Oscar Jonsson* mv 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Fredrik Stenman b 1983 
Amadou Jawo f 1984 
Jesper Arvidsson b 1985 
Alexander Faltsetas mf 1987 
Stefan Karlsson b 1988 
Kevin Walker* mf 1989 
Elliot Käck* b 1989 
INLÅNADE SPELARE
Seon-Min Moon mf 1992 Östersunds FK
Tino Kadewere f     1996 Harare City

UTLÅNADE SPELARE
Tim Söderström mf 1994 Jönköpings Sö IF 
Jakob Glasberg b 1995 IK Frej Täby
Kevin Deeromram b 1997 Werder Bremen 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Nyasha Mushekwi f 1987  Mamelodi Sundowns efter lån
Martin Broberg mf 1990 Örebro SK 
Nahir Oyal mf 1990 Fri - Syrianska FC
Frej Ersa Engberg b 1995 Fri - studier i USA

 IF ELFSBORG 

Magnus Haglund har fått de yngre 
att växa och ta för sig ytterligare. 
Det har underlättats av att Anders 
Svensson klivit ner som mittback. 
Arber Zeneli är en av säsongens 

genombrottsmän i Allsvenskan, en skarp profi l med 
både snabbhet och teknik. Viktor Prodell, lånad från 
Mechelen, har gjort målsuccé som inhoppare. Emir 
Bajrami kom tillbaka efter fem år, med en karriär som 
befann sig på ett sluttande plan. Just nu rehabtränar 
han med sikte på spel nästa år. Veteranen Daniel Mo-
baeck är korsbandsskadad.

SÄLJBARA
Victor Claesson mf 1992 15,0 mkr
+ Arber Zeneli mf 1995 15,0 mkr
+ Marcus Rohdén mf 1992 15,0 mkr
Sebastian Holmén b 1992 10,0 mkr
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983 5,0 mkr
+ Per Frick f 1992 5,0 mkr
+ Simon Hedlund mf 1993 5,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Liridon Gashi b/mf 1993  
Anton Andreasson mf 1993 
Adam Lundqvist mf 1994 
Arjan Mostafa* f 1994 
Jesper Manns* b 1995 
Viktor Götesson* f 1995 
Viktor Nilsson* b 1996 
Mattias Özgün* b 1998 
 
INVENTARIER (<500.000)
Anders Svensson b 1976 
Andreas Klarström b 1977 
Daniel Mobaeck b/mf 1980 
Lasse Nilsson f 1982 
Jon Jönsson mb 1983 
Henning Hauger mf 1985 
Abbas Hassan mv 1985 
– Simon Lundewall* mf 1988 
Emir Bajrami* mf 1988 
– Anton Lans b 1991 

INLÅNADE SPELARE
Viktor Prodell f 1988 KV Mechelen 
Niklas Gunnarsson b 1991 Vålerengen

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Tom Söderberg mb 1987 BK Häcken 
Victor Rotting f 1993 Motala AIF

 FALKENBERGS FF 

Engelsmannen Hakeem Araba, 
skolad i Peterborough United men 
de senaste åren nästan överdrivet 
berest, har blivit en fullträff för 
FFF. Han är en utåtriktad, kraftfull 

straffområdesspelare som har skrivit på för 1+1 år. 
Här kan klubben möjligen ta in den förlust man 
gjorde när Anton Wede i vintras gick gratis till Hel-
singborg. Unge Gustaf Nilsson är en annan spelare 
med goda framtidsutsikter.

SÄLJBARA
+ Hakeem Araba* f 1991 5,0 mkr
+ Gustaf Nilsson f 1997 3,0 mkr
Dan Keat mf 1987 2,0 mkr
Carl Wede mf 1990 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Adam Eriksson b 1990 
Kamal Mustafa* mf 1991 
Johannes Vall mf 1992 
Rasmus Sjöstedt* b 1992 
Alexander Lundin* mv 1992 
Rasmus Andersson mf 1993 
Felix Johansson mf 1993 
Enock Kwakwa* mf 1994 
Alexander Jakobsen* mf 1994 
Linus Andersson* b 1996 
Erik Zetterberg* mf 1996 
Gustaf Nilsson f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Rodevåg f 1980 
David Svensson mf 1984 
Tibor Joza b 1986 
– Otto Martler mv 1987 
Daniel Johansson b 1987 
Johan Svahn mf 1987 
Per Karlsson b 1989 
Tobias Karlsson b 1989 
Christoffer Carlsson mf 1989 
– Zlatan Krizanovic f 1991 

INLÅNADE SPELARE
Godsway Donyoh mf 1994 Manchester City FC

UTLÅNADE SPELARE
Hampus Svensson mf 1994 Vinbergs IF
Johan Brattberg mv 1996 Vinbergs IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Junaid Sait b 1993 Fri – Académico Viseu

 GEFLE IF 

Gefl e har lånat den montenegrinske 
målvakten Zoran Akovic från Husqvar-
na och plockat åt sig två Bosman-spe-
lare, Kwame Bonsu (Mjällby) och Ilir Be-
risha (Örebro). Så driver man ett elitlag 

med GIF:s plånbok. Och trots det hänger laget med 
i mitten av tabellen. Det är bra gjort.

SÄLJBARA
Jonas Lantto mf 1987 4,0 mkr
Dioh Williams f 1984 2,0 mkr
Johan Bertilsson mf/f 1988 2,0 mkr
David Fällman b 1990 2,0 mkr
Johan Oremo f 1986 2,0 mkr
Jesper Florén b 1990 2,0 mkr
Anders Bååth mf 1991 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Jonas Olsson b 1990 
Ilir Berisha* b 1991 
Martin Rauschenberg* b 1992 
Dardan Mustafa f 1992 
Jacob Ericsson* mf 1993 
Kwame Bonsu* b 1994 
Erik Olsson* mf 1995 
Christoffer Aspgren* mf 1995 

Mark da Silva Lindström* b 1996 
Tsuhutsu Tshakasua* f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Anders Wikström b 1981 
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin b 1984 
Sasa Sjanic mv 1986 
Robin Nilsson b 1988 
INLÅNADE SPELARE
Zoran Akovic    mv 1985 Husqvarna FF 

UTLÅNADE SPELARE
Oskar Larsson    mv 1994 Dalkurd FF 
Emil Bellander f 1994 IF Brommapojkarna

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Oscar Karlsson mf 1992 Fri - Nyköpings BIS

 IFK GÖTEBORG 

IFK Göteborg har en nykomponerad 
trupp som ger klubbledningen en guld-
sits. Det är bara de tre målvakterna 
samt backarna Jónsson och Nordström 
som har utgående kontrakt. Adam 
Johansson har ytterligare ett år. Men 

sedan löper övriga kontrakt till 2017 (minst). Med 
tanke på IFK:s sätt att hanka sig fram de senaste 
åren (att sälja bums, så fort någon hör av sig, för 
att täcka de löpande utgifterna) betyder detta att 
man kan spela ihop ett lag och sikta på serieguldet. 
Sebastian Eriksson köptes loss från Cagliari, avslu-
taren Victor Sköld räddade Åtvidabergs ekonomi, 
erfarne Mads Albæk tar plats på innermittfältet och 
Riku Riski har lånats från Rosenborg. Konkurren-
sen i anfallet behövs för att ersätta Lasse Vibe, som 
gick till Brentford för halva den förväntade sum-
man. Han hade kontrakt till nästa sommar, 
men IFK missade de stora pengarna när vinterns 
bud på övergång sprack. Sparkapital: Kasim Pros-
per och Sabah Lawson från Inter Allies i Ghana. 
Klar inför 2016: Benjamin Zalo (back, född 1998) 
från Ørn Horten. Det är egentligen bara en sak 
som fattas och det är förmågan att föra matcher. 
Sortin ur kvalet till Europa League (mot Belenen-
ses) berodde på just den bristen och blev en sur 
historia, där IFK-ledarna gjorde sitt yttersta för att 
fl ytta fokus från sin egen oförmåga till förmenta 
läten från motståndartränaren. Uselt försök.

SÄLJBARA
+ Emil Salomonsson b 1989 7,5 mkr
Mads Albæk* mf 1990 7,5 mkr
+ Gustav Engvall f 1996 7,5 mkr
+ Søren Rieks mf 1987 5,0 mkr
+ Mikael Boman* f 1988 5,0 mkr
+ Thomas Rogne* b 1990 5,0 mkr
+ Jakob Ankersen* mf 1990 5,0 mkr
+ Haitam Aleesami* b 1991 5,0 mkr
+ Sebastian Eriksson mf 1989 5,0 mkr
Viktor Sköld* f 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Marcus Sandberg mv 1990  
Tom Pettersson* b 1990  
Billy Nordström* b 1995 
Kasim Prosper* mf 1996 
Sabah Lawson* mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Hjálmar Jónsson b 1980 
Johan Hagman* mv 1981 
John Alvbåge mv 1982 
– Adam Johansson b 1983 
– Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984 
Mattias Bjärsmyr b 1986 
Gustav Svensson mf 1987 

INLÅNADE SPELARE
Riku Riski f 1989 Rosenborg BK

UTLÅNADE SPELARE
Malick Mané f    1988              Hønefoss BK 2015
Karl Bohm* mf 1995 Utsiktens BK 
Patrick Dyrestam b 1996 Utsiktens BK

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Heath Pearce b 1984 Fri 
Lasse Vibe mf/f 1987   Brentford FC – 13,0 mkr 
Thomas Mikkelsen f 1990 OB Odense efter lån

 HALMSTADS BK 
 

Halmstads placering under ned-
fl yttningsstrecket (vid landslagsuppe-
hållet efter 22 matcher) är fullt rimlig. 
Laget tappades på spelare i vintras 
och under sommaren har den 

missnöjde Kwame Karikari (en av de nya) lånats ut 
samtidigt som mittbacken Joseph Baffo (som dög i 
U21-landslaget men som inte föll tränaren Janne 
Jönsson i smaken) har sålts för en spottstyver. Nye 
mittfältaren Snorre Krogsgård har tagit en ordinarie 
plats liksom gamle James Keene, senast i Indien och 
nu i sin fjärde svenska klubb. Kan sommarförvärvet 
Matthew Rusike väcka dessa zombies?

SÄLJBARA
King Osei Gyan mf 1988 4,0 mkr
Stojan Lukic mv 1979 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Viktor Ljung b 1991 
Snorre Krogsgård* mf 1991 
Simon Silverholt mf 1993 
Shkodran Maholli f 1993 
Perparim Baqaj* f 1995 
Andreas Bengtsson* b 1996 
Eric Smith mf 1997 
Sead Haksabanovic* mf 1999 

INVENTARIER (<500.000)
Christoffer Andersson* b/mf 1978 
Antonio Rojas mf 1986 
James Keene* f 1985 
Jesper Westerberg hb 1986 
Kristoffer Fagercrantz mf 1986 
Fredrik Liverstam mb 1988 

S P E L A R T R U P P E R N A
Kolumnerna: Namn, position, födelseår samt eventuellt försäljningsvärde. I spelarlistorna är 
årets nyförvärv märkta med asterisk (*). 

Försäljningarna allt mer betydelsefulla Analys Gunnar Persson
gunnar@sportaffarer.se

 

+ Oscar Lewicki Malmö FF 1992 20,0 mkr 15,0 mkr
+ Jo Inge Berget Malmö FF 1990 20,0 mkr 15,0 mkr

Victor Claesson IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 15,0 mkr
+ Ebenezer Ofori AIK 1995 15,0 mkr 2,0 mkr

+ Arber Zeneli IF Elfsborg 1995 15,0 mkr 2,0 mkr
+ Marcus Rohdén IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 10,0 mkr

Enoch Kofi Adu Malmö FF 1990 12,0 mkr 12,0 mkr
Henok Goitom AIK 1984 10,0 mkr 10,0 mkr

+ Emir Kujovic IFK Norrköping 1988 10,0 mkr 0,5 mkr
– Magnus Wolff Eikrem Malmö FF 1990 10,0 mkr 15,0 mkr

Sebastian Holmén IF Elfsborg 1992 10,0 mkr 10,0 mkr
+ Kerim Mrabti Djurgårdens IF 1994 10,0 mkr –

+Vladimir Rodic Malmö FF 1993 10,0 mkr -

Namn Klubb Född Okt -15 Feb -15

Allsvenskans guldklimpar
Oscar Lewicki och Jo Inge Berget surfar på sina internationella insatser för Malmö 
FF och värderas till 20 mkr var, en nivå som just nu verkar vara taket när allsvenska 
spelare fl yttar utomlands. Tre intressanta ungdomar gör entré på listan: Ebenezer 
Ofori (AIK), Arber Zeneli (Elfsborg) och Kerim Mrabti (Djurgården). 

Vårvinterns tre toppnamn har försvunnit: Simon Gustafson (Häcken/Feyenoord), 
Lasse Vibe (Göteborg/Brentford) och Nabil Bahoui (AIK/Al-Ahli). Borta är också Erik 
Johansson (Malmö/Gent), Måns Söderqvist (Hammarby, misshandlad av sin tränare) 
och Alahassan Kamara (Örebro, skadad). Värderingarna av Gustafson och Vibe var 
alltför optimistiska. 

De var båda satta till 25 mkr, men såldes för 18 mkr respektive 13 mkr. Malmö fi ck 
däremot mer än beräknat för Erik Johansson, som var värderad till 12 mkr men sål-
des för 20 mkr. Vad AIK fi ck för Bahoui (värderad till 20 mkr) är hemligt, åtminstone 
tills klubbens kvartalsrapport blir offentlig.

Det är uppenbart att de säljbara pjäserna nu är koncentrerade till ett fåtal 
klubbar. Det är bara de allra starkaste som kan räkna med att få bra betalt vid 
internationella försäljningar. 

Kerim Mrabti

FOTBOLLSBÖRSEN
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Sport & Affärer bedömer 
fotbollsallsvenskans spelare
Sommarfönstrets utlandsförsäljningar gav Allsvenskan ett tillskott på ca 110 mkr, varav 
en tredjedel gick till Malmö FF. I vintras var intäkten ca 190 mkr, varav 45 procent till 
MFF. Av totalt 300 mkr in har MFF kammat in 121 mkr.

Samtidigt ökar skåningarnas hemmapublik, förutom att klubbens internationella fram-
gångar gör att man med gott samvete kan förstärka sina kommersiella intäkter (=sätta 
ett högre pris på sponsoravtalen).

Malmö FF går plus på alla fronter och drar på ett klädsamt (men föga sanningsenligt) 
sätt upp alla ekonomiska snittsiffror för Allsvenskan.

Sanningen är att MFF ensamt står för en allt större del av det som kan sägas vara bra 
med det som kallats ”skitligan”. Inom några år kommer skåningarna att på egen hand 
omsätta lika mycket som klubbarna på seriens nedre halva.

Konkurrenterna är redan nu skiktade i ett fåtal (sportsliga) utmanare och sådana som 
konstant slåss för sin existens. Vissa av dem är duktiga på att sälja biljetter, andra har en 
mindre stampublik och tvingas därför bli vigare rent kommersiellt. En tredje kategori är 
rakt igenom hopplösa.

Trots spelarförsäljningarnas avgörande betydelse är det kutym att inte räkna in dem 
i det s.k. driftsresultatet, som därigenom alltid visar minus. Men den här verksamheten 
balanserar på tre ben: Spelarförsäljningar, biljettförsäljning och sponsorintäkter.

Spelartransaktionerna ger rubriker och tydliga indikationer på kassafl ödet i respek-
tive klubb. Samtidigt medverkar låga publiksiffror och/eller krympande sponsorintäkter 
till lägre intäkter vid spelarförsäljningar. Detta därför att ekonomiskt hårt pressade klub-
bar lever ur hand i mun och därför inte anser sig kunna vänta för länge när någon visar 
intresse.

Publiken ökar (åtminstone för några klubbar) men sponsorintäkterna står still eller 
backar. Framförallt är det slående hur svårt stockholmsklubbarna haft att ”realisera sin 
potential” på det området.

Publikintresset är stort för Hammarby (25 420), AIK (18 882) och Djurgården (16 001). 
Tillsammans med Malmö (17 551) och IFK Göteborg (13 902) utgör man toppen i publik-
ligan (räknat efter 22 omgångar av årets serie). Men förutom undantaget MFF är avdel-
ningen kommersiella intäkter ett svagt kapitel här. Göteborg misslyckades kapitalt på 
den avdelningen förra året. De övriga drar helt enkelt in för lite. Varför?

Allsvenskan har de senaste åren tappat andelar av den totala sponsringsmarknaden 
i Sverige. Det handlar om en eller två procent under det senaste dryga decenniet, en 
period då SEF klappat sig för bröstet med anledning av nya tv-avtal. Ändå tappar man. 
Varför?

Här fi nns en hund av betydande storlek begraven. Det handlar om det problem som 
numera inte får nämnas, men som i första hand berör de nämnda klubbarna: bengal-
bränningarna.

Klubbarna talade ett tag, för inte alltför länge sedan, om att ”skapa affärsutvecklan-
de mötesplatser för våra sponsorer”. Det skulle i sin tur vara affärsutvecklande för fot-
bollsklubbarna, alltså stimulera infl ödet av pengar. 

Idag är det rena nitlotten för en upptagen person att gå på en viktig fotbollsmatch i 
Stockholm. Man vet inte när den börjar och man vet inte när man kommer därifrån. Ex-
poneringen kan vara förmånlig. Men vill man synas på och sammankopplas med ett eve-
nemang som alltför ofta spårar ur i ren anarki? 

Oförmågan på andra områden gör att försäljningarna får allt större betydelse.

Mohammed Ali Khan* mb 1988 
Junes Barny* f 1989 
Alexander Henningsson* mf 1990 
Matthew Rusike* f 1990 

UTLÅNADE SPELARE
Kwame Karikari* f 1992 Balikesirspor
Marcus Johansson b 1993 Östers IF
Malkom Nilsson mv 1993 Östers IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Joseph Baffo b 1992   Eintr Braunschweig – 1,5 mkr
Tim Erlandsson mv 1993 Nottingham Forest

 HAMMARBY IF 

Hammarby fortsätter spendera stort 
på ”billiga” värvningar. När Johan-
nes Hopf fi ck napp i Turkiet hämtades 
islänningen Ögmundur Kristinsson 
från Randers. I sommar har också två 
skadskjutna Bosmanspelare anslutit: 

Richard Magyar från FC Aarau (tidigare Halmstad) 
och 2013 års allsvenske skyttekung Imad Khalili, 
närmast från Förenade Arabemiraten. Vidare har 
Jakob Orlov (även han med självförtroendet i tra-
sor) lånats från Brann. De kommer till ett lag som 
under halva säsongen formerats 4–2–3–1 utan att 
spelet någonsin fungerat. Många spelare har tagit 
stryk mentalt. Det har bl.a. lett till att Måns Söder-
qvist, framgångsrik centrumsnubblare i Kalmar, 
blivit så gott som obrukbar efter 20 matcher på en 
för honom totalt obegriplig position (vänsteryt-
termittfältare). Samtidigt har den hyllade Kennedy 
visat tydliga ålderstecken (svårläkt muskelskada). 
Det har också funnits tydliga brister bland de de-
fensiva mittfältarna, där varken Johan Persson el-
ler Philip Haglund håller måttet. De 25 000 på läk-
tarna sitter kvar i väntan på – vad?

SÄLJBARA
Erik Israelsson mf 1989 4,0 mkr
Birkir Már Sævarsson b 1984 3,0 mkr
Ögmundur Kristinsson* mv 1989 3,0 mkr
Fredrik Torsteinbø mf 1991 2,0 mkr
Lars Mendonça Fuhre mf 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Lars Sætra b 1991 
– Måns Söderqvist f 1993 
Oliver Silverholt mf 1994 
Dusan Jajic* mf 1998 
Isaac Lidberg* f 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Kennedy Bakircioglü mf 1980 
Jan Gunnar Solli mf 1981 
Pablo Piñones-Arce f 1981 
Johan Persson mf 1984 
Stefan Batan b 1985 
Tim Markström mv 1986 
Mats Solheim* b 1987 
– Philip Haglund b 1987 
Imad Khalili* f 1987 
Linus Hallenius f 1989 
Richard Magyar* b 1991 

INLÅNADE SPELARE
Jakob Orlov f 1986 SK Brann
Joseph Aidoo b 1995 Inter Allies

UTLÅNADE SPELARE
Amadaiya Rennie f 1990 SK Brann
William Eskelinen* mv 1996 Värmdö IF
Viktor Nordin mf 1996 IK Frej Täby

 KALMAR FF 

Kalmar vann SM 2008. Sedan sål-
de man sina spelare och byggde 
en arena för pengarna. Idag har 
man en arena. Men man har inget 
lag. Och snart har man heller inga 

pengar. Så kan det gå. Förhandsskriverierna (med 
klubbens goda minne) kring trion Elm visar vad 
som händer när det journalistiska omdömet sätts 
ur spel. Elms var vad som återstod när Söderqvist, 
Israelsson och Solheim (Hammarby) samt Melker 
Hallberg (Udinese) försvunnit under loppet av ett 
år. Just nu har KFF sex spelare utlånade, för att 
klippa så gott det går i löneutgifterna.

SÄLJBARA
– Ismael Silva Lima mf 1994 4,0 mkr
+ Marcus Antonsson f 1991 4,0 mkr
Jonathan Ring mf 1991 4,0 mkr
+ Marcus Nilsson b 1988 4,0 mkr
Emil Nouri b 1985 2,0 mkr
Viktor Agardius* b 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Ole Söderberg mv 1990 
Lars Cramer mv 1991 
Ludvig Öhman b 1991 
Muktar Ahmed* f 1995 
Archford Gutu mf 1993 
Peter Westberg* mf 1995 
Muktar Ahmed* f 1995 
Johan Ramhorn b 1996 
Måns Olström* b 1996 
Giga Chkhidze* b 1997 
Filip Sachpekidis mf 1997 
Svante Ingelsson* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Nenad Djordjevic b 1979 
Stefan Larsson b 1983 
David Elm f 1983 
– Tobias Eriksson mf 1985 
Romario Pereira Sipião mf/f 1985 
– Viktor Elm* mf 1985 
Markus Thorbjörnsson b 1987 
Rasmus Elm* mf 1988 
Papa Diouf mf/f 1989 

UTLÅNADE SPELARE
Pär Ericsson f 1988 Örebro SK
Tor Øyvind Hovda b 1989 Åtvidabergs FF
Archford Gutu mf 1993 IFK Värnamo
Lucas Hägg Johansson mv 1994 Oskarshamns AIK
Peter Westberg mf 1995 Oskarshamns AIK
Sebastian Ramhorn b 1996 Åtvidabergs FF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Mats Solheim hb 1987 Hammarby IF (mars)

 MALMÖ FF 

Malmö har ömsat skinn med lyckat re-
sultat. På vissa punkter är laget star-
kare än tidigare. Johan Wiland är ett 
toppnamn som målvakt. Luis Felipe 
Carvalho, Rasmus Bengtsson och Kári 
Árnason konkurrerar om mittbacks-

platserna. Starke Jo Inge Berget har blivit en of-
fensiv profi l och favorit. Men när Nikola Djurdjic 
lånades från Augsburg fi ck han kliva ner på mitt-
fältets vänsterkant. Högersidans Vladimir Rodic 
har gett attackerna mera sting. Lewicki och Adu 
sköter spelupplägget ypperligt. Samtidigt är det 
trångt i truppen. En gammal gullgosse som Guil-
lermo Molins är frustrerad över att han aldrig får 
chansen. Norrmannen Eikrem har också hunnit 
marginaliseras under året. Sana är på sin höjd 
inhoppare. Frågan är vad som händer i vinter. 
Antingen fl er försäljningar (av toppnamn) eller en 
avtappning nerifrån i truppen.

SÄLJBARA
+ Oscar Lewicki* mf 1992 20,0 mkr
+ Jo Inge Berget* f 1990 20,0 mkr
Enoch Kofi Adu mf 1990 12,0 mkr
– Magnus Wolff Eikrem* mf 1990 10,0 mkr
Vladimir Rodic* mf 1993 10,0 mkr
Yoshimar Yotún* b 1990 8,0 mkr
Pawel Cibicki mf 1994 5,0 mkr
Erik Andersson* mf 1997 5,0 mkr
Agon Mehmeti f 1989 4,0 mkr
Tobias Sana* mf 1989 4,0 mkr
Luis Felipe Carvalho* b 1993 4,0 mkr
Andreas Vindheim* b 1995 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Simon Kroon mf 1993 
Pa Konate b 1994 
Petar Petrovic mf 1995 
Franz Brorsson* b 1996 
Erdal Rakip mf 1996 
Marko Johansson* mv 1998 
Felix Olsson Lundgren* b 1998 
Mattias Svanberg* mf 1999 

INVENTARIER (<500.000)
Johan Wiland* mv 1981 
Kári Árnason* b 1982 
Markus Rosenberg f 1982 
Rasmus Bengtsson* b 1986 
Zlatan Azinovic mv 1988 
Fredrik Andersson* mv 1988 
Mahmut Özen b 1988 
Guillermo Molins mf 1988 
Anton Tinnerholm b 1991 

INLÅNADE SPELARE
Nikola Djurdjic f 1986 FC Augsburg

UTLÅNADE SPELARE
Amin Nazari mf 1993 Fredrikstad FK 
Alexander Blomqvist b 1994 IFK Värnamo
Johan Hammar b 1994  Fredrikstad FK
Piotr Johansson mf 1995 Ängelholms FF
Benjamin Fadi f 1995 Mjällby AIF
Sixten Mohlin mv 1996 Kristianstads FF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Erik Johansson b/f 1988 KAA Gent – 20,0 mkr 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Thomas Guldborg Christensen f 1984 Valur Reykjavik
Johannes Hopf mv 1987     Gençlerbirligi SK – 3,5 mkr
Marko Mihajlovic b 1987 Fri - Syrianska FC
Nahir Besara mf 1991 Göztepe SK – 0,5 mkr
Jonathan Tamimi b 1994 Jönköpings Sö (i våras)

 HELSINGBORGS IF 

Håll detta i minnet: När HIF säljer 
tjänar man inga pengar. Spelarna 
är redan intecknade. När Accam 
försvann i vintras var klubbens del 
40% av 20 mkr. När Emil Krafth i 
somras såldes till Bologna för 5 mkr 

fi ck HIF behålla 35%. Det är därför man accepte-
rade att låna ut Arnór Smárason till Torpedo Mosk-
va under våren (och tillfälligt ersätta honom med 
lånet Astrit Ajdarevic). Sommarens försäljningar 
gav bara tillfälligt ekonomiskt andrum. Rade Prica, 
som gjort 128 ligamål under 13 år utomlands, har 
återvänt. Han blev utvisad i sin andra match, mot 
Norrköping, och fi ck två matchers avstängning. Vi 
får se hur snabb 35-åringen är nästa år.

SÄLJBARA
+ Robin Simovic f 1991 7,5 mkr
Johan Mårtensson mf 1989 6,0 mkr
+ Darijan Bojanic mf 1994 5,0 mkr
Arnór Smárason f 1988 5,0 mkr
Anton Wede* mf 1990 4,0 mkr
Peter Larsson mb 1984 3,0 mkr
Mikael Dahlberg f 1985 3,0 mkr
Lalawélé Atakora* mf 1990 3,0 mkr
+ Jere Uronen b 1994 3,0 mkr
 
PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Fredrik Helstrup* b 1993 
Jesper Björkman mf 1993 
Calle Johansson b 1994 
Emmanuel Boateng mf 1994 
Fredrik Widlund b 1995 
Alexander Achinioti Jönsson mf 1996 
Jordan Larsson* f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Daniel Andersson mv 1972 
Mattias Lindström mf 1980 
Rade Prica* f 1980 
Pär Hansson mv 1986 
Matthew Pyzdrowski* mv 1986 
Andreas Landgren mf 1989 

UTLÅNADE SPELARE
Mohammed Ramadam f 1991 Landskrona BoIS
Gustav Jarl b 1995  AFC United
Elias Andersson mf 1996 Varbergs BoIS
Anton Kinnande f 1996 Motala AIF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Astrit Ajdarevic mf 1990 Örebro SK efter lån
Victor Pálsson mf 1991 Esbjerg - 5,0 mkr
Emil Krafth b/mf 1994 Bologna - 5,0 mkr
Rasmus Lindgren mf 1994 Fri - Avesta AIK (i våras)

 BK HÄCKEN 

Häckens högg till med budet 25 mkr 
utan prutmån när MFF ville köpa Si-
mon Gustafson. Skåningarna tappa-
de intresset. Sedan såldes Gustafson 
till Feyenoord för 18 mkr. Det jobbigt 
när avundsjukan gör sig påmind. 

Häcken är på väg ner i en svacka. Truppen börjar 
bli urvattnad, med en hel del namn som har gjort 
sitt. Spelaromsättningen är i vanlig ordning högt 
uppskruvad men graden av kvalitet i tillförseln kan 
diskuteras. Spiralen pekar neråt. Många skador 
och få målskyttar. Här fi nns ingen anledning att 
sätta fantasipriser på spelare som inte längre pre-
sterar. Återkomne Paulinho och holländaren Hem-
men kan bli förstärkningar. Observera att hälften 
av pengarna för Walid Atta gick till Helsingborg.

SÄLJBARA
Nasiru Mohammed mf/f 1994 5,0 mkr
Samuel Gustafsson mf 1995 5,0 mkr
Mohammed Abubakari* mf 1986 4,0 mkr
Paulinho* f 1986 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Sebastian Ohlsson mf 1992 
Sula Matovu mf/f 1992 
Dardan Rexhepi* f 1992 
Abdel Bouraima f 1993 
Alexander Jeremejeff f 1993 
Simon Sandberg b 1994 
Egzon Binaku b 1995 
Joel Andersson* mf 1996 
Adam Andersson* mf 1996 
Gustav Berggren* mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
David Frölund b 1979 
Martin Ericsson mf 1980 
– René Makondele mf 1982 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo b 1983  
Tefu Mashamaite* b 1984 
Alexander Nadj* mv 1986 
Emil Wahlström b 1987 
Tom Söderberg* b 1987 
Michiel Hemmen* f 1987 
Peter Abrahamsson mv 1988 
Niels Vorthoren* mf 1988 
Jasmin Sudic* b 1990 
Ivo Pekalski mf 1990 

UTLÅNADE SPELARE
Ronald Mukiibi b 1991 Östersunds FK

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Diego Lugano b 1980 Fri – Cerro Porteño 
Gunnar Heidar Thorvaldsson f 1982 IB Vestamanneyjar
Valid Atta b 1986 Gençlerbirligi SK – 3,0 mkr
Leonard Zuta b 1992 HNK Rijeka - 0,5 mkr
Simon Gustafson mf 1995 Feyenoord - 18,0 mkr
Joakim Olausson mf 1995 Fri - Örgryte IS

Robin Olsen mv 1990 PAOK Saloniki – 6,0 mkr
Filip Helander b 1993  Hellas Verona – 9,0 mkr

 IFK NORRKÖPING 

Sportsligt har året varit en odelad 
framgång för IFK Norrköping. Prelu-
dierna var annars märkliga, när för-
väntade toppskytten Alhaji Kamara 
strax före premiären lånades ut till Jo-
hor Darul Ta’zim FC för halva säsong-

en, vilket gav en hyresintäkt på 8 mkr. Under hans 
bortavaro fungerade laget över förväntan. Kvar-
varande forwards Emir Kujovic och Christoffer Ny-
man fann formen. Nya innermittfältsparet Daniel 
Sjölund och Alexander Fransson fann varandra. 
Norrköping är nu ett medaljlag och har ett antal 
spelare med reella försäljningsvärden. Men bakom 
kulisserna är det inte lika välordnat. Klubben klarar 
inte driften av Nya Parken. Klubbdirektören Mag-
nus Karlsson har fått sparken efter bara ett drygt 
år (hur kunde en fotbollsinriktad individ väljas för 
en marknadsinriktad tjänst?). Samtidigt fortsätter 
kommunen hålla verksamheten under armarna. 
Man har redan (i princip) skänkt arenan till klub-
ben. Nu har man betalat överpris för en markplätt. 
IFK har putsat fasaden framgångsrikt men behö-
ver förstärka grunden för att inte allt ska rasa. 
 
SÄLJBARA
+ Emir Kujovic f 1988 10,0 mkr
+ Alexander Fransson mf 1994 8,0 mkr
+ Christoffer Nyman f 1992 6,0 mkr
+ Alhaji Kamara f 1994 6,0 mkr
+ Nicklas Bärkroth* mf 1992 5,0 mkr
+ Linus Wahlquist b 1996 5,0 mkr
David Mitov Nilsson mv 1991 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Andreas Hadenius b 1991 
Arnór Ingvi Traustason mf 1993 
Joel Enarsson* f 1993 
Edvard Setterberg mv 1995 
Gentrit Citaku mf 1996 
Andreas Vaikla* mv 1997 
Filip Degerstål* mf 1997 
Tesfaldet Tekie mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Andreas Johansson mb/mf 1982 
Daniel Sjölund* mf 1983 
David Boo Wiklander mb/mf 1984 
Rawez Lawan mf/f 1987 
Marcus Falk-Olander mf 1987 
Christopher Telo mf/b 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 

UTLÅNADE SPELARE
Haris Sijaric f 1994 IF Sylvia
Adnan Kojic b 1995 IF Sylvia
Oscar Gloveus mv 1996 IF Sylvia
Henrik Castegren b 1996 IF Sylvia
Jonathan Lundin mf 1996 IF Sylvia
Mirza Halvadzic f 1996 Trelleborgs IF
Ihab Naser mf 1997 IF Sylvia

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Marcus Sahlman mv 1985 Fri - IS Halmia 
Edvard Skagestad b 1988 Ålesunds FK
Christopher Meneses b 1990 Fri

 GIF SUNDSVALL 

Sundsvall hänger med i Allsvens-
kan och gör det t.o.m. bättre än 
omskrivna nykomlingskollegan 
Hammarby. Men det är ganska 
skraltigt med kvalitén på seriens 
undre halva. Två av GIF:s försva-

rare har uppmärksammats. Först Robert Lund-
ström, som i somras tog chansen med Vålerengen 
i Norge, och sedan Joakim Nilsson, yngre bror till 
Per (numera i FC København). Joakim hade ska-
deproblem i våras men imponerade när han fi ck 
spela och var i mitten av juli i princip klar för NEC 
Nijmegen. Affären stupade på de personliga villko-
ren. Nu kan U19-landslagsmannen istället ställa in 
sig på att rädda sin klubb kvar i högsta serien. Un-
der sommaren förstärktes anfallet med Shpëtim 
Hasani (närmast från Gornik Leczna), en rutinerad 
kraft som ger tyngd framåt.

SÄLJBARA
+ Joakim Nilsson b 1994 3,0 mkr
Shpëtim Hasani* f 1982 3,0 mkr
+Lars Chr. Krogh Gerson* mf 1990 3,0 mkr
+ Pa Amat Dibba f 1987 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Eic Larsson b 1991 
Leo Englund f 1991 
Granit Buzuku mf 1993 
Jonathan Malmberg mv 1994 
Dennis Olsson b 1994 
Cevin Dotson b 1994 
Erik Granat mf 1995 
Peter Wilson* f 1996 
Filip Tägtström b 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Ålander b 1983 
Tommy Naurin mv 1984 
Johan Eklund f 1984 
Robert Hammarstedt* b 1987 
Daniel Sliper mf 1987 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Adam Chennoufi mf 1988 
Jon Gudni Fjoluson b 1989 
Marcus Danielson b 1989 
Lloyd Saxton* mv 1990 
Rúnar Már Sigurjónsson mf 1990 
Simon Helg mf 1990 
Robbin Sellin mf 1990 

UTLÅNADE SPELARE
Smajl Suljevic* mf 1994  IK Frej Täby

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Robert Lundström b 1989 Vålerengen 

MFF behåller sin topplats. Det som imponerar är att 
man gör det trots alla förändringar i truppen. Sälj-
bara spelare har alltså ersatts av nya säljbara spelare. 
Spannet mellan topp (MFF) och botten (Åtvidaberg) är 
nu mer än 100 mkr.

Malmö står i särklass i en försvagad Allsvenska. 
Mellan juni 2014 (inför sommarfönstret) och oktober 
2015 har börsvärdet fallit med 66 mkr, från 893 mkr 
till 827 mkr. 

Det är en logisk utveckling när klubbarna säljer sina 
bästa utomlands och ersätter med Bosmanspelare, 
spelare utan kontrakt som måste bevisa sitt värde på 
en ny marknad. 

Starkt uppåt går Norrköping (+19,5 mkr), Sunds-
vall (+13 mkr), Djurgården (+11 mkr) och Göteborg (+9 
mkr). Uppgången kan i de tre första fallen hänföras till 
sportslig utveckling i truppen. För Göteborgs del hand-
lar det om starka nyförvärv och där fi nns utrymme för 
ytterligare uppgång

Svagast går Häcken (–33 mkr), Hammarby (–21 
mkr) och Örebro (–12 mkr). Göteborgarna har sålt sin 
största tillgång (Simon Gustafson) men också tappat 
inriktning i övrigt. Hammarbys spelsätt gör att inte 
en enda spelare framstår i positiv dager. Framförallt 
har misshushållningen med Måns Söderqvist satt spår. 
Örebro har rämnat invärtes. 

Generellt kan sägas att klubbarna på värderings-
tabellens nedre halva har mycket små möjligheter att 
sälja spelare till rimliga priser.

Klubb              Totalvärde
                                               Okt -15              Feb -15         +/–
Malmö 126,5 123,5 +3,0
Elfsborg 81,0 77,0 +4,0
Göteborg 68,0 59,0 +9,0
Norrköping 63,5 44,0 +19,5
AIK 62,5 70,5 -8,0
Helsingborg 56,5 62,5 –6,0
Djurgården 52,5 41,5 +11,0
Häcken 45,0 78,0 -33,0
Kalmar 44,5 46,5 -2,0
Falkenberg 39,0 35,0 +4,0
Gefle 38,5 36,5 +2,0
Sundsvall 36,5 23,0 +13,5
Örebro 31,5 43,5 –12,0
Hammarby 29,5 50,5 –21,0
Halmstad 27,0 33,5 -6,5
Åtvidaberg 25,0 23,5 –17,0

Totalt 844,0 850,5 –6,5

Malmö håller när övriga tappar

Börstoppen
 ÅTVIDABERGS FF 

Trots goda placeringar de senaste åren 
(8–8–8) har ÅFF inte lyckats öka in-
täkterna. Istället har försäljningar till 
underpris blivit en livlina. I somras var 
det IFK Göteborg som plockade Victor 
Sköld ett halvår före kontraktets ut-

gång, vilket gav ÅFF en halv miljon. I augusti blev 
fyra anställda uppsagda, en av dem sportchefen 
Mats Karlsson. Det var nog inte särskilt klyftigt 
tänkt, såvida man nu inte till varje pris ville bli av 
med honom. Det innebär nämligen att hela klub-
ben nu sköts med vänster hand. Sommarens värv-
ningar ligger i linje med detta. Målvakten Ludwig 
Bergström är en erfaren reserv som haft många 
kontrakt men sällan fått spela. Ajsel Kujovic höll 
upp helt 2013–14 och tillbringade våren med Var-
bergs BoIS, dock utan att åstadkomma något. De 
inlånade Kalmarspelarna platsade inte i ett annat 
krisande lag.

SÄLJBARA
Martin Christensen mf 1987 2,0 mkr
John Owoeri f 1987 2,0 mkr
Mauricio Albornoz* mf 1988 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Månz Karlsson b 1989 
Mario Jelavic* f 1993 
Pontus Nordenberg b 1995 
Hampus Holmgren b 1995 
David Lundgren* mf 1996 
Kenny Hildeby* f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Kristian Bergström mf 1974 
Henrik Gustavsson mv 1976 
Daniel Hallingström b 1981 
Andreas Dahlén b 1982 
Ludwig Bergström* mv 1983 
Alberis da Silva b 1984 
Petter Gustafsson b 1985 
Gustav Jansson mv 1986 
Ajsel Kujovic* f 1986 
Ammar Ahmed* mf 1988   

INLÅNADE SPELARE
Tor Øyvind Hovda b 1989 Kalmar FF 
Simon Skrabb mf 1995   FF Jaro
Sebastian Ramhorn b 1996 Kalmar FF

UTLÅNADE SPELARE
Emmanuel Dogbe mf 1992        Oskarshamns AIK

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Martin Lorentzson b 1984 Fri 
Bruno Manoel Marinho mf 1984 Slutat
Victor Sköld f 1989     IFK Göteborg - 0,5 mkr
Joel Rajalakso f 1993 Östers IF (mars)
Ruben Lameiras mf 1994 Tottenham H eft. lån

 ÖREBRO SK 

Här vände en lovande försäsong 
i kris och det gick snabbt. Tänkte 
matchvinnaren Alhassan Kamara 
råkade (enligt uppgift) ut för en 
stressfraktur i ena benet och har 
så här långt (22:a omg) inte spelat 

alls (och kan för tillfället alltså inte ses som sälj-
bar). Tungt med tanke på förra årets succé (19/14). 
I hans frånvaro har laget rämnat fullständigt. Le-
dande fi gurer gör inte sitt jobb och tränaren Alex-
ander Axén har blivit allt rödare i nyllet efter varje 
förlust. I sommar har Astrit Ajdarevic kommit gra-
tis från Standard Liège (i våras var han utlånad 
till Helsingborg). Martin Broberg har kommit från 
Djurgården för en billig penning. Han bör ha kostat 
ungefär vad ÖSK fi ck från Århus för Ahmed Yasin 
(500 000 kr?).

SÄLJBARA
Oscar Jansson mv 1990 3,0 mkr
Erik Moberg b 1986 2,0 mkr
Daniel Björnkvist b 1989 2,0 mkr
Astrit Ajdarevic* mf 1990 2,0 mkr
Martin Broberg* mf 1990 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Eidur Sigurbjörnsson b 1990 
Ayanda Nikili b/mf 1990 
Jacob Rinne mv 1993 
– Alhassan Kamara f 1993 
– Karl Holmberg f 1993 
Sebastian Ring b 1995 
Carl Ekstrand Hamrén b 1996 
Douglas Bjäresten* mv 1998 

INVENTARIER (<500.000) 
Nordin Gerzic* mf 1983 
Patrik Haginge b 1985 
Marcus Pode f 1986 
Robert Åhman-Persson mf 1987 
Daniel Nordmark mf 1988 
Logi Valgardsson* b 1988 
Samuel Mensah b 1989 
Christoffer Wiktorsson b 1989 
Daniel Gustavsson mf 1990 

INLÅNADE SPELARE
Pär Ericsson f 1988 Kalmar FF
David Hasler mf 1996     Syrianska IF Kerburan

UTLÅNADE SPELARE
Mozart Surville f 1990 BK Forward
Lukman Murad mf 1996 BK Forward
Christer Lipovac f 1996 Karlslunds IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Ahmed Yasin mf 1991 AGF Århus 
Anton Westerlund b 1995 BK Forward
Michael Seaton f 1996           DC United efter lån
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Namn: Johan saxne 

titel: marknadschef 
BaUhaUs 

Ålder: 39 

Bor: Bromma 

uppväxt: Bjärred 

utbildning: 
civilekonom utbildning 
vid ekonomi högskolan i lund. 

Civil karriär: Bank. startade 
i slutet av 90-talet kakel- och 
måleributik i malmö med målare 

och plattsättare. sålde 
2004 andelen i företaget 
och blev inköpsansvarig för 
vvs och kakel på BaUhaUs. 
Från 2010 marknadschef. 

intressen: skidor. golf. 
cykel. deltar i en svensk 
klassiker. 

kör: volvo v70. 

läser: allt jag hinner om sport 
och affärer. 

favoritidrott: Fotboll  

20 sPoNsorProfileN

hur viktig är idrotten som mark-
nadsföringskanal för bauhaus? 

– Ofantligt viktig. Idrottssponsring-
en har växt i betydelse vilket tydligt 
framgår av våra regelbundna mät-
ningar. Vi har i grunden förändrat va-
rumärkespositionen och laddningen i 
vårt varumärke genom vår sponsring.  

hur ser er sponsorstrategi ut? 
– Vi vill var med i den svenska varda-

gen, i det unga och ideella. När ung-
arna kommer hem från träningen och 
man hänger upp tröjorna på tvättlinan 
så ska det stå Bauhaus på ryggen. Vi 
vill vara delaktiga i hela familjen och 
inte enbart kretsa kring den manliga 
delen av idrotten. Går vi in vill vi gärna 
ha en central plats så att vi inte försvin-
ner i mängden när vi ska aktivera oss.  

– Avtalet med Svenska friidrottsför-
bundet kom som ett exempel helt rätt 
i tiden för oss. Friidrott älskas ofta av 
hela familjen och många har själva 
provat på någon gren. Alla kan delta 
och det förlängde vår kalender till att 
även gälla sommarhalvåret. Vi fick en 
tongivande plats. Puma deklarerade 
att de skulle hoppa av. OS i Rio 2016 
hägrade. Genom att sponsra ett för-
bund hittar vi lättare den röda tråden i 
våra engagemang. Vi hade till exempel 
aldrig gått in och sponsrat Stockholms 
Bauhaus Athletics (fd DN-galan) om 
vi inte först hade ett förbundsavtal. 

– Cykel är också en bra sport för oss 
målgruppsmässigt. Väldigt många ut-
övar sporten. Inte minst män i den 
övre medelåldern vilka givetvis också 
är viktiga för oss.  Fotbollen ger oss 
inte tillräcklig exklusivitet. 

– I hockeyn sponsrar vi förbundet 

Han vill bygga svensk idrott
Johan Saxne är marknadschefen som vill vara med 
och bygga svensk idrott. Ska han gå in i nya sam-
arbeten prioriterar han främst sponsring av special-
idrottsförbund där bolaget som han marknadsför, 
BAUHAUS, får en tydlig profil.   

ställningar och längdhoppsgropar på 
parkeringarna. Kring Stockholm Bau-
haus Athletics gjorde vi många upp-
skattade evenemang kring våra fem 
Stockholmsvaruhus tillsammans med 
Stadionklubbarna och Michel Torné-
us. Vi byggde upp små arenor som 
skulle locka folk att prova på. Vi ak-
tiverade oss även i Kungsträdgården 
hela veckan och på Östermalms IP.  

– Till Finnkampen bjöd vi våra 200 
bästa säljare på två dagars upplevelse 
med middagar, artister och spännan-
de friidrott på ett Stockholms Stadi-
on där Bauhaus var tydligt expone-
rat överallt. Hela sommaren har gått 
i  friidrottens tecken.  

utmana Kronvall 
– Under det senaste ishockey-VM i 

Prag bjöd vi ner våra 20 bästa säljare 
till slutspelet. Vi försåg den svenska 
publiken med svenska flaggor där det 
stod: ”vifta med denna så får ni 10 
procent rabatt i våra varuhus” … Vi 
körde reklamfilm med Niklas Kron-
vall i tv. 

– Hockeyförbundet har månat om 
att Sverige ska ha världens bästa skyt-
tar så vi har tagit fram en skottramp 
med mål och medföljande plexiglas-
skiva att lägga pucken på som säljs i 
våra varuhus vilket är en annan lyck-
ad aktivering. Skottramperna bru-
kar ställas ut utanför våra varuhus 
och under landskamper i arenorna 
för folk som vill provskjuta och delta 
i tävlingar. I Barkarby brukar Niklas 
Kronvall som är från Jakobsberg, del-
ta och utmana folk på skottrampen. 
Vi har ett internt koncept som heter 
Bauhaus förstafemma där våra fem 
viktigaste leverantörer får delta i våra 
aktiveringar runt våra sponsorskap. 

– Inom cykel var vi aktiva under 
SM-veckan i Örebro (där vi för öv-
rigt även byggde upp squashhallen). 
Vi brukar fronta kända cyklister i oli-
ka sammanhang genom vårt avtal 
med förbundet.

– På den privata sidan sponsrar vi 
ju Marcus Hellner som var med i en 
reklamfilm under skid-VM i Falun.  

ni stödjer även barncancerfonden i 
deras mål att utrota barncancern. 

– Ja vi har sedan början på samar-
betet bidragit med över 10 miljoner 
kronor till deras verksamhet. En av 
aktiviteterna har varit den populä-
ra ”Spring för Livet”, där vi skänkt 
pengar till Barncancerfonden varje 
gång en anställd motionerat – något 
som inte bara samlat in flera hundra-
tusen kr utan även bidragit till bättre 
hälsa hos medarbetarna. Målet var 
att alla i personalen skulle röra sig 
minst 30 minuter per dag. Det kunde 
gälla promenader eller träning i våra 
gym. Vi satte upp en stor tavla med 
alla medarbetares namn. För var-
je 30-minuterspass kunde man sät-
ta ett kryss i diagrammet. Ett kryss 
gav 10 kr till fonden. En bonus blev 
att vår sjukfrånvaro sjönk till närmast 
noll. Nu körs konceptet i alla våra 
butiker. Som ett led i vårt samarbe-
te med Barncancerfonden arbetar vi 
även med fondens ambassadör Aron 
Andersson. I juni 2015 kickstarta-
de samarbetet då Bauhaus skänkte 
drygt 240 000 kr tillsammans med 
Aron i samband med Stockholm 
Marathon.   

hur ser du på idrottssponsring som 
mf-metod.  

– För oss är den en naturlig och in-
tegrerad del i marknadsföringsarbetet 
med målet att bli mer lokala för att 
närma oss våra kunder.  

Vad har du för råd till ett företag 
som står i begrepp att börja samar-
beta med idrotten? 

– Analysera noga vad du vill få ut 
av samarbetet. Du måste ge dig själv 
tid. Planera långsiktigt för full utväx-
ling. Jag skriver aldrig ettårskontrakt 
utan minst treåriga avtal. Satsa på att 
aktivera ditt sponsorskap. Det är där 
värdet ligger.  

har du några planer på nya avtal? 
– Vi analyserar ständigt nya möjlig-

heter på marknaden.
 text: Gustaf Berencreutz

och Tre kronor eftersom det är så folk-
kärt. Internationellt hade vi sponsrat 
ett antal ishockey-VM (tom Minsk då 
vi hoppade av eftersom vi inte vill för-
knippas med odemokratiska länder). 
Vi kände att vi ville in på förbunds-
nivå för att kunna nå ungdomsnivån 
och inte enbart eliten. Innan det hade 
vi även avtal med klubbar som Dif och 
Mif som vi alltså lämnat.   

ni får inte tillräckligt med exklusi-
vitet i herrfotbollen. ni sponsrade 
ett tag ett antal allsvenska elit-
klubbar. hur ser det ut idag?  

– Idag sponsrar vi enbart Bromma-
pojkarna för att de är Sveriges bäs-
ta klubb på att fostra ungdomar med 
över 750 ideella ledare och tränare. Vi 
är huvudsponsor till BP totalt inklu-
sive damfotbollen.  

Kan du ge några exempel på hur ni 
aktiverar er? 

– Tar vi friidrotten har vi haft mycket 
bra möjligheter att aktivera oss på våra 
varuhus där vi byggt upp höjdhopps-

BauHaus 
verksamhet: Bygghandel. 

Huvudkontor: Barkarby (1:a butiken som byggdes 
i sverige).  

ägare: heinz Baus. 

vd i sverige: kennet littland. 

antal butiker: 275 i europa varav 17 i sverige.

antal anställda: 40 000 i europa varav 3000 i 
sverige. 

marknadsandel i sverige: marknadsledande. 

marknadskanaler: tv, print, digitalt, odr, 
sponsring. 

marknadsorganisation:  8 anställda. 100% av 
bolagets marknadsföring sker från hk i Barkarby.  

sponsringens andel av 
marknadsföringsbudgeten (inklusive 
aktivering): ca 15%. 

konsulthjälp: mash (marknadsföring, varumärke). 
hjärnbruket (aktivering av sponsorskap) och 
sponsor Insight (mätning av exponering). 

sponsrar: Förbund: svenska Ishockeyförbundet, 
tre kr, svenska cykelförbundet, svenska 
Friidrottsförbundet. klubb: Brommapojkarna. 
evenemang: stockholm Bauhaus athletics. 
Individuellt: marcus hellner och racerföraren 
Johan kristoffersson. socialt: team Rynkeby/
Barncancerfonden/aron andersson/give hope.   

sPoNsorProfileN joHaN saxNe  

Vi har  
i grunden 
förändrat 
vaumärkes 
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och ladd
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i vårt varu
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Norrköping – Sveriges idrottsstad!

Alla i Norrköping vill vara med och bidra till ett myllrande 
idrottsliv där barn, ungdomar och vuxna, breddidrottare 
och elitutövare deltar på lika villkor och med samma 
förutsättningar. Just nu gläds vi åt våra framgångsrika 
elitlag som är viktiga motorer för staden och en förebild 
för alla barn och ungdomar att vilja idrotta.

Idrott skapar samhörighet
Idrotten förenar, utvecklar och skapar samhörighet. Att 
delta i idrottslivet handlar om mer än bara idrott. Fråga 
bara de 13 000 barn och ungdomar som varje år deltar 
i någon form av organiserad fritidsaktivitet. Det handlar 
om upplevelser, gemenskap, skratt och glädje. För att 
öka mångfalden och jämställdheten inom idrotten och 
integrationen i samhället har vi under 2015 satsat på 
fritidsmiljonen. Fjorton föreningar har tack vare bidraget 
kunnat driva olika projekt, och kunnat erbjuda avgiftsfria 

aktiviteter för barn och unga mellan 10 och 15 år. På 
så vis har ett flertal nya mötesplatser för barn och unga 
skapats i kommunen.

Norrköping gör folkfest av SM-veckan
Genom en god dialog mellan föreningar, ideella krafter 
och kommunen är nu hela Norrköping rustat och redo 
att genomföra SM-veckan sommaren 2016! Som stolta 
arrangörer är vår vision att SM-veckan ska bli en idrottslig 
folkfest som lämnar avtryck. Vi ser även SM-veckan som 
en unik arena för idrottsutbildning för både stora och 
små. Den ger oss en fantastisk möjlighet att ta en aktiv 
roll i dialogen kring idrottslivet och är ett viktigt led i 
arbetet att bli Sveriges ledande idrottsstad.

www.norrkoping.se
www.facebook.com/norrkopingskommun

Vi är en genuin idrottsstad med ett fantastiskt engagemang hos föreningar, ungdomar, barn, 
vuxna, publik och näringsliv som gör idrottsstaden Norrköping. Här finns något för alla genom den 
stora bredd av idrottsföreningar, evenemang och de många platser som finns att utöva idrotten på.
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CS: – För tio år sedan räckte det med att 
den som representerade en rättighet var en 
passionerad eldsjäl. De hittade för eller se-
nare företag som hängde på mot biljetter 
och exponering. Nu handlar det i mycket 
större utsträckning att kunna motivera af-
färsnyttan för sina partners och samtidigt 
vara en eldsjäl.
jl: – Tiden med ”snälla pengar” är verk-
ligen förbi. Idag gäller det för rättighetsä-
gare att vara extremt flexibel gentemot sina 
partners. 
CS: – När jag talar med våra partners är 
nyckelordet unikt innehåll eller content. 
Vi är content drivers och ska utveckla ett 
unikt content åt partnerföretaget kopplat 
till vår tävling som ska hjälpa partnern att 
vinna sympatier hos köpare av deras pro-
dukter. I den processen uppstår affärsnytta. 

Vilka är de stora kunskapsglappen?
jl: – Kunskapen hos rättighetsägare och 
rättighetsköpare är fortfarande väldigt va-
rierande. Vissa köpare utnyttjar inte spons-
ringen eller partnerskapens fulla potential. 
Det upplevs kosta mycket pengar och man 
vet inte exakt hur man ska använda rättig-
heterna. Sponsring är idag ett begrepp som 
står för väldigt olika värden beroende på 
vem du talar med. Vi talar hellre om part-
nerskap och kommersiella samarbeten.
CS: – Nyare begrepp som Brand Allianc-
es, varumärkesallianser, och Brand Expe-

rience, varumärkesupplevelser, beskriver 
ganska väl hur branschen utvecklats från 
sponsring och mecenatskap till hur du som 
rådgivare hjälper företag att utveckla varu-
märken och förmågan att sälja fler produk-
ter. Det innebär att du som arrangör el-
ler konsult måste vara lika nyfiken på hur 
dina sponsorer tjänar pengar och hur du 
kan hjälpa till att utveckla varumärket och 
affären, som du är på att utveckla din egen 

rättighet eller tävling.
jl: – Rättighetsinnehavarna kan bli myck-
et bättre på att göra hemläxan i att förstå 
sina partners behov. Det ska sedan kom-
bineras med att ha extremt bra koll på sin 
egen målgrupp och hur den konsumerar 
rättigheten. 
CS: – Köparna i sin tur behöver förstå  
att effekten inte uppstår direkt utan mås-
te ha uthållighet, tålamod och vara lång-

siktiga. Ta Vattenfall World Triathlon som 
exempel där det första året i Vattenfalls 
mätningar var en begränsad ökning av li-
keability, kundnöjdhet och lojalitet. Efter 
tredje året som sponsor har kundnöjdhe-
ten och lojaliteten ökat med 25 procent 
i gruppen som kände till att Vattenfall 
sponsrar tävlingen jämfört med kontroll-
gruppen. Nu mäter man upp en effekt 
som syns på sista raden.

jl: – Det gäller motsvarande situation för 
oss som konsulter att kunna hantera rät-
tighetsägarens förväntningar. Processen 
att hitta rätt partnerföretag som ska leva 
med en rättighet länge är oftast lång där  
mål och värderingar ska stämma överens 
mellan partnerna. Titta på hur många och 
hur ofta partnerskap på 10 miljoner och 
uppåt görs. Det är inte ofta och när det 
väl görs använder sig alla köpare av exper-

tis och konsulter för det ses som en inves-
tering.
CS: – Det är konsultens roll att hjälpa den 
ansvarige personen hos köparen med inför-
säljningen. Om investeringen är tillräckligt 
stor kommer den ansvarige att få motive-
ra den internt för en CFO, ledningsgrupp 
och vd. Konsultens roll är att ta fram un-
derlaget som tydligt visar på ”så här kom-
mer vårt varumärke förändras och affär 
utvecklas genom den här investeringen”. 

hur utvecklades Svenska Spel som köpare 
under er tid på bolaget?
CS: – Jag vet av egen erfarenhet att flera 
av de stora förbunden som uppvaktade 

Svenska Spel för att förnya avtal upplevde 
oss som en mycket mer kravställande och 
affärsmässig part jämfört med tidigare. 
jl: – Det är ingen hemlighet och helt na-
turligt att kravställningen ökade efterhand 
med tanke på hur mycket pengar avtalen 
handlade om. Vi jobbade mycket med att 
utveckla samarbetena. Idag kan vi se effek-
ter av det när Svenska Spel kliver av en rät-
tighet som SHL, där man inte hittar fram 
sett till innehåll och nivåer. Generellt är det 
positivt att ett företag och rättighetsägare 
vågar ifrågasätta, avsluta och ersätta sam-
arbeten. 
på vilka sätt påverkar trenden med fler 
och större internationella aktörer?
CS: – Lagardère är ett företag med ekono-
misk uthållighet. Det krävs när det kan ta 
upp till fyra år innan du skapar vinster som 
gör att du har en hållbar rättighet. En an-
nan fördel med att vara ett globalt företag 
är att jag just nu sitter och värderar tre sto-
ra idrottskoncept som Lagardère genom-
för någonstans på jordklotet. Jag tittar på 
om det kan plockas till Sverige och dupli-
ceras kostnadseffektivt med hjälp av kol-
legors kunskap och erfarenhet från andra 
marknader.
jl: – Det finns ett behov på en marknad 
som växer så det knakar och kunskapen 
inte hinner med hos köpare och säljare. 
Nya konsultföretag poppar upp och har  

sPort & affärerkoNsultkamPeN

Kan ni beskriva era affärsmodeller?
johAn lindVAll (jl): – Generate Partner-
ships företräder huvudsakligen större rät-
tighetsägare. I ett drömscenario kommer 
vi in tidigt i processen och kan vara med 
och tydliggöra rättighetens kommunikati-
va positionering. Nästa steg är att utveck-
la rättigheten och det affärsmässiga erbju-
dandet. Det ligger till grund för matchning 
mot rätt partners och införsäljning av part-
nerskap. Vi jobbar med både fast och rörlig 
ersättning, där provisionen på gjorda affä-
rer står för en absolut majoritet.
CAlle StjeRnA (CS): – Lagardère repre-
senterar ett stort antal tävlingar som vi 
i flesta fall äger själva. När det kommer 
till mitt affärsområde ”Endurance” utgör 
deltagaravgifter den största intäkten ihop 
med intäkter från våra kommersiella part-
ners. Vi har även digitala intäktsströmmar 
och merchandise. Paketering av boende 
och resa ihop med deltagande i samarbete 
med värdstaden är en viktig del. Broad-
cast är en funktion som går över alla af-
färsområden som innebär att vi produce-
rar vår egen TV. Alla våra tävlingar ska vara 
TV-mässiga för att vi ska kunna sälja rörlig 
bild till TV- och mediebolag världen över.  

hur har marknaden förändrats?
jl: – Den digitala utvecklingen och hur 
det har påverkat allt från arenor till möjlig-
heten att kommunicera med målgrupper 
på plats och via plattformar som webbsi-
dor, sociala medier och LED-skärmar. Det 
har förändrat landskapet helt och innebär 
stora möjligheter för oss som jobbar med 
kommersiella rättigheter genom att rät-
tigheterna lever året runt på ett helt annat 
sätt.  
CS: – Jag representerar flera endagseve-
nemang. Det är tomtebloss, men när jag 
går ute till mina partners talar jag om ett 
tolvmåndersengagemang. Digitaliseringen 
möjliggör att vi kan göra allt från tränings-
program för anställda till aktiviteter på en 
digital plattform året om. Det motiverar 
större investeringar i endagsevenemang.

Den ena företräder lagardère – en fransk börsjätte som 
skapar och lägger evenemang under sig på svensk mark. 
Den andre Generate partnerships – en utmanare som  
utvecklar rättigheter genom affärsutveckling vida bort-
om sponsring. Båda har suttit på samma sida och vet 
hur landets tyngsta köpare tänker. Sport & Affärer träf-
fade Calle Stjerna och Johan Lindvall för ett samtal om 
deras nya positioner på en rättighetsmarknad i föränd-
ring präglad av kunskapsglapp, branschglidning, globali-
sering och digitalisering. 
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vi en marknad i Sverige som omsätter 
över 10 miljarder kronor på sponsring  
och event är det en tillräckligt intressant 
kaka för internationella bolag att vilja ta 
del av. 
CS: – Sverige har flera häftiga idrottseve-
nemang som är unika globalt sätt. Vi har 
flera av världens största lopp och det väck-
er mina kollegors nyfikenhet hur det går 
till. Intressant är att ägarstrukturen i Sve-
rige skiljer sig från andra länders markna-
der som är mer konsoliderade där stora 
aktörer köpt upp små lokala arrangörer. 
I Sverige är det småarrangörer med stora 
lopp och det finns säkert stora aktörer som 
sneglar på att skapa sig en position på den 
svenska och nordiska marknaden genom 
att köpa upp ett antal större tävlingar.
jl: – Det finns dock en risk när stora ak-
törer kommer in och lovar stora garan-
tier och sedan inte har uthållighet. Det 
behöver idrotten tänka på vad som hän-
der om garantierna inte finns längre. 

hur ser ni på att anlita konsulter kontra 
att anställa kompetensen?
jl: – Grundstrategin hur man driver sin 
rättighet måste rättighetsägaren äga själv. 
Det kan inte lämnas över på en partner, 
även om det är ett krav idag på att företa-
gen som kommer in måste vara med och 
driva rättigheten. 
CS: –  Duktiga konsulter arbetar med 
många företag och rättigheter hela tiden. 
Det ger en fördel i unik kunskap och ett 
informationsövertag som är värdefullt i en 
stenhård konkurrens.
jl: – För oss är det viktigt att rättighetsä-
garen är en professionell motpart och vet 
vad den vill. Om en klubb eller organisa-
tion ska anställa en person för rättighets-
utveckling kräver det att det finns kunskap 
och förankring i ledningen för att kunna 
leda personen.

Vad kan bygga branschen vidare?
jl: – En mycket stark utvecklingstrend när 
vi pratar med företagen är samhällsnytta 
och CSR-spåret. Företagen är intressera-
de av att engagera sin personal och sam-
arbetspartners. Vi ser hur stark trenden 
motion och hälsa är kopplat till motions-
evenemangen. Här måste de större för-
bunden och ligorna i Sverige göra ett jobb 
för att hänga med och vara attraktiva. 

– Sedan handlar det hela tiden om att 
öka kompetensen i branschen och tydlig-
göra köparnas och säljarnas målsättning-
ar, och inte minst de gemensamma mål-
sättningarna i partnerskapet. Då kan vi få 
se många spännande partnerskap framö-
ver. Vem vet, kanske kommer Paralympis-
ka spelen ha ett större marknadsvärde, hö-
gre attraktionsvärde och fler partners än 
de olympiska spelen i framtiden.
CS: – Jag tror på funktionella samarbe-
ten och skulle i egenskap av arrangör av 
idrottsevenemang vilja gifta ihop mig med 
underhållnings- och musikindustrin och 
de stora aktörerna inom CSR-området. 
Vad skulle hända om Live Nation, Röda 
Korset och Vattenfall World Triathlon sam-
lades runt ett tomt papper för att skapa en 
ny upplevelse som både är kommersiellt 
gångbar, skapar värden för behövande och 
samtidigt gör att många människor har kul 
på vägen. Det vore spännande!

text: johan thorén

kampen om de perfek ta partnerskapen

joHaN liNdvall

titel: client service 
director

Bor: visby

Ålder: 44

familj: Fru eva och 
barnen ella 15 och 
klara 11

yrkesmässig bakgrund: 
sportjournalist canal plus, kanal 
5, sveriges Radio gotland och 

stockholm samt Radiosporten 
1994-2004. svenska spel; 
sponsorchef 2005-2012 samt 
sponsor- och varumärkeschef 
2012-2014.

intressen: golf

favoritsport: Fotboll och 
ishockey

favoritlag: södertälje sk

Bästa arena: visborgsvallen i 
visby

geNerate PartNersHiPs

ägare: claes lindström, anders 
liljeblad, Johan lindvall och 
gustav ek

grundat: 2013/2014

verksamhet: generate arbetar 
uteslutande mot rättighetsägare 
med kundspecifika lösningar 
avseende kommunikativ 
positionering, kommersiell 
paketering, värdering, strategi 
och försäljning.

antal anställda: 6

omsättning: ca 8 mkr
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Calle stjerNa 

titel: head of 
endurance sports

Bor: saltsjö-Boo

Ålder: 50

familj: Fru, två söner

yrkesmässig 
bakgrund: Partner och vd för 
sponsor strategi, mindshare 
Broadmind och Performance sweden, 
varu märkeschef svenska spel och 

koncernchef Ps group.

intressen: outdoor living och familj, 
gärna i kombination

favoritsport: som tränare och 
spelare: fotboll. som utövare: 
långdistanslopp och triathlon.

favoritlag: alltid hammarby. 

Bästa arena: som hammarbyare 
gillar jag att tele2 förra året blev 
utsedd till sveriges och världens 
bästa arena.

lagardÈre sPorts aNd 
eNtertaiNmeNt 

ägare: lagardère är ett börsnoterat 
franskt företag

grundat: 1965

verksamhet: entertainment 
& sports management: 
marknadsföring, sponsring, 

hospitality, innehållsproduktion, 
medierättigheter, produktion och 
distribution, konsultation, aktivering, 
digitala tjänster, arena management, 
atletrepresentation och event 
management.

omsättning: 2014: 394 miljoner euro

antal anställda: 1 600. 

kontor: 60 

länder: 25

lagardère i sverige: 

World triathlon stockholm,  
velothon stockholm,  
stockholm open,  
swedish open,  
nordea masters,  
helsingborg open,  
Friends arena,  
aIk,  
helsingborgs FF m.fl.

antal anställda: 150
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kunskapen hos 
rättighetsägare 
och rättighetskö
pare är fortfarande 

väldigt varierande. 
Vissa köpare utnyttjar inte 
sponsringens eller partner
skapens fulla potential. 
johAn lindVAll

som konsult eller 
arrangör måste du 
vara lika nyfiken 
på hur dina spon

sorer tjänar pengar som du 
är på att utveckla din egen 
rättighet eller tävling.
CAlle StjeRnA
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Verksamheterna sker antingen nära den 
ordinarie verksamheten i respektive för-
ening, eller i anslutning till boenden, ex-
empelvis flyktinganläggningar, fortsätter 
Christina. Vi vill nu bygga vidare och ut-
veckla arbetsmodellen i flera kommuner. 

Vi frågade också Cinnika Beiming, di-
striktsidrottschef för Stockholmsidrotten, 
om deras arbete med integration. 

– Det finns många fantastiska projekt på 
gång, men vi har inte fått tydliga direktiv 
från Riksidrottsförbundet så vi vågar inte 
namnge några exempel ännu. Satsningen 
möjliggör att vi kan stötta de föreningar 
som redan har en ambition och gör ett bra 
arbete, de som är mentalt förberedda el-
ler skulle vilja göra något för att inkludera 
målgruppen.  

framtida stöd viktigt 
Riksidrottsförbundet hade enligt uppgif-
ter sökt om 300 miljoner kr hos regering-
en förra året. 

– Det främsta skälet till detta, berät-
tar Janne Carlstedt, var att värdet på an-
slaget efterhand har urholkats medan vi 
samtidigt har höjt ambitionsnivån kring 

våra insatser som en stark samhällsbyg-
gare. Med ökade flyktingströmmar finns 
det ännu mer att göra och föreningarna 
behöver ökat stöd för att ha möjlighet att 
kunna ta emot och möta nyanlända under 
etableringsprocessen. 

Enligt Janne Carlstedt kommer under 
hösten 2015 också en analys att göras som 
underlag för beslut om en mer långsiktigt 
och hållbar användning av det ökade an-
slaget för 2016 och framåt. 

 text: GeorGIos XyftIlIs   

eveNemaNg idrott oCH iNtegratioN

special olympics World summer games

Los Angeles Times sportkrönikör Bill 
Plaschke hyllade mottot “Reach Up L.A.” 
för att det inte förekom något flaggviftan-
de bland de tävlande under invigningsce-
remonin eftersom detta inte handlade om 
en kamp mellan länder.

–  Special Olympians are cool. They just 
are, skrev Plaschke.

Alla håller med honom. Det gör de 62 
338 – vilket är 7 053 fler än befolkningen 
i Örnsköldsvik! - som var på invignings-
festen på Los Angeles Memorial Coliseum 
där det arrangerades Olympiska Spel 1932 
och 1984. Och det blev en fest värdigt sta-
den som hyllar skådespelare för årets bäs-
ta roller. Legendaren Stevie Wonder var i 
toppform, liksom Avril Lavigne, Becky G., 
Jay Balvin och Seidah Garrett. Sportlegen-
darer som Yao Ming, Michael Phelps, Na-
dia Comaneci, Dikembe Mutombo och 
Greg Louganis möttes med kraftiga ova-
tioner nar de dök upp på den gigantiska 
bildskärmen.

–  Ni representerar människans ande-
mening, sa president Barack Obama i sitt 
videotal och USA:s First Lady Michelle 
Obama önskade alla lycka till från scenen.

Maria Shriver berättade om sin mam-
ma, Eunice Kennedy Shriver som tog initi-
ativ till Special Olympics Summer Games. 
De första internationella Special Olym-
pics holls i Chicago 1968. Rörelsen betjä-
nar fyra miljoner människor världen runt.

–  Mamma startade Camp Shriver for att 
hon var övertygad om att idrott kunde för-
ena samhällen och hon var helt inställd på 
att ge människor, som i likhet med hen-
nes syster var utvecklingsstörd, möjlighet 
att utforska sina fysiska talanger.

“let me win, but if i cannot win, let me 
be brave in the attempt.”

Spelens slogan känns användbar för vem 
som helst.

Drygt 30 000 volontärer garanterade att 
allt praktiskt fungerade. Ja, inte hundra-

procentigt, men nästan. De första dagar-
na saknades bussar vilket gjorde att många 
delegationer fick vänta i flera timmar på 
flygplatsen och hundratalet aktiva tvinga-
des sova på golvet i en idrottshall innan de 
kunde checka in på sina rum.

Louise Cleary, 47 och tvåbarnsmamma 
från Göteborg var en av dessa oumbärli-
ga volontärer. Hon tog två veckors semes-
ter för att vara “Delegation Liason” (län-
ken mellan Special Olympics och svenska 
truppen).

–  En helt fantastisk ära att få vara med 
på deras resa! Både roligt att kunna hjälpa 
till med bussar, borttappat bagage, över-
sätta engelska, men mest att få dela glädjen 
och äventyret med alla härliga deltagare, 
säger Louise.

–  Det var spännande att gå in på are-
nan inför 67 000 åskådare (och direktsänt 
på ESPN). Det var en sådan blandning av 
lycka och glädje och nerver bland oss alla 
när vi sakta makade oss genom tunneln in 
på plan medan vi alla vrålade "Heja Sveri-
ge" för fullt. Och glädjen (och lite tårar) i 
ansiktena på idrottarna när de såg och vin-
kade till sina familjer som fanns på plats 
bland åskådarna, ivrigt viftande med svens-
ka flaggor … Det var mäktigt!

Resan för den svenska truppen började 
med en utomordentligt välordnad vistelse 
i Riverside 100 km öster om Los Angeles.

– Host Town Program innebar att vi 
fick möjlighet att ta del av den amerikan-
ska kulturen, åka på en massa utflykter 
och att träna, berättar Jonatan Sandberg, 
Sports Director Special Olympics. Vi fick 
ett enormt fint bemötande från alla män-
niskor vi mötte. Särskilt av de som ställde 
upp som volontärer.

Därefter bar det iväg till Los Angeles, en 
stad med 3,9 miljoner invånare.

De svenska deltagarna delades upp i 
två grupper. Fotboll och judo bodde på 
UCLA-universitetets campus medan fri-
idrott, simning, bowling, ridning, hand-

boll och golf tog in på USC-universitetet. 
Båda universiteten kan skryta med sex no-
belpristagare, men i OS-sammanhang le-
der USC med 258 medaljer (122 guld, 76 
silver, 60 brons) mot UCLA:s 250, (125 
guld, 65 silver, 60 brons).

Vad fick du för intryck av tävlingarna i 
los Angeles?

–  Inramningen på arenorna var fantas-
tisk, särskilt publiktillströmningen impone-
rade. Det skapades en härlig stämning på 
tävlingsplatserna vilket givetvis var inspire-
rande för de aktiva, säger Jonatan.

Och på tal om aktiva, är han stolt över 
den blå-gula truppen.

–  Våra aktiva var fantastiska! De visade 
prov på idrottslig glöd, stort tålamod vid 
olika prövningar och förmåga att prestera 
när det gäller som mest. Och minst lika vik-
tigt, en kunskapstörst att lära sig mer om 
de olika saker vi hade förmånen att upp-
leva.
Stora evenemang är sällan perfekta. Var 
det något som kunde ha varit bättre?

–  Själva arrangemanget hade mer att 
önska. Det fanns en del arrangörsmissar,  
t ex bristande information, men på det sto-
ra hela var Special Olympics World Sum-
mer Games en succé.

De blå-gula återvände hem med 46 
medaljer i bagaget: 20 guld, 12 silver och 
14 brons!

Bland guldmedaljörer kan nämnas bow-
larna Louise Andersson Kierulf som vann 
singel, var trea i dubbel (med  Ann-Char-
lotte Persson) och tvåa i lag, och Ann-
Charlotte Persson som också vann i singel 
och ingick i silverlaget.

På herrsidan tog Thomas Andersson 
guld i singel och dubbel med Alexander 
Engström och var tvåa i lag.

Alexander vann singel, dubbel med Tho-
mas Andersson och kom tvåa i lag.

Simmarna vann 20 medaljer, varav sju 
guld.

–  Dock brukar vi inte prata så mycket 
om medaljer, påpekar Jonatan. Vi vill mer 
förmedla att Special Olympics handlar om 
att utmana sig själv utifrån sina egna förut-
sättningar. Det gjorde verkligen deltagarna 
i den svenska truppen och det är jag myck-
et stolt över!

Svenska Parasportförbundet och Sveri-
ges Paralympiska Kommitté som är ett av 
70 specialidrottsförbund inom Riksidrotts-
förbundet har ansvaret för idrott för perso-
ner med rörelsehinder, synskador och ut-
vecklingsstörningar inom 19 idrotter. Man 
har 37 000 medlemmar i 480 föreningar.

Jonatan Sandberg ser med spänning 
fram emot nästa år.

heja Sverige - Special olympics Games i 
Göteborg 2016.

–  Vi har guldläge att utveckla vår verk-
samhet. Just nu har vi ett spännande pro-
jekt som heter ”Special Olympics i sär-
skolan” med syfte att få igång ett bättre 
samarbete med särskolor ute i landet och 
på så sätt nå vår målgrupp bättre. I projek-
tet ingår också att arrangera Special Olym-
pics Games i Göteborg 3-4 juni 2016.

Jonatan hoppas att man kan fortsät-
ta samarbetet mellan särskolorna och ar-
rangemanget Special Olympics Summer 
Games.

–  Men för att kunna göra det behöver vi 
mer resurser. Och för att få mer resurser 
behöver vi synas mer.

Därför kom dokumentärserien ”Heja 
Sverige” mycket lämpligt. Den hade pre-
miär i TV4 måndag 7 september. Tittarna 
får följa med på hela resan med den svens-
ka truppen från uppladdning, träning och 
vardagsliv till guldjakten i USA.

–  Vår förhoppning är att TV-serien ska 
skapa ett intresse kring Special Olympics 
i Sverige.

Special Olympics Games i Göteborg har 
alla förutsättningar att bli lyckat. Sverige 
är bra på stora evenemang. De första Pa-
ralympiska Vinterspelen ägde rum 1976 i 
Örnsköldsvik där 198 blinda och ampute-
rade aktiva från 16 länder tävlade i alpint 
och skidor. Och VM i friidrott 1995 betrak-
tas än idag som ett av de bäst genomförda 
i historien.  
 text: keIjo lIIMataInen

Med 6 500 aktiva och 2 000 tränare från 165 nationer, (25 fler än OS
1984 i Los Angeles!), blev 14:e Special Olympics World Summer Games
25 juli – 2 augusti i LA, en formidabel succé.

– Huvuddelen av bidraget ska fördelas 
bland våra 21 distriktsförbund eftersom 
de har den bästa lokala kännedomen om 
idrottsrörelsens utmaningar och möjlighe-
ter i kommunerna. 

Viktigt med föreningslotsar 
– Vi fördelar nu 600 000 kr till varje distrikt 
för att kunna anställa en koordinator, fort-
sätter Janne. Enligt vår erfarenhet är det 
speciellt viktigt för arbete med nyanlända 
som fått uppehållstillstånd att det finns en 
anställd koordinator eller föreningslots vars 
uppgift är att vara länken till övriga aktö-
rer, exempelvis: Migrationsverket, Arbets-
förmedlingen, kommuner, landsting, flyk-
tingmottagningar och skolan. 

–  Vad gäller de 
resterande drygt 10 
miljoner kr som ska 
ut i distrikten, för-
klarar Janne, håller 
jag på att samman-
ställa deras beskriv-
ningar av vad som 
pågår och vad som 
planeras under res-
ten av året. Beslut 
på det fattas senare i höst. 

på distriktsnivå 
Vi kontaktade Christina Ericsson, di-
striktsidrottschef för Smålandsidrotten 
och frågade hur det ökade stödet kan an-
vändas. 

– Smålandsidrotten har i några kom-
muner: Gnosjö, Gislaved, Nässjö, Em-
maboda och Uppvidinge, startat arbete 
som gett positiva effekter. Vi bygger lo-
kala nätverk för samverkan, för att samla 
kraft,  öka kompetensen och beredskapen 
att ta emot nyanlända. Några exempel på  
existerande aktiviteter är simskola, tema-
veckor, skogsvandringar och orientering. 

Sambafotbollen 
En av de mest populära aktiviteterna i 
Östberga är Sambafotbollen, eller Pelada 
- spontanfotboll - som den också kallas. 
Den drivs av Samba Football Academy, 
grundat av Erik "Samba-Erik" Johansson. 
Erik har spelat i Malmö FF, Hammar-
by IF, men också i Brasilien varifrån han 
hämtade idén om att det viktiga i fotboll 
inte måste vara själva resultatet, utan det 
vackra spelet, O jogo bonito.   

– Vi försöker skapa en fotboll utan krav 
och press, som inte fokuserar på vem som 
vinner, säger Erik i ett samtal vi hade med 
honom. Som jag ser på det, fortsätter han, 
blir det fel när det är för många priser att 
vinna och för mycket resultat som ska räk-
nas. 

Samba och integration 
Sambafotbollen har visat sig framgångsrik 
och finns numera i flera stadsdelar, både 
i Stockholm och Göteborg. Den finan-
sieras främst av Stadsdelsförvaltningarna 
som tydligen investerar i att verksamhe-
ten är en motpol till det allt tuffare kli-
mat som råder i många områden och i att 
fotbollen också är ett utmärkt redskap för 
integration. 

– Sambafotbollen ger en positiv effekt i 
varje område där vi startar, säger Erik, ska-
degörelserna blir mindre så det finns alltid 
önskemål om att vi ska fortsätta. Barn och 
ungdomar kan hos oss lättare lära känna 

varandra, bli bättre i språket och stärka sitt 
självförtroende. Inte minst för våra ledare, 
för de 18-20-åringar som får utbilda sig i 
sambafotbollens värdegrund, bidrar fot-
bollen enormt för resan i livet, fortsätter 
Erik. Den blir en utmärkt introduktion till 
både föreningsliv och arbetsliv. 

ensamkommande flyktingbarn 
Till Sambafotbollen söker sig många 
gånger också ensamkommande flykting-
barn. 

– Vi hade under en period en grupp på 
20 barn som precis kommit till Sverige, 
minns Erik. De tog sig varje lördag från 

ökat statligt stöd för idrott och integration 
Statsanslaget till idrottsrörelsen för 
arbete med integration ska stärkas 
med 32 miljoner kr för år 2015 och 
64 miljoner kr från och med år 2016. 
Vi frågade janne Carlstedt, pro-
jektchef och integrationsansvarig på 
Riksidrottsförbundet, om det finns 
några tankar på hur det ökade ansla-
get ska användas. 

fakta
det statliga integrationsanslaget till idrotten: 

• ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla 
sin verksamhet och rekrytera nya aktiva och 
ledare. 

• ger idrottsrörelsen, genom distriktsidrotts-
förbund och idrottsföreningar, möjlighet 
att erbjuda aktiviteter och grundläggande 
introduktion till föreningslivet för nyanlända som 
fått uppehållstillstånd i sverige. 

• … innebär i reda pengar 32 miljoner kr 2015.  
Från 2016 ökas anslaget till 64 miljoner per år.

Integration och 
idrott i Östberga
Stadsdelen Östberga i södra Stockholm - där undertecknad i många år 
arbetat som fritidsledare - har på senare tid blivit negativt stämplat och 
associerat med skadegörelse och destruktion. Det är därför lätt att allt 
det positiva som ändå händer i området kommer i skymundan. Det finns 
idag många verksamheter i Östberga, ofta kopplade till den lokala fritids-
gården, som på ett positivt sätt engagerar allt fler barn och ungdomar. 
Idrotten är en viktig del i detta sammanhang. 

Skogås till Hässelby Gård - vi pra-
tar alltså om andra sidan staden 
- för att delta i Samban. I arbetet 
med ensamkommande flykting-

barn uppkommer det förstås problem 
med språk och kultur. Det blir svårt att 
få dem att förstå hur vi tänker, fortsätter 
Erik, men det brukar lösa sig genom kam-
rater de träffar som kommer från samma 
land. 

fC feminina 
I utredningar som gjorts har det visat sig 
att tjejer med invandrarbakgrund är klart 
underrepresenterade inom idrotten. Vi frå-
gade Erik om denna tendens också finns i 
Sambafotbollen. 

– Ja, tyvärr, det kanske ligger i kultu-
ren, många tjejer får till exempel inte spe-

la fotboll med killar för sina föräldrar. Vi 
har därför startat projektet FC Feminina 
med enbart kvinnliga ledare, där det för-
utom träningen också blir mycket samtal, 
säger Erik. FC Feminina finns i Norsborg 
och i Hässelby Gård och där deltar nästan 
bara invandrartjejer. 

ökat stöd kan hjälpa 
Efter den glädjande nyheten om det ökade 
budgetanslaget 2015 för integrationsarbe-
te inom idrotten, finns det en förhoppning 
i Östberga att inte bara Sambafotbollen 
men också andra liknande aktiviteter kan 
få ta del av stödet, direkt eller indirekt, för 
att skapas och utvecklas. Det skulle kunna 
bidra till att avlägsna den negativa stäm-
peln som hittills bitit sig fast i området. 

 text: GeorGIos XyftIlIs

"samba-erik" 
johansson.

jan carlstedt
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26 27roller derBy sPort & affärer

Varje idrott har sin egen historia. Berät-
telsen om hur roller derby kom till Sveri-
ge började vintern 2007 när fem tjejer be-
stämde sig för att starta föreningen STRD, 
Stockholm Roller Derby. Den nya spor-
ten, där två lag på rullskridskor gör upp på 
en oval bana, blev ingen omedelbar succé. 
Föreningen hade svårt att rekrytera spelare 
och saknade motstånd. Det var först två år 
senare, när STRD delade ut flygblad un-
der filmen Whip it på Stockholm Filmfes-
tival, som intresset exploderade. 

– Sedan dess har det bara rullat på. Rol-
ler derby är en sorts kultur och kvinno-
rörelse som har spritt sig över landet. På 
senare år har roller derby också växt som 

seriös sport och börjar nu bli riktigt stort i 
Sverige, säger Monica Lidén, tränare och 
spelare i STRD.  

En av dem som såg filmen på festiva-
len var Salli Honkanen. Hon reste hem 
till Malmö och startade CCR, Crime City 
Rollers, 2010. Vid starten bestod fören-
ingen av ett tiotal personer. Idag har CCR 
runt 150 medlemmar och förutom a-lag 
finns ett b-lag och c-lag samt tre lag som 
bara spelar internmatcher och ett junior-
lag. 

Enligt Ina Pettersson, medieansvarig för 
föreningen, beror det stora intresset på att 
det finns ett behov av en tuff sport för tje-
jer och icke-män. 

– Många, inklusive jag, har aldrig utövat 
någon annan sport, men lockas av att det 
är en tuff sport med tacklingar. Man kan 
säga att det är en feministisk sport. Det är 
kvinnan som är normen och det finns inga 
herrlag som prioriteras framför oss. Spor-
ten styrs av oss som själva utövar den och 
det finns inga invanda mönster sedan fle-
ra decennier tillbaka om hur vi ska träna 
och vara.

Selektiv sponsring 
Utövarnas samhörighet ses också som en 
framgångsfaktor. Spelarna tränar flera 
gånger i veckan och är aktiva i förenings-
arbetet, vilket gör att de kommer varandra 
väldigt nära. Det är också medlemmarna 
själva som samlar in pengar eller står för 
merparten av de kostnader som uppstår i 
samband med matcher i Sverige eller ut-
omlands. CCR, som sponsras av Tandla-
get, 5th Blocker Skates och SISU Mouth 
Guard, är öppna för fler sponsorer, men 
inte till vilket pris som helst. 

– Många medlemmar är politiskt intres-
serade, oftast vänster, och vill inte sälja ut 
föreningen till första bästa företag. CCR 

vill gärna ha sponsorer, men det ska ock-
så vara företag som vi kan stå för och vi 
har haft flera diskussioner om vart grän-
sen går. Sen har vi inte varit särskilt aktiva 
eller duktiga på att hitta sponsorer själva. 

Sedan 2011 är roller derby en del av 
Svenska Skridskoförbundet och Riks-
idrottsförbundet. Strax efter inträdet an-
slöt sig tre föreningar till Skridskoför-
bundet och nu, bara fyra år senare, är 32 
föreningar anslutna till förbundet. 

– För ett litet förbund som oss är det 
en oerhört snabb utveckling, säger Sofia 
Larsson, utvecklingskonsulent vid Svenska 
Skridskoförbundet. 

– Det ställer också nya krav på oss efter-
som det är en idrott där ingen i förbundet 
har tidigare erfarenhet utan vi har fått skaf-
fa oss kunskap med tiden. 

Tillsammans med föreningarna har för-
bundet tagit fram ett seriesystem, bestå-
ende av Elitserien och Division 1, som de 
närmaste åren kan utökas med Division 2. 
Sverige har även ett landslag som vid inof-
ficiella VM i USA 2014 slutade sexa efter 
att ha blivit utslagna av finalisten England. 
Precis som i föreningarna är det landslags-

spelarna själva som får stå för större delen 
av resekostnaderna vid landskamper. 

– Vi stöttar så gott vi kan med den be-
gränsade budget vi har, men för att ta del av 
de elitstöd som finns från RF måste vi först 
visa resultat. Sponsringsmässigt har spor-
ten en fantastisk potential då vi har dukti-
ga, häftiga och seriösa idrottspersoner med 
bra värderingar. Att vara med på SM-veck-
an och sändas i tv är ett kvitto på hur långt 
sporten har kommit, anser Sofia Larsson. 

brist på idrottshallar 
Allt fler föreningar startar upp barn- och 
ungdomsverksamhet, men i flera orter 
bromsas den fina utvecklingen av bristen 
på idrottshallar och rätt underlag. I en del 
städer, som Stockholm, är det svårt att få 
träningstider eftersom hallbehovet är stör-
re än tillgången. 

För att inte spelarna ska fastna i golvet 
och skada sig krävs det dessutom trägolv 
eller hårt sportgolv i roller derby, men de 
flesta nya hallar förses med en mjuk gum-
mimatta som bromsar rullskridskorna. 
Det finns också idrottshallar där sporten 
inte är välkommen eftersom den anses för-

störa golvet. 
– Vi sliter inte mer på golvet än vad an-

dra idrotter gör, och vi jobbar på att öka 
förståelsen för sporten. Bristen på hallar 
gör dock att vi inte kan ta emot fler senio-

rer och att det står många barn och ungdo-
mar på kö som inte får utöva sporten. Det 
finns ett kommunalt förslag på en utom-
husbana som vi hoppas ska bli godkänt i 
höst, berättar Monica Lidén.

Även om det är en ganska ung sport i 
Sverige tillhör både STRD och CCR Eu-
ropatoppen och medverkar under hösten 
i International 2015 WFTDA Division 1 
Playoff and Championship tournaments i 
USA – vilket kan beskrivas som ett världs-
omfattande Champions League för roller 
derby. STRD, som har vunnit tre raka SM-
guld, satsar i år lite extra på den internatio-
nella turneringen och har valt att låta sitt 
b-lag representera föreningen i Elitserien. 

– Det innebär förmodligen att vi missar 
SM-guldet, men vi tror att det på sikt kan 
vara utvecklande om föreningarna satsar på 
fler internationella matcher. Det ska också 
bli roligt att se hur ett b-lag utvecklas av en 
sådan här utmaning. Sportens utveckling, 
både spelet och intresset, går ständigt fram-
åt och framtiden för svensk roller derby ser 
väldigt ljus ut, säger Monica Lidén. 

 

                                            text: pIerre eklund  

lexikoN 

liga = klubb 

Bout = match 

Jams = en liten del av en period 

Pack = klunga 

Jammer = ska tränga igenom 
motståndarnas klunga 

Blocker = Förhindrar jammern att tränga 
igenom 

Pivot = den blocker som kan ta över 
stjärnan från jammern, alltså ett 
strategiskt spelarbyte under pågående 
jam. 

derby kisses = Blåmärken 

spelarna använder sig ofta av 
smeknamn/artistnamn 

sPelet 

matcherna består av två 
30-minutersperioder, som är indelade 
i flera jams. varje lag har fem spelare 
på den ovala banan. en är jammer och 
ska tränga igenom motståndarnas 
klunga. de andra fyra är blockers som 
ska förhindra motståndarnas jammer 
att tränga igenom och samtidigt hjälpa 
sin egen jammer som har en stjärna på 
hjälmen. Båda lagens blockers startar 
samtidigt på domarens signal vid den 
främre startlinjen medan båda lagens 
jammers startar samtidigt vid den 
bortre startlinjen. den jammer som först 
lyckas ta sig igenom alla motståndarnas 
blockers utan att straffas för regelbrott 
kallas lead jammer. de båda jammers 
ska nu snabbt köra ikapp klungan igen 
varefter poängräkningen börjar. varje 
omkörd motståndarblocker ger en 
poäng. lead jammer kan närsomhelst 
avbryta jammen genom att placera sina 
händer på höfterna. 

Historik

Roller derby startades på 1930-talet 
i Usa där sporten har växt kraftigt 
under 2000-talet som en slags 
kvinnorörelse. I Usa finns arenor som 
är anpassade för sporten.  de svenska 
föreningarna är främst öppna för 
kvinnor och transpersoner, men allt 
fler startar mixlag med kvinnor och 
män. Frågan om huruvida män ska 
involveras i föreningarna är laddad. I 
göteborg har det länge varit delade 
åsikter om männen, som är domare och 
funktionärer, ska tillåtas att träna med 
damlaget.  

turNeriNgar oCH vm 

många föreningar är medlemmar i 
Women's Flat track derby association 
som är sportens högsta instans. WFtda 
anordnar internationella turneringar 
för klubblag, men arrangerar inget 
världsmästerskap för landslag. tidningen 
Blood & thunder magazine står bakom 
inofficiella vm för landslag där sverige 
kom sexa 2014. 

För vissa är det bara en idrott. För många  
andra är det mer än så. Kvinnorörelsen och 
sporten roller derby är på frammarsch, och  
är den snabbast växande skridskosporten  
i Sverige idag.  

roller derby – en sport    på frammarsch
foto: enGIn
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roller derby är en 
publiksport i usa.

den snabbast växande 
skridskosporten i sverige 
utövas främst av tjejer.

Ina pettersson, med artistnamnet In action, 
från Malmöklubben crime city rollers.

Crime City  
rollers
grundat: 2010  
antal medlemmar:  
cirka 150  
meriter: tillhör  
europatoppen 
och medverkar 
i internationella 
turneringar.  

stoCkHolm  
roller derBy 
grundat: 2007  
antal medlemmar: 
cirka 150, inklusive 
juniorer.  
meriter: tre sm-guld, 
tillhör europatoppen 
och medverkar 
i internationella 
turneringar. 
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28 iNterNatioNellt
HoCkey oCH Hälsa

Lotteriinspektionen är en tillstånds- och tillsynsmyndighet. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen  020-81 91 00. 

Fler än två miljoner spelare har redan valt att spela hos ATG. Det är  
de spelarna som möjliggör att vi kan avsätta 1,6 miljarder kronor till 
hästnäringen – varje år! Med det kontinuerliga  
bidraget är ATG hästarnas största sponsor  
i Sverige.

Läs mer om allt hästen gör för Sverige  
på gillahäst.se och delta i diskussionen  
på facebook.com/gillahast

VARJE GÅNG DU SPELAR  
GYNNAR DU OCKSÅ NÅGON ANNAN. 
DU VÄLJER VEM.  

tandlösa leenden på hockeyspelare har 
alla vant sig vid. men tandskadorna 
kostar årligen Svenska ishockeyför-
bundet 2,2 mkr i försäkringspremier. 
en tandläkarbehandling kan kosta så 
mycket som upp till 100 000 kr. Själv-
risken ökar dessutom om spelaren inte 
haft ett godkänt tandskydd. utöver det 
kommer mer eller mindre plågsamma 
ingrepp. men nu har Svenska isockey-
förbundet dragit i bromsen och tagit 
fram standard för tandskydd. målet är 
att rätt skydd ska sänka kostnaderna 
med 50 procent.

Alla spelare födda 1984 eller senare som 
inte har heltäckande ansiktsskydd måste 
använda godkänt tandläkartillverkat tand-
skydd. Men enligt en undersökning är det 
så många som fyra av tio av dem som slar-
var med tandskyddet

Hockeyförbundet har därför genomfört 
ett Tandskadeprojekt till-
sammans försäkringsråd-
givaren Pensum och för-
säkringsbolaget Folksam, 
som ersattes av Svedea un-
der resans gång. Det var 
lång väg att få en standard. 
Till slut var det Universitet 
i Dortmund, Fachhochs-
hule Südwestfalen i Soest, 
Tyskland, som skapade en 
standard.

Det innebär att alla leve-
rantörer av tandskydd från 
och med nu ska skicka sina 
produkter till Dortmund 
för testning och godkän-
nande.

Nu finns godkänt specialanpassat 
skydd, som tar upp minst 65 procent av 
kraften, är smidiga att anpassa och ha på 
och kostnaden begränsas till cirka 3 000 
kr. Ungefär som en kompositklubba med 
andra ord.

Mikael Lundström, projektledare för 
Tandskadeprojektet på Svenska Ishock-
eyförbundet, är nöjd med projektet.

–  Vi har varit grundliga i vårt arbete och 
fått fram en bra modell för att testa och 
godkänna skydden. Det innebär också 
att vi får bort icke fungerande skydd från 
marknaden. Nu gäller det att jobba vidare 
med attityden hos spelarna och få dem att 
upptäcka att de nya tandskydden är lätt-
are att använda än många av de äldre. Det 
kommer att ta ett par, tre säsonger innan 
vi ser fullt genomslag på användandet och 
kan uppnå vårt mål att sänka kostnaderna 
för tandskadorna med hälften.

 text: joachIM von stedInGk

godkända tandskydd räddar 
hockeyspelarnas tänder

Det är 
viktigt att 
inspirera 
och upp
muntra 
kvinnor 
att delta i 
det politis
ka arbetet 
så att våra 
röster kan 
höras när 
viktiga 
beslut ska 
tas. 
AnitA defRAntz

På OS i Los Angeles 1984 var 23 
procent av de aktiva kvinnor. I Pe-
king 2008 var siffran 43 procent. Vid 
OS i Atlanta 1996 saknade 26 natio-
ner kvinnliga deltagare, men i Lon-
don 2012 skrevs efterlängtad historia.

– London 2012 var första gången 
där kvinnor hade samma grenar på 
programmet som män och där samt-
liga 205 länder var representerade av 
kvinnor, säger Anita DeFrantz som 
gladdes åt att sprintern Tahmina Ko-
histani var Afghanistans första kvinn-
liga OS-deltagare.

Nya nationer i London var Brunei, 
Qatar och Saudiarabien och boxning 
för damer debuterade.

Och inte nog med det – för första 
gången skickade USA ett lag till OS 
med fler kvinnliga (269) än manliga 
(261) deltagare.

fler kvinnor till ioK
Nu kämpar Anita DeFrantz, 62, för 
att fler kvinnor ska väljas in i IOK.

– Målet är 20 procent kvinnor i alla 
kommittéer vilket innebär 23 av 115 
medlemmar.

DeFrantz tycker att förre IOK-pre-
sidenten Jacques Rogge gjorde ett bra 
jobb.

– Han jobbade för jämlikhet och 
ska ha all heder för det. Men trots 
att vi noterat väsentlig framgång är 
vi långt ifrån färdiga med vårt arbe-

te. Vi håller konferenser i olika regio-
ner och på alla kontinenter och inte 
minst världskonferensen är ett ut-
märkt tillfälle att promota kvinnor. 
IOK samarbetar med FN for att må-
let om jämlikhet ska uppfyllas under 
ledning av IOK:s nye president Tho-
mas Bach.

Medan antalet kvinnliga deltagare 
ökat är det fortfarande färre som sit-
ter på ansvarsfulla poster.

– Och det är en fråga som måste 
lösas snarast möjligt. Det är viktigt 
att inspirera och uppmuntra kvinnor 
att delta i det politiska arbetet så att 
vara röster kan höras när viktiga be-
slut ska tas.

beundrar Gunilla lindberg
Hon är full av beundran för Gunilla 
Lindberg och hennes insatser.

– Vi känner varandra sedan länge 
och det är alltid inspirerande och ro-
ligt att träffas och jobba ihop.

När Gunilla 2004 som andra kvin-
na valdes till vice president, påpekade 
hon att ”Anita varit en god kvinnlig 
förebild för mig”. 

Hon föddes i Philadelphia, men 
växte upp i Indianapolis, Indiana 
med tre bröder. Mamma Anita P. 
DeFrantz var lärarinna och pappa 
Robert socialarbetare och chef för 
organisationen Community Action 
Against Poverty.

she loves la
Anita DeFrantz hoppas och tror att Los Angeles för 
tredje gången får arrangera OS år 2024.
– Los Angeles är den plats i hela världen som alltid 

är redo att stå som värd för OS. Det är en stad som 
älskar idrott.

började bry sig om  
andra människor
– Det jag såg och vet om deras liv 
och de problem jag ställts inför gjor-
de att jag började bry mig om andra 
människor.

Hennes bror, David är imponerad 
av sin syster.

– Hon är genuin och har en dröm 
och vision om hur underpriviligiera-
de ska få det bättre. I vår familj är det 
viktigt att tjäna Gud och mänsklighe-
ten. Det gör Anita. Hon bryter grän-
ser så att andra ska få en chans i livet.

Anita var flitig och betraktades 
som en studiebegåvning. Idrotten 
lockade inte. Det var något som kil-
lar ägnade sig at.

– Det fanns inga idrottsmöjligheter 
för oss flickor. Jag sjöng i en kör, var 
med i en orkester och ett marsche-
rande band.

började idrotta under universitets-
tiden
– Det var först på universitetet som 
jag fick chans att idrotta, så jag sim-
made lite.

Hon spelade basket på Connec-
ticut College och tyckte att det var 
kul, men inget som hon brann för. 
Det var när Anita en dag såg en man 
komma bärandes på en lång tunn båt 
som hon kände att hon hittat sin pas-
sion. En roddbåt.

– Jag gick fram till honom och ställ-
de frågor och frågade om jag fick pro-
va att sitta i den. Och jag älskade det 
från första stund!

Intresset för rodd växte, men 
19-åringen tog sina studier i juridik 
vid University of Pennsylvania Law 
School och valdes in i Pennsylvania 
State Bar 1977.

ett stolt ögonblick?
– Ja, men det var tufft och att vara 

African American gjorde det inte 
lättare. Normalt brukar man ha ett 
sommarjobb på en advokatfirma, 
men jag ägnade mig åt rodd och var 
tvungen att jobba under terminerna. 
Men det gick för jag var engagerad 
och målinriktad.

första färgade kvinnan i ioK:s 
historia
Som roddare tog Anita OS-brons i 
åtta med styrman 1976, VM-silver 
1978, var VM-finalist fyra gånger och 
sex gånger amerikansk mästare. Och 
hon var lätt att känna igen.

– Jag var ju den enda färgade i 
rodd, ler Anita, som sedan blev första 
amerikanska färgade kvinna i IOK:s 
103-åriga historia!

Var föddes din vilja att kämpa mot 
rasism?

– När jag såg Sydafrika proteste-
ra under OS i Montreal 1976. Dom 
stod upp för rättvisa och det gjor-
de ett oerhört starkt intryck på mig. 
Men jag lärde mig också av de olym-
pier som stannade kvar för att be-
visa att alla kan leva i fred. Idrotten 
krossar gränser och upplöser hat. Jag 
vill att alla ska ha möjlighet att utöva 
och delta i idrottstävlingar. Vänska-
pen som jag upplevde i OS-byn för-
ändrade mitt liv.

Fyra år senare drömde Anita om 
chansen att vinna OS-guld i Moskva, 
men president Jimmy Carter bojkot-
tade spelen.

DeFrantz skapade rubriker när 

hon opponerade sig mot USA:s av-
hopp.

– De enda som kunde ta det be-
slutet var de aktiva som tränat hårt i 
många år. Jag sa att han, (Jimmy Car-
ter) inte verkade förstå det.

utmanade jimmy Carter
Hon utmanade Carter offentligt och 
inledde en process mot USA:s Olym-
piska kommitté. Reaktionerna som 
följde var nationellt förakt och inter-
nationell berömmelse! Människor 
som inte brydde sig om idrott be-
traktade Anita som opatriotisk. Hon 
drunknade i hatbrev och fick telefo-
nen avlyssnad.

har du någonsin ångrat ditt ställ-
ningstagande?

– Nej. Jag anser att det var ett rea-
listiskt mål då. Jag hade rätt då och 
jag har rätt idag. Det är viktigt att alla 
har rätt att välja och den rätten togs 
ifrån oss.

Anita brinner för att barn ska få en 
chans i livet. Inte alla kan bli belö-
nade med medaljer och tjäna peng-
ar på att simma fort, kasta långt eller 
avgöra en basketfinal i sista sekunden 
med en trepoängare.

– Det finns andra idrotter utöver 
football, basket och baseball. Rodd, 
till exempel! Man lär sig mycket av 
att delta i idrott, som att ta beslut och 
samarbeta med andra. Inte minst 
flickor och kvinnor upptäcker att man 
inte behöver vara ensam. Jag vill att 
barn och vuxna ska använda idrotten 
på ett sätt som gör dom bättre.

Get kids off the street      
Under årens lopp har 2,5 miljo-
ner barn deltagit i ”Get Kids Off 
the Street” och varje sommar lock-
ar simskolorna i Los Angeles 9 000 
pojkar och flickor!

– Bäst av allt är när man träffar nå-
gon som börjat i simskolan och som 
säger att ”jag har blivit hälsosammare 
av tävlandet”, säger Anita. Det gläder 
mig mer an något annat.

Innan 2015 läggs till historien, tän-
ker Anita lämna Los Angeles Foun-
dation84 som delat ut 225 miljoner 
dollar till närmare 2 200 ungdomar i 
sportorganisationer.

– Men jag tänker absolut inte slå 
av på takten. Jag har suttit på min 
post som president och direktör i så 
många år och tycker att det är dags 
för någon annan att ta över. 

 text: keIjo lIIMataInen

fakta

Namn: anita l. deFrantz.

född: 4 oktober 1952 i Philadelphia.

Bor: los angeles.

familj: ogift.

yrke: Iok:s vice president 1997-2001, 
återvald 2013.

sportsliga meriter: os-brons 1976 i 
rodd, åtta med styrman, vm-silver 1978 
och finalist fyra gånger, sex gånger 
amerikansk mästare.

utbildning: University of Pennsylva-
nia, connecticut college, University of 
Pennsylvania law school.

utmärkelser: en av “10 women who 
changed the world” l’equipe magazine 
2010, en av “the 20 most powerful 
women in sport”, sportsPro magazine, 
2009, en av “150 women who shake 
the world”, newsweek 2011.

Knäna värkte och ryggen var 
trött. Min skade- och smärthis-
torik är på inget sätt unik bland 
idrottare. Tänk om... Tänk om 
jag redan som ung hade fått styr-
keträna och bygga upp det som 
var svagt för att skydda kroppen. 
Styrketräning som tyvärr ansågs 
farligt för barn och ungdomar. 
De senaste åren har det dock gått 
åt rätt håll i Sverige. Ämnet har 
börjat diskuteras och trenden är 
förhoppningsvis på väg att bry-
tas. Redan 2009 släppte Riks-
idrottsförbundet en ”Kunskaps- 
översikt” av styrketräning för 
barn och ungdom med syftet att 
se över för- och nackdelar. Här 
ger man bland annat en del prak-
tiska rekommendationer när det 
gäller ålder, vikter och frekvens av 
träningspass. 7- 8 års ålder med 
initialt 1-3 styrketräningspass 

per vecka ges som ett riktmärke. 
Det handlar om teknikstyrka för 
att bana in rörelser och successivt 
lägga på vikt.

Fördelarna med styrketräning 
för barn är många. 2014 släpp-
tes bland annat en genomgång av 
ett tidigare så kallat ”position sta-

tement”. Här har professionella 
organisationer inom sportmedi-
cin, pediatrik och idrottsfysiolo-
gi gått samman och gått igenom 
området som rör styrketräning 
och barn. Även här är man sam-
stämmig och positivt inställd till 
styrketräningen.

Tänk om de där knäna under 
min period som konståkare hade 
hållit bättre. Just knäskador är nå-
got som man vet skulle förbättras 
av styrketräning. Bara tanken på 
hur mycket stabilare thaiboxare 
jag hade varit idag om jag tidiga-
re hade tagit plats i gymet kliar 
lite i mig.

Rädslan med styrketräning för 
barn har tidigare legat i att det 
skulle hämma tillväxten och vara 
skadligt för lederna. Forskning-
en visar tvärtom att belastning 
av skelettet i unga år bland annat 
gynnar skeletthälsan.

Med tanke på vad kroppen ska 
klara av i till exempel gymnas-
tik eller konståkning med dess 
landningar. Eller i sporter med 
snabba vändningar som hand-
boll, håller inte argumenten om 
att styrketräning skulle vara mer 
skadlig. Tvärtom. Kontrollerad 

styrketräning är det som kan mi-
nimera skadorna och förbere-
da kroppen för att orka med de 
repetitiva rörelsemönster som 
idrotten begär. Hur ofta hör vi 
inte att någon drabbats av en för-
slitning eller överbelastningsska-
da? Drömmar som får skjutas på 
framtiden och idrottsglädje som 
får ett abrupt slut. Dessutom är 
det kostsamt för både idrottaren, 
klubbar och sponsorer.

Att hyra en spegelsal och ta in 
en fystränare för att introducera 
styrketräningen är en bra början. 
I många spegelsalar finns stänger 
som används till gruppass. Dessa 
är bättre lämpade för barn och 
ungdomar eftersom de är lite 
lättare och även har en mindre 
omkrets för greppet. Här finns 
alla möjligheter att börja träna 
in basövningar som knäböj, ut-
fallssteg med vikt, marklyft med 
mera. Finns inte möjligheten till 
träning med utrustning så fung-
erar ett kvastskaft eller en rygg-
säck med böcker bra. På så sätt 
är ungdomarna redo att ta plats i 
gymet när tid och möjlighet finns.

Resultaten från styrketräning 
hos barn och ungdomar är inte 

alltid självklara att upptäcka med 
blotta ögat. Innan kroppen har 
nått puberteten blir skillnaden 
inte lika stor i storleken av musk-
ler (så kallad muskelhypertrofi) 
som efter puberteten. Däremot 
blir skillnaden i styrkan desto 
större. 

Fördelarna är många. Det är på 
riktigt dags att satsa på skadefria 
barn och ungdomar.

Starka barn är glada barn
forskningen pekar åt ett och samma håll: styrketräning är bra 
och viktigt för barn och ungdomar. ändå läggs det för lite tid 
och resurser på kvalitativ fysträning för våra framtida vuxna och 
stjärnor. någonstans finns rädslan kvar att styrketräning i ung 
ålder är farligt. det handlar inte om att köra slut på barnen och 
ungdomarna. Snarare tvärt om. Rätt träning i lagom mängd för 
att inte glädjerus på planer och arenor ska ersättas av rehab och 
förlorad idrottsglädje.

fördelar med styrke-
träNiNg för BarN

• Ökad muskelstyrka och power.

• Förbättrade prestationer  
  (snabbare, starkare).

• Ökad muskel- och kropps- 
  kontroll.

• Ökad skeletthälsa.

• minskad skaderisk.
     KällA: posItIon stateMent on  
      youth resIstance traInInG: 
      the 2014 InternatIonal con- 
      sensus.

tiPs

med en tight budget och få 
träningstillfällen kan det tyckas 
svårt att få ihop det. kontakta 
ditt lokala sIsU-kontor för att se 
hur klubben kan söka bidrag.

 idAh Collin 
Idrotts- och hälsoBloGGare 

Med en fIl. kand. I BIoMedIcIn 

InrIktnInG fysIsk tränInG

foto: BIldByrån
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drottssponsringen har så länge den 
existerat i stor utsträckning vilat på 
exponering. Sponsorerna har i utbyte 
för de pengar de gått in med fått ex-
ponering i alla tänkbara former. På 

arenorna, på dräkterna, i programbladen, 
annonseringen och högtalarna. Kreativi-
teten på detta område har varit stor, men 
tyvärr har de otaliga budskapen ofta sla-
git ut varandra. När man staplar logotyper 
finns det skäl att ifrågasätta värdet. Hur 
många kommer ihåg, eller ens observerar, 
alla dessa företagsnamn och vilken posi-
tiv effekt har den här störtexponeringen 
egentligen?

 
Naturligtvis har andra motprestationer 

tillkommit under åren, särskilt inom mera 
avancerad sponsring där det handlar om 
stora insatser. Men på föreningsnivå är  
det tveklöst exponeringen som dominerar 
avtalen. Därför är det glädjande när en del 
klubbar tänker i nya banor och erbjuder 
sina partner mervärden av annat slag.

Ett exempel på detta är den anrika 
handbollsklubben Drott i Halmstad. 
Svenska mästare elva gånger, senast för  
två år sedan. Men sedan har det raskt gått 
utför när trotjänare slutat och unga för-
mågor köpts över till andra klubbar.  
Ekonomin har blivit ansträngd trots ett 
stort nätverk av sponsorer.

 
Dessa har i åratal erbjudits det vanliga 

– skyltar i arenan, logotype på matchdres-
sen och annons i programbladet. Men i 
takt med att publiken och TV-bevakning-
en minskat räcker inte detta längre. Där-
för bildades nyligen ett dotterbolag med 
namnet Drotts Intressenter AB som har till 
uppgift uppgift att kläcka nya idéer. Man 

kom fram till att involvera spelarna mycket 
mer i samarbetet med sponsorerna och 
konkretisera motprestationerna så att de 
lättare kunde värderas.

 
Det började med att spelarna packade 

syltburkar åt ett frysföretag på orten, en 
insats värd en halv miljon kronor. Nu har 
man startat en jobbpool bestående av sex-
tio personer som bl a erbjuder vaktmäs-
teri- och städtjänster. Klubbchefen Ulf 
Månsson förklarar det med att företagen 
vill få ut mera affärsnytta och socialt an-
svar. I förlängningen räknar klubbledning-
en med att om spelarna ställer upp och 
arbetar åt sina sponsorer då och då mitt 
emellan ett par träningspass så kommer 
intäkterna snabbt att öka och sponsors-
karan att växa. Blir den här verksamheten 
tillräckligt omfattande så kan det leda till 
att man slipper leta efter civila jobb åt nya 
spelare som värvas. Istället kan de arbeta 
för dotterbolaget.

 
Det återstår att se hur det här försöket 

faller ut. Men initiativet är bra och är värt 
en applåd. Naturligtvis är Drott inte en-
sam om sådant här nytänkande – det finns 
många klubbar som sjuder av kreativitet 
och inte slår sig till ro. Men goda exempel 
smittar och bör därför uppmärksammas.

uno GRönKViSt,  

journalIst  

och författare

Jobba åt sponsorerna 

i

kröNikor

i ser det tydligt när idrotts-
sverige samlas kring flyk-
tingkatastrofen. För att bara 
nämna ett par exempel sät-
ter IOC upp en flyktingfond 

på två miljoner dollar, Svenska Fotbolls-
landslaget skänker 250 000 kr till Unicef 
och Skånekurd FF alla dagsintäkter från 
en match. Stor som liten insats är viktig, 
men det är inget nytt att man vill hjälpa, 
göra nytta och var en del av samhället. 
Våra insatser växer explosionsartat och vi 
ser att den trenden är allt tydligare inom 
sponsrings- och eventvärlden som vill lösa 
allt från organdonation till fattigdomen i 
världen. Det finns många lysande exem-
pel att hämta från världens alla hörn och 
kanske är just Brasilien ett av framgångs-
länderna. Det krävs mod, kunskap och 
kreativitet och jag kan inte annat säga än 
att jag älskar caset Immortal fans – Tur-
ning Passion into purpose. Exemplet där 
brasilianska Sport Club Recife skapar ett 
donationskort som gör att donationerna i 
landet ökade med 54 procent och de lyck-
ades ta bort alla patienter som väntade på 
en hjärt- och hornhinnetransplantationer. 
Även det brasilianska fotbollslaget EC 
Vitória + Hemoba löste problemet med 
blodgivning genom att ta bort de röda 
ränderna i sin tröja för att sedan sätta dem 
åter igen allteftersom personer gav blod. 
Kampanjen bidrog till att blodgivningen 
ökade med 46 procent. Dessa två exempel 
belyser tydligt vikten av win-win-win, dvs. 

att företaget som sponsrar vinner, motta-
garen vinner och kunden/besökaren/sam-
hället vinner. 

Jag tycker det är viktigt att dessa insat-
ser och case inte bara blir en punktinsats 
utan vävs in i företagets sociala engage-
mang, kallat CSR om du vill (Corporate 
Social Responsibility) och att det blir en 
del av det dagliga och långsiktiga arbe-
tet. Trenden har aldrig varit starkare och 
att nyttja den kraft som finns när vi blir 
berörda, blir engagerade och är med och 
gör skillnad. Alla företag, idrottsfören-
ingar och you name it kan genom kreativt 
tänkande, mod och rätt nyttjande av me-
toden sponsring och event påverka och 
förändra världen till det bättre. Vi drivs av 
våra passioner och med tänket – If we care 
we share – kommer vi långt!

niKlAS biRGetz 
vd, sponsrInGs & event- 

förenInGen

V

Att hjälpa och göra skillnad 
exploderar just nu… 

e var och en som kommer till 
idrotten som en potentiell 
olympisk medaljör! Inte för att 
sätta dem i hårdträning och dri-
va dom framåt med hugg och 

slag. Det är inte så mästare skapas. Utan  
för att inse att alla individer är lika spän-
nande och lika viktiga. 

Som ledare är uppdraget att förstå vad 
som får var och en att ha lust att pröva, ny-
fikenhet att lära och mod att utmana. Det 
är det vi ska odla och det är det vi vill se om 
vi ska ge stöd till hundraprocentiga sats-
ningar i slutsteget till världstoppen. Att se 
individen är också att bekräfta och visa till-
tro. Det är lika viktigt oavsett om det blir 
OS, annan idrott eller helt andra arenor 
som lockar.  

När jag var tränare stod också individan-
passning högst på agendan, men då mer 
för hur träningen skulle se ut. Vi är ett litet 
land med få aktiva. Vi måste utnyttja allas 
särdrag maximalt och vi  måste bygga på 
deras egen drivkraft.  Vi gick längre än de 
flesta vid den tiden för att med enkla verk-
tyg utvärdera och anpassa. Idag vet vi att 
vi bara krafsade i marginalen. Nya insik-
ter inom Life Science öppnar radikalt nya 
möjligheter i liknande spår som utveck-
lingen mot "personalized medicin". Under 
några år jobbade vi med KTH och GIH 
för att utveckla sensorer, sensornätverk och 
system för feedback i realtid. Målet var att 
förfina anpassningen av belastning, rörel-
semönster och teknikval till individen. Den 
tekniska utvecklingen har fortsatt och idag 
kan ledtider kapas och kostnader sänkas. 
Det är dags för oss att ta nästa steg. 

Samspelet med forskarna handlar inte 
om att hitta de "rätta" träningsmetoderna 
som alla ska köra. Det handlar om att för-
stå mekanismerna bakom, inse variations-

bredden och om att snabbt sätta ihop rätt 
biomarkörer, sensorer och feedback för att 
varje individ ska våga sträcka sig lite längre 
och lära sig mer och snabbare. 

Det här måste till om vi ska ge våra ta-
langer chansen att nå sin fulla potential. 
Men samma verktyg är lika verkningsfulla 
för att andra inte ska fastna i resultatlös trä-
ning utan hitta metoder som ger utveck-
ling och inspiration oavsett det handlar om 
idrott på andra nivåer, motion eller hälsa.  

Inte nog med det. De realtidsdata verk-
tygen levererar kan gå direkt in i produktio-
nen av idrottsevent och förhöja upplevelsen 
för publiken! Vi börjar se exempel på det, 
men det är verkligen bara i sin början. Att 
se individerna är grunden för idrottens so-
ciala kraft. Det är också det som driver ut-
vecklingen av toppidrotten och framtagan-
det av nya verktyg.  

Vi måste våga satsa på att utveckla idrot-
ten! Det stärker samtidigt idrottens sam-
hällsnytta och marknadsvärde. 

För oss är det dags att ge oss ut på jakt 
efter talangreserven, också på ledarsidan. 
Vi ska jobba som om Stockholm redan 
hade fått OS 2026... och vi måste göda rätt 
drivkrafter! 

"An athlete cannot run with money in his 
pockets. He must run with hope in his heart 
and dreams in his mind." 
(Emil Zatopek,  
Olympiska Museet  
i Lausanne).

StefAn lindebeRG 
ordföranden I 

sverIGes olyMpIska 

koMMItté

S
Idrotten är oslagbar!

Av Gunnar Persson  
oktober 2015UTBLICK

almö FF har precis som 
förra hösten förlagt en be-
tydande del av sin verk-
samhet utanför landets 
gränser. För andra året är 

laget mitt uppe i Champions League. De 
himmelsblå får så mycket uppmärksamhet 
och tjänar så mycket pengar att de riskerar 
att försvinna utom synhåll för sina svenska 
konkurrenter. I en tid när inkomster och 
framgångar i praktiken är synonyma kom-
mer MFF snart att ensamt omsätta lika 
mycket som klubbarna på Allsvenskans 
nedre tabellhalva. 

Processen för att nå dit har pågått i 
några år. Det första beslutet i rätt riktning 
togs 2009, när Hasse Borg befriades från 
posten som sportchef. Han hade dragit 
in stora pengar på försäljningar. Men han 
hade också på ett omdömeslöst sätt satt 
sprätt på intäkterna genom svårbegrip-
liga och onödiga värvningar. När Borg 
försvann återfick klubbens ungdomsverk-
samhet sin status. MFF:s ungdomssek-
tion har i alla tider varit landets mest väl-
skötta och produktiva. 

När kontakten mellan juniorlag och A-
lag var återupprättad kunde MFF tända 
raketstegen i rätt ordning. 

• En A-trupp med många begåvade egna 
ungdomar skapade ett fruktbart arbets-
klimat. 
• Ett lag som växte och utvecklades nådde 
sportsliga framgångar på hemmaplan. 

• Biljetten till Europaspel förvaltades på 
bästa sätt. Resultat: Stora intäkter via UE-
FA-premier. 
• Spelarna blev då intressanta på den in-
ternationella marknaden. Resultat: Stora 
intäkter via spelartransaktioner. 
• Samtidigt har klubben blivit attraktiv. 
Resultat: Möjligheten att ersätta sålda 
spelare med motsvarande kompetens. 
• Klubben har också fått ett ökat självför-
troende på ledningsnivå: Resultat: Man 
kan ta ut ett högre pris för kommersiellt 
samarbete. 

Det finns fler klubbar i landet med förut-
sättningar att nå lika långt. Men ”förut-
sättningar” skall här förstås på samma 
sätt som ”talang” för en fotbollsspelare. 
Utan vare sig träning eller insikter i spe-
let blir det ingenting. Det är många gamla 
hjulspår som måste brytas för att man ska 
kunna ta sig vidare uppåt och framåt. Det 
behövs beslutsamhet istället för gnäll, av-
undsjuka och klagosånger. Ett första steg 
vore att visa mod och inre styrka i konflik-
terna med läktarfolk som hotar klubbled-
ningar och förstör evenemangen. På så 
sätt skulle man återvinna sponsorernas 
förtroende. 

”handsken är kastad” konstaterade kronprins karl 
Johan när hans gamle boss, den franske kejsaren 
napoléon Bonaparte, hade invaderat svenska 
Pommern 1812. men den blivande kungen sade 
också: ”Jag skall upptaga den”, och reste sig mot 
en mäktig fiende.

m

Stolt huvudsponsor till:

VI BYGGER SVENSK IDROTT!

Foto: Daniel Ahlgren

Som huvudsponsor till KMS-racing vill 
vi stolt gratulera Johan Kristoffersson
till vinsten i Porsche Carrera Cup!
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