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Jan Majlard recenserar boken Idrottsplatsen i våra hjärtan på sidan 26.

et här numret visar på Sport & Affärers 
spännvidd. 

Huvudinslaget är Sport & Affärers årliga 
kommunranking som presenteras varje år 
i vårt höstnummer och vars kriterier visar 

på tidningens ambition att vara en naturlig länk mellan 
idrott, näringsliv och samhälle. Bland våra kriterier läg-
ger vi idag extra stor vikt vid kommunernas olika initia-
tiv för ökad inkludering, jämställdhet, integration och 
hänsyn till våra funktionsnedsattas och de äldres behov 
av anpassade aktivitetsytor.

 En medveten idrottskommun lägger inte alla slantar 
på en multiarena för härliga upplevelser utan har minst 
lika mycket fokus på alla människors möjligheter till 
utövande av spontanidrott, friluftsaktiviteter och bredd-
idrott. Det borde vara en medborgerlig rättighet att ha 
närhet till en idrottsplats dit man kan gå eller cykla. 

Därför bör idrottsplatsen skyddas i Plan- och bygg-
lagen när nya bostadsområden uppförs. 

Vi porträtterar i det här numret Linda Wijkström,  
generalsekreterare för Elitfotboll Dam, som berättar om 
sina utmaningar nu när vardagen är tillbaka efter dam-
landslagets succé under OS i Rio.  

Vi skriver om idrottskommunerna Gällivare, Västerås 
och Kalmar. Vi berättar om ett vällovligt projekt mot en 
för tidig alkoholdebut i klubben IFK Kalmar. 

Gunnar Persson analyserar värdet av de allsvenska 
spelartrupperna efter sommarens alla övergångar. 

Vi skriver om klubbarnas marknadsarbete och listar 
elitklubbarna med högst intäkter. Höga intäkter är dock 
inte alltid likställt med en bra totalekonomi. 

Malmö FF toppar mycket tack vare ett gediget mark-
nadsarbete och tvåan BK Häcken lever gott på den 
ständiga utvecklingen av Gothia Cup. 

Evenemang i klubbens regi kan, rätt skött, bli ett vik-
tigt tillskott inte bara ekonomiskt, utan även för den 
sportsliga upptagningen och återväxten. 

På ett uppslag behandlas kompetensutveckling inom 
sportbusiness. 

Vi skriver om en ny intressant studie ”Rekryterings- 
och kompetensbehov inom Sport och Affärer” som 
gjorts av Caddie Sportbusiness i samverkan med oss. 

Vi tar upp sportbusinessutbildningen på Handels-
högskolan och Pehr Palm lyfter behovet av utbildning i 
eventbranschen. 

Blir det mer damidrott i tv? Läs svaret i Frank Öster-
grens intervju med Åsa Edlund Jönsson, ny sportchef 
på SVT. 

Missa inte våra recensioner av viktiga böcker. Dit hör 
Torbjörn Anderssons nyutkomna bok ”Spela fotboll 
bondjävlar. Del 2” där han på över 600 sidor behandlar 
fotbollens betydelse för den lokala identiteten. 

Och Jan Majlards recension av boken ”Idrottsplatsen 
i våra hjärtan”. Ytterst relevanta recensioner i ett num-
mer som behandlar idrottens betydelse runt om i våra 
kommuner. De avslutande och mycket uppskattade 
krönikorna är som vanligt läsgodis av högsta kvalitet. 

Vi vill även passa på att tacka våra annonsörer.  
Utan er hade vi ingen tidning. Och Dagens industri  
för ett som alltid mycket  
gott samarbete.

Trevlig läsning! 
Gustaf Berencreutz 
Redaktör

Den naturliga länken

D

Nästa nummer av Sport & Affärer utkommer vecka 51

LedareN2

TILLSAMMANS ÄR VI 
VÄSTERÅS IDROTTSRÖRELSE

Föreningsidrotten är en av de starkaste samhällskrafterna i Västerås. Här samlas 
motionärer, knattar, unga talanger, OS-hjältar, elitidrottare och ideella eldsjälar i 
hundratals motions- och friluftsområden och idrottsanläggningar. Tillsammans är  
vi idrottsrörelsen. Läs mer på vasteras.se/idrottsrorelsen
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Porträttet

Vi sitter i konferensrummet på 
EFD:s kontor på Evenemangssling-
an 31 i Arenastaden, ett stenkast från 
Friends Arena. På väggen sitter som 
tapet ett jättelikt foto på när Djurgår-
dens och AIK:s herrlag är på väg in på 
arenan inför ett derby. 

hur ser du på damfotbollens status 
såhär efter OS–framgångarna?

– Efter ett lyckat mästerskap för da-
midrottare som nu senast under OS 
kommer det alltid väldigt positiva re-
aktioner från alla håll. Närmast pie-
destalaktigt.

hur ska ni dra nytta av uppmärk-
samheten?

– Damfotboll kretsar inte enbart 
kring mästerskapen. Vi har ett ansvar 
att förmedla att det pågår en damfot-
boll varje dag mellan de stora mäs-
terskapen. Vi har 170 000 tjejer som 
spelar fotboll i Sverige. Jämför det 
med tex Tyskland som har 82 miljo-
ner invånare men bara 195 000 ak-
tiva tjejer. I Sverige finns en väldig 
kraft bland spelare, klubbar och le-
dare. Den kanske viktigaste effekten 
av den ökade uppmärksamheten är 

att fler unga tjejer får upp ögonen för 
sporten. Det är ju de som utgör fram-
tiden för sporten. I åldern 6–12 år så 
idrottar nästan 80 procent av alla tje-
jer. Men ju äldre de blir desto fler slu-
tar. I åldern 19–25 år, så är endast 29 
procent kvar som aktiva. 

– OS–framgångarna borde för-
hoppningsvis även attrahera fler utbil-
dade ledare till damfotbollen. Genom 
att bättre inkludera tjejer och kvinnor 
som ledare har vi en stor och nästan 
outnyttjad resurs. I världen är bara 7 
procent av tränarna kvinnor. Det här 
är en fråga om jämställdhet. Men var-
för ska en kvinna vidareutbilda sig till 
tränare om tendensen är att antalet 
damfotbollspelare minskar? Arbets-
marknaden är också begränsad efter-
som att trenden är att herrlagen inte 
anställer kvinnliga tränare. 

hur kommunicerar ni?
– Vi tar alla tillfällen i akt att kom-

municera ut damfotbollens betydelse. 
Inte minst via sociala medier. Sen får 
vi inte glömma våra profiler.  Många 
av damstjärnorna har egna sätt att 
profilera sig. Städer och hemkommu-
ner har också blivit allt mer benägna 

Jämställd 
sponsring 
ökar möj-
ligheten för 
tjejer och 
killar att 
utöva sin 
idrott på 
lika villkor. 
linda WijkStröm

Uppdrag med samhällsansvar 
Linda Wijkström är den politiskt medvetna generalsekreteraren som jobbar 
för att damfotbollen ska få bättre förutsättningar. Samtidigt inser hon att 
hela samhället måste jobba mer med attitydförändringar för ökad jämställd-
het och inkludering.  Först då spiller effekterna över även till damidrotten. 
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att lyfta fram sin lokala stjärnor vil-
ket samlat mycket folk runt om i lan-
det och fått stort genomslag i media. 
Titta till exempel vilken uppslutning 
det blev när de lokala hjältarna från 
landslaget kom hem till städer som 
Örebro och Linköping.

tror du att landslagets framgångar 
spär över på mer publik i damseri-
erna?

– Vi snittar på drygt 840 per match 
vilket är ungefär detsamma som i 
Tyskland och Frankrike. Det är 3–4 
lag som drar upp det snittet i Sveri-
ge. Vi såg en effekt efter OS där till 
exempel Eskilstunas match mot Vitt-
sjö drog 2 800 personer och finalen i 
Svenska Cupen drog över 2 000. 

vilka är dina största utmaningar 
just nu?

– Att sprida kunskap och väcka 
opinion. Vi måste bli litet kaxigare. 
Kan vi inte det kan vi inte öka intäk-
ter och skapa en annan resursfördel-
ning. Vi behöver en ekonomisk sta-
bilitet. I början av 2000–talet var det 
bara Umeå IK som hade en hög om-
sättning. När DIF/Älvsjö tog gul-

det 2003 hade vi en omsättning på  
1,6 mkr medan Umeå IK som led-
de utvecklingen då hade en omsätt-
ning på 8–9 mkr. 2015 var spannet 
mellan cirka 26 mkr till 4,5 miljoner, 
med ett snitt på 8,5 mkr. Jämför vi 
med två av de större internationella 
klubbarna som verkligen sticker ut är 
PSG och Lyon som sägs ha budget-
ar som är närmare 50 mkr. Vi mås-
te skapa balans och förutsättningar 
för att fler svenska damklubbar ska-
par en bra ekonomi. Damklubbarna  
liksom EFD centralt är helt beroende 
av våra sponsormedel. Av alla med-
el som kommer in till EFD går cirka  
85% ut till klubbarna i Damall-
svenskan och Elitettan på olika sätt. 

hur fördelas de centrala medlen 
som klubbarna i damallsvenskan 
och elitettan får?

– Medel betalas ut på olika sätt till 
klubbarna i Damallsvenskan och för-
ändras från år till år beroende på hur 
stora medel som EFD har fått in. 

– Ett basbelopp betalas ut till klub-
barna i DA och Elitettan. Damall-
svenskan får ett större belopp. Elit-
ettan får resebidrag som betalas ut 
beroende på hur långt ett lag behö-
ver resa. 

– Varje förening kan ansöka projekt-
medel gällande utveckling av spelare 
15-19 år samt deltagande i Svenska 
Spel F-19. 

hur ser du på det gigantiska glap-
pet mellan herr– och damfotboll?

– Det investeras mycket pengar på 

efd:s kontor ligger ett stenkast från friends arena, maktcentrum inom svensk fotboll. friends är hemmaarena för landslaget och aIk:s herrar. linda wijkströms vision är att läktarna oftare 
fylls med attraktiv damfotboll.
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titel: Generalsekreterare Elitfotboll Dam.

Ålder: Fyller 41

Uppväxt: Född i Iggesund. Växte upp i Täby.

Bor: Vallentuna.

Familj: Man och två barn.

Utbildning: Gymnasial, samt 
sportsmarketingutbildning på Fotbollsakademin. 
UEFA Club Manager-utbildning.

Civil karriär: Försäljningschef och 
projektledare med marknadsföringsinriktning 
via Blendow marketing och uppdrag inom 
köpmannaföreningarna, Svensk Handel. Var med 
om IT-boomen. Klubbchef Djurgården/Älvsjö 2003-
2009.

Sportslig karriär: Målvakt Täby HBK. Klubbchef 
Djurgården/Älvsjö 2003. Guld med samma klubb 
2003, 2004. Två cupguld 2004,2005 och ett CL-
silver 2005.

Styrelseuppdrag:  Sitter som vice ordförande i 
damkommittén för European Club associations 
(ECA) som driver frågor som rör europeisk 
damklubbfotboll.

Intressen: Fotboll. Familjen. Politik. (Sitter 
i Fritidsnämnden i Vallentuna kommun och 
representerar Centerpartiet som vice ordförande  
i kretsen). Naturen.

Kör: Volkswagen Sport Golf Combi.

Favoritlag: Vallentuna damfotboll. IFK Göteborg. 

Idrottsidol: Billie Jean King.

elitfotboll dam (eFd)

Ålder: 38

antal anställda: 2,5

Budget 2016: 16,1 mkr

Uppgift: Intresseorganisation för Damallsvenskan 
och Elitettan. Driver tillsammans med klubbarna 
intressefrågor som rör damelitfotbollen 
(Damallsvenskan, Elitettan).

antal klubbar: Damallsvenskan 12. Elitettan 14.

Fokusområden: 
• Organisation 
• Ekonomi 
• Marknad och kommunikation 
• Fotbollsutveckling 
• Spelarutveckling

Sponsorer: Nordic Choise Hotels, Svenska Spel, 
PostNord och SJ.

damallsvenskan 

omsättning: 100 mkr 

Intäktsfördelning damallsvenskan: 

reklam/sponsring: 50 % 

Gemensamma medel: 20 % 

Bidrag: 9 % 

Publik, övriga matchintäkter: 7 % 

Övrigt: 7 %

UWCL: 2 % 

Finansiella intäkter: 2 % 

Lotterier: 1 % 

Medlemsintäkter: 1 %

Spelarförsäljning: 1 % 

Källa: Svenska Fotbollförbundets Analys 
Damallsvenskan 2015
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LINda WIjKStrÖM  

herrfotbollen men det borde satsas betyd-
ligt mer pengar på tjejidrotten eftersom 
man borde se det som ett samhällsvärde 
genom att alla ges chansen att spela fot-
boll. 

– Talar vi fotboll på elitnivå är det väldigt 
skevt. Du måste lyckas ENORMT för att 
få en krona på damsidan. 

hur fördelas bonusar efter internatio-
nella mästerskap?

– Damlandslaget fick individuella bonu-
sar från SvFF under OS. 

– UEFA eller FIFA ger inga mäster-
skapsbonusar för damfotbollsspelare. Allt 
går till herrspelarna. I Champions League 
ser det lika illa ut. Där tar herrarna 99% 
av alla prispengar och premier. Vi är idag 
helt beroende av våra sponsorsamarbeten. 

– Men det börjar hända litet. I somras 
hade UEFA en marknadskonferens där 
man för första gången lade fram ett utkast 
till marknadsplan för damfotbollen i Euro-
pa. Man börjar titta på affären. För UEFA 
och FIFA är det relativt litet pengar som 
ska till. Men får vi inte mästerskapsbonus 
– varför ska då klubbarna bedriva sin dag-
liga verksamhet för att kunna fostra spe-
lare till ett landslag? EFD har klubbarnas 
uppdrag att driva även internationella frå-
gor som påverkar den nationella verksam-
heten. I vissa frågor behöver även Svenska 
Fotbollförbundet stötta oss för att få läg-
ga fram konkreta förslag och påverka hos 
UEFA och FIFA. 

var hamnar damfotbollen organisato-
riskt i framtiden – som särpräglade dam-
klubbar eller integrerade i storklubbar 
med fler sektioner och hur ser utveck-
lingen ut internationellt?

– Internationellt börjar storklubbarna 
i högre grad ta in flickverksamhet i total-
verksamheten. I Sverige har vi sett en ut-
veckling historiskt där damsektioner läm-
nat klubbar med herrverksamhet eftersom 
man känt sig åsidosatta. Men pendeln ver-
kar gå tillbaka om man tittar på aktuella 
fall som Elfsborg, MFF (trots att Rosen-

gård lämnat), Djurgården och Halmstad. 
Det finns inget rätt eller fel men jag tror 
att allt fler klubbar i framtiden vill ha dam- 
och herrsidan under samma tak under för-
utsättningen att vissa saker förändras. Ta 
utbildningsersättningar t.ex. Klubbarna 
får det för herrarna men inte för damerna 
som går till en utländsk klubb. Bara om 
de stannar inom Sverige. Det måste fin-
nas tydligare incitament för att investera i 
damfotbollen.

hur kan en arbetsvecka se ut för dig?
– Det varierar ju väldigt mycket vilket är 

det fantastiska med det här jobbet.
Ska man inte uppdatera hemsidan efd.

se så har man avstämningsmöten med 
SvFF eller möten med potentiella part-

ners. Eller som den här veckan när jag ska 
till lottningen inför Champions League på 
torsdag i Schweiz och på fredag damkom-
mittémöte med UEFA. Hemma igen på 
lördag då jag ska fotograferas på Skytte-
holm under matchen mellan AIK och Hol-
malund i Elitettan.

Jag är väldigt stolt att få vara generalse-
kreterare men det är ingen räkmacka.

Ser du många matcher?
– Jag försöker att se alla matcher. Är 

jag inte på plats så via vår kanal, damall-
svenskan.tv 

hur många resdagar blir det för dig?
– Drygt 70 per år.

hur ser du på damfotbollens plats i tv?
– TV4 slutade sända i år. Många vil-

le sända men ingen ville betala så vi har 
byggt upp en egen portal istället: damall-
svenskan.tv.

– Matcherna kan ses via pay per view 
för 89 kronor per match eller abonnemang 
för 169 kronor per månad och produceras 
i samarbete med Spring Media, Sports-
ground och Solidtango. Eventuellt över-
skott går till klubbarna. Vi noterar även 
att SVT börjat med mer jämställda sport-
sändningar vilket välkomnas av oss och 
många ute i landet. Att intresset för dam-
fotboll finns visar den fantastiska siffran 1,8 
miljoner tittare i  TV 3 under OS-finalen 
mellan Sverige och Tyskland. 205 000 såg 
Svenska Cupfinalen.

hur stor del av efd:s omsättning var 
tv–avtalet mellan åren 2011–2015?

– TV-intäkterna var 50 % av vår omsätt-
ning (16 mkr per år). Ett stort tapp inför 
året och vi hoppas att vi med olika nya lös-
ningar och samarbeten kan arbeta oss till-
baka. Självklart har vi en målsättning att 
öka än mer. 

hur ska ni öka publiksiffrorna?
– Jag sade i en intervju en gång att den 

som har svaret på den frågan borde få No-

belpriset. Det skulle jag inte gjort, jag fick 
mycket konstiga samtal efter det svaret. 
Återigen handlar det om kunskap, erfaren-
het och hårt arbete från klubbarna. Klub-
bar som ex Eskilstuna United, Piteå IF 
och för några år sedan Vittsjö GIK Hässle-
holm, Kristianstads DFF har haft lapp på 
luckan vid enstaka matcher. Initiativ med 
hejarklackar i Eskilstuna, Linköping och 
Malmö sätter färg på tillställningarna och 
skapar ett posstivt engagemang på läktar-
na. Inom damfotbollen har vi inte riktigt 
den stora mängden av personer som har 
supporterkänslan, men vi hoppas att fler 
tar efter de andra tre. 

Idag är 4 % av intäkterna publikintäkter 
så det är en jättepotential att öka ”match-
day”– intäkterna.

vilka fördelar ser du med att sponsra 
damfotboll?

– Det är den största sporten i Sverige på 
damsidan. Den har också en stark position 
internationellt vilket kan locka företag som 
vill nå en internationell marknad. Att sam-
arbeta med damfotbollen ger bra associa-
tionsvärden genom att bidra till ökad jäm-
ställdhet. Du får också ut ganska mycket 
för pengarna då vi idag talar om helt andra 
summor inom damidrotten jämfört med 
herrarna.

du jobbar även inom politiken. idag 
satsar staten på att avsätta medel till 
integrationsprojekt av nyanlända inom 
idrotten. en mycket viktig insats efter-
som idrotten är en fantastiskt bra väg 
in i samhället. borde man inte också se 
damidrotten som ett inkluderande sam-
hällsprojekt med riktade insatser för att 
behålla unga tjejer kvar som aktiva?

– Jo jag ser framför mig att staten skulle 
kunna sätta mer fokus på damidrott för att 
det är en så viktig samhällsfråga för att alla 
ska få idrotta på lika villkor.

– Exempelvis finns det i dag hinder rent 
skattetekniskt för ett företag att sponsra 
med lika mycket på en klubb i Allsvenskan 
och i Damallsvenskan. Det handlar om att 
marknadsvärdet är lägre på damsidan och 
skapar därför ett glapp som gör att skatte-
satsen blir dyrare för företaget att sponsra 
damerna. Vad värdet är borde också vara 
upp till varje företag, vem bedömer vad 
som är mest värt för mitt bolag att synas 
och associeras med? Det här är en av de 
delar som behöver en politisk diskussion 
för att skapa en mer jämställd sponsring. 
En mer jämställd sponsring ökar möjlig-
heten till att tjejer och killar kan utöva sin 
idrott på samma villkor.

kan kommunerna förändra sitt idrotts-
politiska arbete för att mer gynna 
damidrott?

– När Östersunds herrar gick upp i All-
svenskan och Östersunds DFF gick upp i 
Elitettan jämförde kommunen marknads-
värdet lagen emellan. Jag vill inte förringa 
herrlagets insatser men man måste kom-
ma ihåg att under damlaget pågår en väl-
digt viktig samhällsinsats som berör väl-
digt många tjejer. Ett elitlag har så många 
sektioner. Elitlagets ca 20 spelare är en 
sak men de andra sektionerna kanske har 
240 aktiva. Då talar vi om bredd. Så sat-
sar man på ett elitlag satsar man i förläng-
ningen lika mycket på bredden. I alla fall 
borde det vara så. 

– Se på det som Linköpings kommun 
gjorde efter dam-EM. Kommunen gick in 
med en miljon kronor till Östergötlands 
Fotbollförbund. Fotbollförbundet i sin tur 
kallade till sig olika breddföreningar och 
elitlaget Linköpings FC (LFC) med sina 
profiler. LFC skapade en fadderverksam-
het, är ute och träffar flicklagen och har 
träningar.

– Genom de här aktiviteterna har man 
som enda distrikt ökat antalet flickor med 
23 % på bara två år. Dessutom har man 
dragit igång flickturneringen Winning 
Ground för tjejer upp till tolv år, en årlig 
fotbollsfest som ytterligare gör fotbollen 
attraktiv i regionen.

vilken fråga är viktigast utöver det 
ekonomiska?

– Att klubbarna har en professionell led-
ning och kanslier som skapar handlings-
program och tydliga målbilder.

hur ser du på marknadsarbetet i klub-
barna?

– Det kan bli bättre. Näringslivsfolk i 
ledningen är bra men de får inte ta över 
helt. Det måste råda en balans mellan den 
sportsliga kompetensen och erfarenheten 

och den kommersiella kompetensen.

vem sköter förresten marknadsarbetet i 
efd?

– Det gör både jag och utsedda i vår sty-
relse. Naturligtvis i dialog med klubbarna.

Linda plockar ihop sina papper och följer 
med mig ner i hissen. I tanken redan förbe-
redd inför nästa möte i damfotbollens tjänst 

text: Gustaf Berencreutz

till vardagen för en generalsekreterare ingår att följa damfotbollen live. här matchen  
mellan aIk och holmalunds If i elitettan. Medan herrarna spelar i finrummet på friends  
spelar damerna sina hemmamatcher på skytteholms Ip.
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Sveriges främsta    idrottskommuner 2016SVERIGES FRÄMSTA
IDROTTSKOMMUNER 2016

Sport & Affärer:

2016 års lista över Sveriges främsta idrottskommuner består av fyra listor. En hu-
vudlista med de 25 främsta idrottskommunerna analyserade utifrån ett tjugotal kriterier. 
Dessutom tre dellistor som visar Sveriges främsta idrottskommuner inom breddidrott, 
elitidrott och genomförande av större idrottsevent. Elitlistan är satt i relation till kommu-
nens befolkningstal.

Huvudlistan toppas för första gången av Karlstad, förra årets tvåa. Främst för kom-
binationen av kommunens bredd- och elitverksamhet och med utgångspunkt från ett 
tydligt folkhälsoperspektiv. Kommunen ger ungdomsidrotten bra 
förutsättningar att utvecklas och använder konsekvent sina elitlag, 
enskilda idrottsmän och event i sin destinationsmarknadsföring. Har 
en tydlig kommunal organisation och bra genomföranderesurser 
för att värva och utveckla idrottsevent som verktyg för regional 
utveckling.

Nummer två är förra årets vinnare Stockholm som trots en tuff 
tillväxtsituation lyckas att skapa rimliga förutsättningar för ung-
domsidrotten och för sina elitlag. Har utan tvekan stärkt sitt arbete 
med större internationella och nationella årligen återkommande 
idrottsevent. Har också effektiviserat och tydliggjort den kommunala 

organisation som är ansvarig för att värva och utveckla de större eventen. Har norra 
Europas bästa arenor, både för inom- och utomhusevent. Utreder just nu om Stockholm 
ska söka vinter-OS 2026.

På tredje plats kommer Linköping, två placeringar bättre än förra året. Har ambitio-
nen att bli Sveriges främsta idrottskommun och närmar sig kontinuerligt denna position. 
Linköping har en tydlig inriktning att skapa fysiska aktiviteter för inaktiva ungdomar och 
har under de senaste åren stärkt sin infrastruktur genom att bygga flera nya idrottshallar 
och en ny simhall.

Nykomlingar på listan är för första gången Gotland (plats 22) och Haninge (plats 25). 
Störst förbättring har Norrköping gjort (5 placeringar); Jönköping och Lund (4 place-
ringar); Eskilstuna, Kalmar och Uppsala (3 placeringar).

Breddlistan toppas av Eskilstuna följt av Malmö och Halmstad.
Listan över de starkaste elitkommunerna, med hänsyn tagen till deras invånarantal, 

toppas av Åre före Leksand med Karlstad på tredje plats.
Den tredje listan – Sveriges främsta kommuner när det gäller att genomföra större 

internationella och nationella idrottsevent (eventlistan) – har Stockholm som etta;  
Göteborg som tvåa, och Solna som trea. 

Motiveringarna för de tre speciallistorna redovisas på sidan 8.

1. karlStad
Bra bredd- och elit-
idrottskommun. väl 
utvecklat idrottspo-
litiskt program med 

ett tydligt folkhälsoperspek-
tiv. Bra stödformer för akti-
viteter för nyanlända flyk-
tingar. särskilda satsningar 
på tjejer med invandrarbak-

grund. använder karlstads universitet för inte-
grationsforskning och projektmedverkan. använ-
der nolltaxa och har fyra 
samordnande förenings-
konsulenter mot idrotts- 
och kulturföreningarna. 
har bra träningsarenor 
för ungdomsidrott, men 
saknar arenor för vissa 
elitidrotter. Marknads-
för elitlagen och even-
ten inom konceptet 
”Great event”. Mycket 
bra eventstrategi med 
fokus inom fem strategiområden. Målsättning att 
vara sveriges fjärde främsta eventkommun. Bra 
genomföranderesurser och en tydlig organisa-
tionsstruktur inom kommunen för större event. 
kommer att söka Baltic sea youth Games 2019 
(ungdomstävling för 15 idrotter). Genomför natio-
nella event inom flera idrotter (friidrott, fotbolls-
landskamper, curling och ishockey), men fortfaran-
de ett fåtal internationella event. flaggskeppet är 
svenska rallyt, karlstads Grand prix i friidrott och 
internationella curlingtävlingar. relativt bra ohäl-
sotal och kundnöjdhet när det gäller ”Bäst att bo”. 
trea på elitlistan.

2. StOCkhOlm
Bra elitidrotts- och eventkommun. Mycket 
tydlig ambition att utgöra ”norra euro-
pas mest populära destination” och ”ca-

pital of scandinavia”.  för att uppnå detta spelar 
idrottsevent en viktig del. Begränsad integrations-
verksamhet. har ett mycket bra idrottspolitiskt 
program med tydliga mätbara målsättningar mot 
friskvård och hälsa. har nolltaxa men obalans i ef-
terfrågan av lokaler för ungdomar i åldern 10 till 
12 år. har över 300 spontanidrottsytor men har 
svårighet att öka antalet utifrån stockholms be-
folkningstillväxt. har en bra eventstrategi och en 
idag tydligare organisation för genomförande av 
större idrottsevent. saknar fortfarande en event-
strateg. stockholm utgör en av norra europas 
starkaste städer vad gäller stora arenor, inklude-
rande friends arena i solna. Genomför varje år 
ett stort antal återkommande större idrottsevent 
som tillsammans skapar en omfattande regional 
turistekonomi för stockholm. Bra ohälsotal och 
sverigebäst vad gällerpreferenser som boende-
ort. etta på eventlistan.

3. linköping
har en ambition att bli sveriges främsta 
idrottskommun. visionen är att linköping 
ska vara känt för sin idrottsprofil. har ett 
bra Idrottspolitiskt program. kommunen 

har under de senaste åren gjort två specifika sats-
ningar. dels ett Breddmiljonkoncept som syftar till 

att fler ungdomar ökar sin fysiska aktivitet med 
inriktning mot integration, parasporter och jäm-
ställdhet. dels en fotbollsfond som har ambitionen 
att fler unga tjejer börjar spela fotboll. tillgången 
på träningslokaler för ungdoms- och motionsidrott 
är inte tillräcklig. Inom en femårsperiod byggs 
därför fem nya idrottshallar och en ny simhall. 
kommunen har 340 spontanidrottsytor. elitstö-
det är bra. Marknadsför sina arenor (saaB arena, 
linköping arena, smedstad ridsportcenter), lag 
(linköping hockey) och enskilda idrottare (Malin 
Baryard johnsson). har en bra eventstrategi med 
goda genomföranderesurser samt en stärkt intern 
organisation för att hantera större idrottsevent. 
Bra cykelstad.

4. götebOrg
har inget formellt idrottspolitiskt pro-
gram, men har sedan länge arbetat med 
idrotten som verktyg för en förbättrad 
folkhälsa. Breddstödet till idrotten kom-

mer i framtiden att ta större hänsyn till socioeko-
nomiska förhållanden i samhället. det ekonomiska 
stödet till ungdomsidrotten på genomsnittsnivå. 
obalans när det gäller ungdomsidrottens behov 
av tider i inomhushallar och på fotbollsplaner. de 
senaste årens kraftiga utbyggnad är inte tillräcklig 
och därför stöttar kommunen utvecklingen av för-
eningsägda anläggningar. stark elitidrottskommun 
– ”sveriges mest populära idrottsstad”. destina-
tionsmarknadsföringen fokuserar helt på eventen 
som verktyg för den regionala utvecklingen. Gö-
teborg utgör en av europas främsta eventstäder 
som skapar upplevelser för kommuninvånarna och 
mycket omfattande turistekonomisk omsättning 
till besöksnäringen genom ett stort antal natio-
nella och internationella besökare. har europas 
– kanske världens – starkaste årligen återkom-
mande ungdomsturneringar: i fotboll (Gothia cup), 
handboll (partille cup), innebandy (Gothia Inne-
bandy cup) och basket (Göteborg Basket festival). 
dessa skapar en total turistekonomisk omsättning 
på 720 mkr per år. Genomför också ett antal spek-
takulära event som volvo ocean race (målgång 
2018), Göteborg horse show (eM i ridsport 2017) 
och Göteborgsvarvet (sex tävlingar med 87 000 
deltagare).  tvåa på eventlistan.

5. växjö
utifrån växjös vision som en ”internatio-
nell attraktiv mötesplats med ett världs-
ledande miljöarbete, kreativt näringsliv 
och stolta invånare” så är kommunen en 

självklar destination för idrottsevent. har i den 
mest invandrartäta stadsdelen araby skapat en 
allaktivitetshall (araby park arena) med organi-
serad spontanidrott sju dagar i veckan. I arenan 
genomförs också integrationsprojektet ”Idrott och 
demokratiska rättigheter”. har ett brett fritidspo-
litiskt program med bra ekonomiska stödformer. 
Marknadsför arenastaden för att attrahera fler 
internationella och nationella event. har en tydlig 
eventstrategi och bra genomföranderesurser. Mä-
ter kontinuerligt eventen. har behov av fler sport-
hallar och andra ytor, också för de nya idrotterna. 
kommunen har 70 spontanidrottsplatser samt 
politiska riktlinjer för hur de ska öka antalet. Bra 
idrottsrelaterad högskoleutbildning. Bra ohälsotal 
och företagsklimat.

6. malmö
ett idrottspolitiskt program är under ut-
veckling. stark breddstödskommun. noll-
taxa inom ett brett åldersintervall (4 till 
25 år). utvecklat stödformer för under-

representerade idrottsungdomar, främst i socio-
ekonomiskt utsatta områden. spontanidrottsytor 
och gratis lovaktiviteter prioriterade, inkluderan-
de simträning. använder idrottsföreningarna som 
verktyg. arbetar med två huvudkoncept: ”spon-
tan i stan” och ”hela Malmö”. särskilda insatser 
på ledarutbildning i områden med låg förenings-
aktivitet. stark elitidrottskommun. destinations-
marknadsföring främst av Malmö arena och fot-
bollslagen Malmö ff och rosengård fc. tydlig 
eventstrategi och bra genomföranderesurser. 
satsningar på handboll (eM- och vM-nivå), fotboll 
och hästsport. satsar också på ”udda” internatio-
nella event som vM i dragkamp, vM i hopprep och 
rugby. regelbundna mätningar av den turisteko-
nomi som idrottseventen skapar. ”kräver” en roI 
på mellan 1:5 till 1:10 för varje satsad skattekrona. 
tilldelats sM-veckan 2019. Mycket bra spontan-
idrottsytor. omfattande samarbete med regionens 
eventbolag – event in skåne. tvåa på breddlistan.

7. väSteråS
har en bra handlingsplan för idrotten i väs-
terås fram till 2022. arbetar aktivt med att 
skapa fritidsaktiviteter inom socioekono-
miskt utsatta områden och inom rocklun-

daområdet (2 miljoner besökare per år). fokuserar 
på ”pröva på”-aktiviteter och aktiviteter i befint-
liga idrottsföreningar. satsar på spontanidrott. 
Genomförde olympic day för ungdomar 2016. 
särskild utbildning av idrottsledare för motions-
idrott +65. total breddsatsning på ungdomar och 
ensamstående flyktingar 26 mkr för 2016. Bra trä-
ningsytor för ungdomsidrott. stark elitidrottskom-
mun med bra destinationsmarknadsföring av lag 
och enskilda idrottspersoner. fördelar ca 2 mkr 
per år till elitidrotten. dessutom fördelas 3 mkr till 
de elitföreningar som verkar inom rocklundaom-
rådet. har en eventstrategi utan prioriterade typer 
av event. satsar på ungdomscuper. stark utbild-
ningsort med ett av sveriges största idrottsgym-
nasier.

8. umeå
har inget tydligt idrottspolitiskt program. 
Inte heller en tydlig strategi hur idrottsrö-
relsen kan medverka i integrationsarbetet. 
däremot bra breddstöd till ungdomsidrot-

ten och bra tillgång till träningsanläggningar. an-
vänder i begränsad omfattning elitidrotten som 
verktyg för destinationsmarknadsföring. Mycket 
stark elitidrottskommun med 17 lag i de högsta 
serierna: 13 sM-vinnare och lika många idrotts-
personer med landslagsuppdrag under 2016. Bra 
friluftsanläggningar för motionsidrott (sverige-
topp). omfattande samarbete med umeå universi-
tet som har en av världens starkaste miljöer inom 
idrottsforskning (”Idrottsmedicinska enheten”). 
har ett mycket stort antal idrottsföreningar i för-
hållande till folkmängden. eventfokus på tävlingar 
på sM-nivå, ungdomscuper och extremidrotter av 
typen triathlon. Bra kundnöjdhet avseende boen-
deort.

9. uppSala
har ett bra idrottspolitiskt program med 
ett tydligt folkhälsoperspektiv. den eko-
nomiska inriktningen är att jämföra inves-
teringar i folkhälsan med den kostnadsbe-

sparing som uppnås med en friskare befolkning. 
Målsättningen är att vara sveriges främsta 
idrottskommun om åtta år. otydlig beskrivning om 
idrottsrörelsens roll i integrationsarbetet annat än 
att utgångspunkten är aktiviteter i skolan och i fri-
tidsverksamheten samt ett ökat genomförandean-
svar på näringslivet. Bra balans på träningslokaler 
för inom- och utomhusaktiviteter. Ingen nolltaxa. 
fyrishov tar emot ca 1,8 miljoner besökare varje 
år. stark elitidrottsstad. har elitlag i ca tio idrotter. 
använder elitlagen som ambassadörer för desti-
nationsmarknadsföring (18 föreningar medverkar). 
har en mötestrategi fram till 2020 som bl.a. be-
skriver hur uppsala ska arbeta med idrottsevent. 
strategin innehåller också mätbara målsättningar 
och vilka typer av event som kommunen ska prio-
ritera. uppsala är en bra cykelstad med relativt 
låga ohälsotal. dessutom med bra kundnöjdhet att 
bo i. Bra utbildningsstad där man kan kombinera 
elitdrott och studier.

10. luleå
har ett bra idrottspolitiskt program med 
starkt folkhälsoperspektiv. programmet 
utgör en del av luleås utvecklingsvision. 

använder de större föreningarna som genomför-
are av integrationsaktiviteter; främst Ifk luleå 
och luleå Basket. Genomsnittligt breddidrotts-
stöd. relativt god tillgång för ungdomsträningar, 
förutom för gymnastikgrupper. har ett stort an-
tal idrottsföreningar i förhållande till befolknings-
mängden. stark elitidrottskommun. har mark-
nadsföringsavtal med fyra elitlag i ishockey och 
basket samt med konståkaren alexander Majorov 
och paralympiern helena lundbäck. har ingen 
eventstrategi men omfattande erfarenhet av att 
organisera större nationella och internationell 
idrottsevent. Mäter inte eventen regelbundet. fo-
kus på ishockey och basketevent. har arenor för 
medelstora event.

11. SOlna
har inget idrottspolitiskt program. Genom-
för ett tiotal integrationsprojekt för främst 
ensamkommande ungdomar. fokuserar 
breddstödet på aktiviteter, ledarutbildning 

och projektbidrag. trots relativt omfattande ny-
byggnationer av träningsanläggningar räcker inte 
dessa till för att möta behoven från ungdomsidrot-
ten. Genomför varje år Idrottens dag i hagaparken 
för 15 000 unga besökare och i 45 olika idrotter. 
stark elitidrottsstad med över tio elitlag i hög-
sta serierna. använder elitidrotten som verktyg 
för destinationsmarknadsföring; främst friends 
arena, men också elitlaget aIk och samarbetet 
med svenska fotbollförbundet där friends är sve-
riges nationalarena för herrfotboll. har ingen for-
mell eventstrategi, men har en lång tradition av 
genomförandet av större event. förutom ett an-
tal matcher i allsvenskan i herrfotboll genomförs 
varje år ett antal landskamper i fotboll, speedway 
Grand prix, supermatcher i världsfotboll och swe-
den International horse show. utökat samarbete 
med visit stockholm. sveriges starkaste företags-

text OCh analyS 

peter rohMée

Sveriges främsta  
idrottskommun 2016

KARLSTAD
”För sin styrka både som bredd- och elitidrottskommun.  Använder idrotten som verktyg för sin destinationsmark-nadsföring och sitt integrationsarbete. Har bra stödformer för nyanlända flyktingar. Har en målsättning att bli  Sveriges fjärde bästa eventkommun. Har skapat en mycket tydlig och bra eventstrategi samt goda genomförande-resurser i den kommunala organisationen. Använder 0-taxa för sin ungdomsidrott. Populär boendeort.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz
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klimat och topp tre när det gäller bostadsort. trea 
på eventlistan.

12. jönköping
det idrottspolitiska programmet är under 
utveckling. det finns också ett särskilt pro-
gram för jönköpings friluftsliv. Integra-
tionsaktiviteterna är begränsade; en som-

marskola för nyanlända med 450 deltagare som 
är genomförd tillsammans med ett tiotal idrotts-
föreningar. dessutom gratis simskoleverksam-
het. Genomför också ”pröva på”-aktiviteter för 
handikappade två gånger per år. normalt bredd-
stöd. Bra arenor för ungdomsidrotten, men för 
viss elitdrott (fotboll, friidrott, gymnastik och rid-
sport) saknas bra anläggningar. är ändå en stark 
elitidrottskommun. prioriterar motionsidrottsstöd 
(jönköping sverigesjua när det gäller friluftskom-
muner). eventstrategin är under utveckling. under 
2016 satsade kommunen på ett antal internationel-
la idrottsevent: Ironman 70.3 (1800 deltagare från 
40 länder): vM i thaiboxning (800 deltagare från 
64 länder): eM i mountainbike (600 deltagare från 
26 länder) samt eM i barfotaåkning på vatten (65 
deltagare från 10 länder). dessutom sM-tävlingar i 
mindre idrotter och några landskamper i futsal och 
handboll. har 350 spontanidrottsytor.

13. halmStad
har inget formellt idrottspolitiskt pro-
gram, men en tydlig politisk vision om 
att halmstad ska vara en utpräglad 

idrottskommun med en omfattande bredd- och elit-
verksamhet. arbetar nu med att ta fram en mål-
bild av halmstad som idrottsstad. Inriktningen är 
jämställd idrott, främjande av spontanidrott, ökad 
samverkan med idrottsrörelsen, ökad samverkan 
med elitidrotten, inkluderande högskolan i halm-
stad, samt ökat antal idrottsevent för att främja 
både bredd- och elitverksamheten. har idag ut-
vecklat stödformer som stimulerar föreningarna 
att öka antalet barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund i sin verksamhet. har skapat en kommu-
nal samordningsfunktion för detta. uppgiften är att 
anordna aktiviteter och fördela integrationsstödet. 
halmstad är en stark lägerstad inom flera idrotter: 
fotboll, gymnastik, handboll och bordtennis. under 
2017 etableras stadium sports camp i kommunen. 
använder i sin destinationsmarknadsföring kända 
idrottspersoner som ambassadörer och marknads-
för halmstad som sveriges Golfhuvudstad. I kom-
munens eventstrategi pekas idrotten ut som ett pri-
oriterat område. arrangerar event på sM-nivå med 
några internationella event som t.ex. bordtennis-
vM för lag 2018. Bra cykelstad. trea på breddlistan. 

14. öSterSund
har ett idrottspolitiskt program ”plan för 
idrott, motion och rekreation” som bl.a. 
hanterar frågor om jämställd idrott, till-

gänglighet, förhållande till elitidrotten, stöd till 
anläggningar, inflytande och utvärdering. Idrot-
tens roll som stödfunktion inom integrationsar-
betet är otydligt beskriven. Breddstödet inriktas 
mot att gynna utvecklingen av en god folkhälsa. 
Genomsnittlig bidragsnivå. använder både elit-
lag, event och enskilda idrottspersonligheter i sin 
destinationsmarknadsföring. sponsrar genom af-
färsavtal de event som skapar medieexponering, 
högt antal deltagare och besökare på regional, 
nationell och internationell nivå, omfattande kon-
sumtion till besöksnäringen samt arbetstillfäl-
len. Genomför årligen återkommande event inom 
skidskytte (world cup) och ibland ländskidåkning 
(world cup) kommer att genomföra skidskytte-vM 
2019. Medverkar i eventet storsjöcupen med ca 
500 ungdomslag i fotboll. Bra region för idrotts-
forskning och allmänna universitetsstudier. kom-
mer östersund att finnas med i en svensk vinter-
os-ansökan 2026?

15. falun
har inget utvecklat idrottspolitiskt pro-
gram. satsar istället på att utveckla ett 
folkhälsoprogram med syftet att skapa 
jämställda villkor för en god hälsa. Inte-

grationsarbetet fokuserar på att tillsammans med 
vissa föreningar (falu simsällskap, falu Bs fotboll 
och Breddens If) öka förutsättningarna för att 
få in nyanlända i idrottens ledarskapsutbildning, 
simskoleverksamhet och föreningsliv. Breddstö-
det syftar till att finansiera utvecklingsprojekt 
som minskar skillnader i folkhälsan, främst mot 
socioekonomiskt svaga grupper. tillgången till 
isytor är balanserade mot behovet, men inte sim-
träning och inomhusaktiviteter. stark elitidrotts-
kommun. destinationsmarknadsföringen genom 
lag och idrottspersoner är dock klart begränsad. 
har en eventstrategi som fördelar 1,6 mkr till vissa 
mindre och medelstora event, medan de större 
internationella eventen får stöd utifrån särskil-
da bedömningar. eventfokus på sM-nivå, särskilt 
i mindre idrotter som kanotslalom, bågskytte och 
boule, men också i extremsporter. större årligen 
återkommande event är world cup i längdskid-
åkning och axa floorball cup. kommer falun 
att vara en del av en svensk vinter-os-ansökan 
2026?

16. helSingbOrg
har ett bra idrottspolitiskt program med 
riktning mot folkhälsa, inkluderande rörel-
seaktiviteter för inaktiva ungdomar (”en 
friskare generation” och ”Bli mitt bästa 

jag”). Integrationsaktiviteterna fokuserar på att 
nyanlända flyktingar, inkluderande ensamkom-
mande ungdomar, kan delta i föreningslivet utan 
kostnad. aktiviteterna handlar mycket om sponta-
nidrotter och inte enbart om organiserade fören-
ingsaktiviteter. har ett bra allmänt breddstöd till 

ungdomsidrotten. Balans när det gäller tränings-
lokaler och gräsytor jämfört med efterfrågan. re-
lativt stark elitidrottskommun. använder lag (hel-
singborgs If) och enskilda idrottspersonligheter 
som verktyg för sin destinationsmarknadsföring. 
har en tydlig eventstrategi och bra genomföran-
deresurser. Mäter kontinuerligt den turistekono-
miska omsättningen. satsar på nationella event 
på sM-nivå samt internationella event inom hand-
boll och inom vissa veteran tävlingar.

17. örebrO
ett idrottspolitiskt program är under ut-
veckling. också en policy om hur kommu-
nen ska förhålla sig till elitidrotten. örebro 
genomför tre integrationsprojekt tillsam-

mans med idrottsföreningar inom fotboll, friidrott 
och handboll. dessutom ett treårigt projekt i vi-
vallaområdet med två fotbollsföreningar (ösk 
fotboll och kIf örebro) samt region örebro. det 
framtida bidragssystemet till ungdom- och mo-
tionsidrotter är under utveckling. Behovet av in-
omhuslokaler är större än utbudet. kommunen 
har 65 spontanidrottsplatser. örebro är en stark 
elitidrottskommun. fyra elitlag får idag stöd med 
ca 6 mkr per år för destinationsmarknadsföring 
(örebro hockey, ösk fotboll, kIf örebro och öre-
bro Black nights - amerikansk fotboll). har en 
eventstrategi som kräver att vissa  
kriterier är uppfyllda för att investera skattekro-
nor i ett event. Genomför event på sM-nivå i ett 
flertal mindre idrotter. har arenor för mellanstora 
event. Bra utbildningsort för elitidrottare.

18. kalmar
har ett idrottspolitiskt program med in-
riktning på att växa, mötas och en hållbar 
livsstil. programmet syftar till att nå nya 
målgrupper och utgöra ett viktigt verktyg 

i integrationsarbetet. destinationsmarknadsfö-
ringen prioriterar idrottsturism och idrottsevent 
eftersom de utgör viktiga verktyg för den regio-
nala utvecklingen. fokus är på event, möten och 
lägerverksamhet och kraven är att eventen skapar 
stort deltagar- och besöksantal samt övernatt-
ningar. satsar mer på anläggningsutveckling än 
att höja bidragsnivåerna. tillgången på anlägg-
ningar för ungdomsidrotten är god. spontani-
drottsytorna är 75. har en bra eventstrategi och 
bra genomföranderesurser. Genomför kontinuerli-
ga turistekonomiska mätningar och har en princip 
om att varje investerad skattekrona ska ge tillba-
ka minst tre kronor till den regionala besöksnä-
ringen. de viktigaste eventen är kalmar Ironman 
(avtal tom 2018), flera olika motionslopp, kalmar 
Grand prix i cykel (herrelit och ungdom), kalmar 
swimrun (300 deltagare) och några landskamper 
i fotboll. har huvudarenor för medelstora event. 
har idrottsrelaterad forskning i kalmar (linnéuni-
versitetet).

KrIterIer FÖr aNaLySeN

Här är kriterierna för 
Sport & affärers rankning 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 skolorna

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

• Kommunalt stöd till elitidrotten

• Det lokala näringslivets samarbete 
med elitidrotten

 • Medelstora och större arenor

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

• Försäkringskassans och SCB:s analys 
av kommunernas ohälsotal

• Cykelfrämjandets analys av Sveriges 
bästa cykelstad
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färjestad är viktiga ambassadörer och löfbergs lila arena en viktig symbol, för årets främsta idrottskommun karlstad.
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SPECIALLISTOR 2016
Sveriges främsta elitidrottskommun

I denna kategori bedöms antal SM-tecken 
som kommunen tagit under det senaste 
året, antal lag kommunen idag har i de 
högsta serierna i Sverige samt antalet 
personer som haft landslagsuppdrag 
under det senaste året. Detta sätts sedan 
i relation till kommunens invånarantal.

1. Åre: Har tagit nio 
SM-guld inom Alpin 
skidåknings samtliga 
discipliner. Har ett 
fåtal elitserielag och 
har fem landslags-
personer inom alpin 
skidåkning, enduro 
och mountainbike. 
Dessutom tävlings- 
och träningsmöjlig-
heter i världsklass inom alpin 
skidåkning och mountainbike. Invånaran-
tal 11 000.

2. Leksand: Tog åtta SM guld i tre idrot-
ter; skidsport, rodd och baseboll. Har 
tre elitlag i ishockey (damer och herrar) 
och baseboll. Hade nio personer med 
landslagsuppdrag i dressyr, enduro och 
baseboll. Ett av Sveriges starkaste elitva-
rumärken genom Leksands IF.  Invånar-
antal 15 000.

3. Karlstad: Tog 22 SM-guld i tolv 
idrotter: flest guld i skytte, tynglyftning, 
friidrott och vattenskidåkning. Har elva 
elitlag, främst i ishockey, innebandy och 
amerikansk fotboll. Har över 75 lands-
lagspersoner inom 18 idrotter, främst 
inom curling, friidrott, skytte och ameri-
kansk fotboll. Invånarantal 86 000.

Andra bra elitidrottskommuner i förhållande 
till sitt invånarantal är Lidköping, Mora,  
Västerås, Örebro och Örnsköldsvik. 

Sveriges främsta  
breddidrottskommun

Inom kategorin breddidrottsstöd ana-
lyseras kommunernas styrkor när det 
gäller migrationsstöd, ekonomiskt stöd 
till ungdoms- och motionsidrott, tillgång 
till träningsanläggningar för inom- och 

utomhusaktiviteter samt tillgången till 
spontanidrottsplatser.

1. Eskilstuna: 
Genomför ett antal 
aktiviteter och 
utformar särskilda 
ekonomiska stöd-
former för asylsö-
kande, inkluderande 
ensamstående ung-
domar. De viktigaste 
programmen är Öp-
pen Idrott för spon-
tanidrott samt Idrottsbiblioteket för att 
gratis låna idrottsutrustning. Använder 
idrottsföreningarna i socioekonomiskt 
utsatta områden för att skapa idrottsak-
tiviteter. Tillgången till träningslokaler är 
god. Nya bollplaner har skapats, ett nytt 
badhus har byggts. En ny arena med fyra 
fullstora planer står klar sommaren 2017. 
Det ekonomiska stödsystemet är bra; 10 
mkr till idrottsföreningarna plus lokalsub-
ventioner på ca 40 mkr. Spontanidrotts-
platserna är många, särskilt utegym och 
lekplatser.

2. Malmö: Satsar på aktiviteter och 
ekonomiskt stöd till underrepresenterade 
grupper inom idrott och motion. Syftet 
är att skapa spontanidrottsaktiviteter 
med särskilda satsningar under skollov. 
Särskilt fokus på ensamkommande ung-
domar för ledarutbildning och simskolor. 
Har nolltaxa och ett stöd inom åldrarna 4 
till 25 år. Arbetar med att skapa stödfor-
mer för idrottsaktiviteter som inte är för-
eningsorganiserade. Mycket bra tillgång 
till spontanidrottsplatser.

3. Halmstad: Har utformat ett särskilt 
föreningsbidrag för integrationsarbete 
och har tillsatt en särskild samordnings-
funktion inom kommunen för detta. 
Särskilda satsningar på simundervis-
ning. Halmstad har 0-taxa inom ett brett 
åldersintervall 0–20 år. Satsar på kom-
munen som en ”lägerstad”. Under 2015 
deltog 5 000 ungdomar som tillsammans 
skapade 20 000 gästnätter. Genomförde 
2016 sommarlovsaktiviteter inom 20 
olika idrotter. Under 2017 etableras Sta-
dium Sports Camp i Halmstad. Tillgången 
på träningslokaler är relativt god. Totalt 

finns ca 200 ytor för spontana motions- 
och idrottsaktiviteter.

Andra bra breddidrottskommuner är Karlstad, 
Lidköping, Mora, Umeå och Växjö.

Sveriges främsta  
eventkommun

I denna kategori analyseras de större 
internationella och nationella event som 
genomförts eller planeras med utgångs-
punkt i hur stor medieexponering de 
skapar och hur stor turistekonomisk 
omsättning som tillförs den regionala 
ekonomin. Dessutom analyseras till-
gången till arenor för större internatio-
nella idrottsevent – inom- och utomhus. 
Men också kommunens eventstrategi 
och avsatta genomförande resurser för 
denna.

1. Stockholm:  
Har förstärkt sina 
årligen återkom-
mande internatio-
nella idrottsevent 
inom ett flertal 
idrotter. Har lagt 
till alpin skidåkning 
(Alpin Ski World Cup) 
som är säkrat tom 
2019; simning (Swim 
Open Stockholm); cykel (Velothon). 
Årligen återkommande större interna-
tionella event i friidrott (Globengalan, 
Diamond League, Finnkampen, deltävling 
i triathlon-VM); i hästsport (Elitloppet, 
Sweden Horse Show i samarbete med 
Solna kommun); motionslopp (Stockholm 
Marathon, Midnattsloppet, Vikingarän-
net, Ö till Ö extremsimning, Lidingölop-
pet): segling (ÅF Offshore Race): tennis 
(Stockholm Open). Specifika internatio-
nella event: (cricket-EM): fotboll (Europa 
League-final 2017) handboll (EM 2020 
och VM 2023). På ett nationellt plan SM- 
finaler i bandy och innebandy; Grand Prix 
Speedway och dessutom ett antal match-
er i de högsta serierna i fotboll, inneban-
dy, ishockey och basket. Dessutom pågår 
en förundersökning om att söka vinter- 
OS för 2026. Samarbetar bra med Solna 
om större idrottsevent i Friends Arena. 
Har norra Europas bästa arenor och bra 
genomförandeorganisation.

2. Göteborg: Europabäst – kanske världs-
bäst – på stora internationella ungdoms-
turneringar: i fotboll (Gothia Cup); hand-
boll (Partille Cup); innebandy (Gothia 
Innebandy Cup); Göteborg Basketfestival 
(basket); Världsungdomsspelen (friidrott) 
samt Göteborg Ishockey Cup. Totalt ska-
par de fyra förstnämnda cuperna en årlig 
turistekonomisk omsättning på ca 720 
mkr per år till Göteborgs besöksnäring 
och till staten. Gothia Cup ensamt svarar 
för 350 mkr av dessa. Förutom ung-
domsturneringarna är Göteborg också 
starka på andra årligen återkommande 
internationella idrottsevent i friidrott 
(Göteborgsvarvet, Göteborg Triathlon); 
hästsport (Göteborg Horse Show, EM 
i ridsport 2017); paraidrott (Göteborg 
Open); orientering (Master VM); segling 
(prestigetyngda Americas Cup World 
Series, Volvo Ocean Race 2018); fotbolls-
landskamper damer; internationella su-
permatcher i fotboll; handboll (EM damer 
2016, EM herrar 2020, VM herrar 2023). 
Arbetar med ansökningar till U19 i fotboll 
(herrar); Master VM i friidrott och EM i 
fotboll 2022 (ansökningsprocess). Har en 
mycket stark genomförandeorganisation. 
För att ta ett ytterligare internationellt 
steg krävs en ny inomhusarena som 
ersätter Scandinavium.

3. Solna: Försöker kontinuerligt att ta 
över större nationella idrottsevent som 
idag genomförs på andra orter i Sverige. 
Genomför varje år sex till sju landskam-
per i herrfotboll på Sveriges Nationala-
rena. Genomför också någon supermatch 
i fotboll med världslag. Större internatio-
nella idrottsevent genomförs inom häst-
sport (Sweden International Horse Show); 
Speedway Grand Prix; Freestyle MX World 
Championship; Euro League- finalen i 
fotboll 2017; MMA-galor. Nationella event 
i fotboll, innebandy, basket, handboll och 
Stockholm Paragame. Har Sveriges störs-
ta inomhusarena och numera en stark 
genomförandeorganisation – Lagardère 
Sport and Entertainment.

Andra starka eventkommuner i Sverige är Falun, 
Karlstad, Linköping och Malmö.  
Dessutom ”eneventskommunerna” Båstad 
(tennisveckorna), Mora (Vasaloppet) och Vellinge 
(Falsterbo Horse Show).

SverIGeS FräMSta IdrottSKoMMUNer 2016

19. lund
har ett idrottspolitiskt program med in-
riktning på utveckling av anläggning-
ar, nya bidragsformer samt idrottsevent 
som upplevelser för lundaborna. otydlig 

beskrivning om idrottens roll i integrationsarbe-
tet, men vissa bidrag har anpassats till särskilda 
satsningar på ensamkommande ungdomar och 
flyktingfamiljer med barn. använder de större 
idrottseventen som verktyg för destinations-
marknadsföring: lundaspelen i handboll och bas-
ket (10 000 deltagare/750 lag), lundaloppet (6 
000 motionärer) samt flyinge hästsportcenter. 
arbetar med att utveckla förutsättningarna för 
spontana och egenorganiserade aktiviteter. oba-
lans i tillgången av idrottsanläggningar. satsar 
särskilt på att utveckla aktivitets-ytor för tjejer. 
har 25 spontanidrottsplatser. har ingen events-
trategi, men satsar på vissa mindre internationel-
la event (simhopp, judo, kickboxning) samt natio-
nella event på sM-nivå i mindre idrotter (simhopp, 
trupp gymnastik). har arenor för medelstora 
event. Bra cykelstad, bra ”Bäst att bo”-stad samt 
låga ohälsotal.

20. nOrrköping
norrköping är en framgångsrik idrottstad 
med en stark tradition inom vissa idrot-
ter. en handlings- och genomförandeplan 
för Idrottstaden norrköping är under ut-

veckling. arbetar med konceptet skogslotten 
(ridsport) med att stärka förutsättningarna för 
ensamkommande ungdomar. har ingen tydlig 
eventstrategi. destinationsmarknadsföringen 
fokuserar på stadium sports camp (6 900 ung-
domar och 1 000 ledare), sM-veckan 2016 (268 
sM-mästare, 55 000 besökare: svt sände i 90h), 
Ifk norrköpings fotbollsframgångar och norr-

köping dolphins basketframgångar samt eventet 
norrköping International horse show. Breddstö-
det under utveckling. obalans på tillgången av 
idrottsanläggningar för ungdomsidrotten.  
de flesta genomförda event ligger på sM-nivå 
i mindre idrotter. anläggningar för medelstora 
event.

21. eSkilStuna
har ett bra idrottspolitiskt program –  
”eskilstuna rör sig”.  har också en omfat-
tande verksamhet för asylsökande och 
ensamkommande ungdomar – ”Idrott åt 

alla 2.0”. använder idrottsevent som verktyg för 
destinationsmarknadsföring inom varumärkes-
konceptet ”eskilstunaevolution”. har samar-
betsavtal med alla sina elitlag (fotboll, handboll, 
speedway och friidrott). Genomförde 2015 junior 
-eM i friidrott och fick då det Internationella frii-
drottsförbundets utmärkelse ”världens mest 
hållbara friidrottsevenemang”. Genomför årligen 
travloppet Breeders crown och eskilstuna Bas-
ket cup plus event på sM-nivå främst i simning 
och fotboll. Mycket starkt breddidrottsstöd till 
ungdoms idrotten. etta på breddlistan.

22. gOtland
har ett brett fritidspolitiskt program, dock 
utan mätbara målsättningar. har också 
en bra kompletterande strategi för hur 
internationella och nationella idrotts-

möten kan genomföras på Gotland. fokuserar 
sin destinationsmarknadsföring på konceptet 
”Idrottens ö” i ett unikt samarbete med destina-
tion Gotland som subventionerar och paketerar 
transport och boende för deltagare och deras 
medföljande till idrottsaktiviteter på ön. Genom-
för ca 75 idrottsevent per år som skapar 120 000 

gästnätter. de största eventen är Grand national 
(enduro som skapar 22 000 gästnätter), Island 
Games (internationell bred idrottstävling vart 
fjärde år med deltagande från världens öar: på-
går i sju dagar med ca 3 000 deltagare och med-
följande), träningsläger för ungdomar (främst i 
fotboll och innebandy) samt de gutniska spor-
terna under stångaspelen. dessutom genom-
förs eurocamp 2016: ett idrottsligt internationellt 
ungdomsutbyte mellan 17 organisationer från 11 
länder. sam arbetar med campus Gotland (upp-
sala universitet) när det gäller idrottsmedicinska 
forsknings möten.

23. kriStianStad
har en bra kultur- och fritidspolitisk stra-
tegi med ”livsmöjligheter” som portalmål. 
arbetar utifrån fem delstrategier; jämlik-
het, förebyggande, barn och unga, den dy-

namiska staden samt natur, kultur och fritid som 
utvecklingskraft för landsbygden. har behov av 
fler utomhusanläggningar. har en ny och tydlig 
eventstrategi och bra genomföranderesurser. Ge-
nomför några event på internationell nivå (hand-
boll, karting), i övrigt nationella event på sM nivå 
i mindre idrotter. viktigast är åhus Beachhand-
boll festival med 1 000 lag och 12 000 spelare; 
totalt har festivalen 75 000 besök. dessutom Ifk 
kristianstad i handboll med sveriges bästa hand-
bollspublik. har en bra eventstrategi, men utan 
mätbara målsättningar.

24. lidingö
har inget idrottspolitiskt program. desti-
nationsmarknadsföringen fokuserar på 
konceptet ”hälsans ö”. Genomför ett an-
tal aktiviteter inom detta koncept: ”häl-

sans dag”, seminarier om ”folk i rörelse”, hälso-

dagar för all kommunal personal på Bosön samt 
”skolklassikern för funktionsnedsatta personer”.  
det stora eventet är lidingöloppet som idag be-
står av flera tävlingar utspridda på nästan 15 
olika platser i sverige. använder sina idrottsför-
eningar i integrationsarbetet. särskilt Ifk lidingö 
i fotboll och friidrott. dessutom spontanfotbolls-
aktiviteter och cykelträning för nyanlända. ett 
större utvecklingsarbete pågår för att skapa fler 
idrottsanläggningar. stark friluftskommun och 
cykelstad med låga ohälsotal.

25. haninge
har en stark målsättning om att vara sve-
riges bästa idrottskommun till 2018. visio-
nen är att skapa en meningsfull fritid för 
alla: minska ohälsotalet: skapa förutsätt-

ningar för bredd- och elitidrott samt utveckla 
event som ger haningeborna positiva upplevelser. 
har utarbetat ett 100-punktsprogram för att nå 
visionen. särskild satsning på bidragsformer för 
åldersgruppen 7 till 20 år. nyckelord för visions-
arbetet är jämställdhet och jämlikhet. använder 
vissa mätbara målsättningar. näringslivssamar-
bete krävs när det gäller anläggningsutveckling-
en. använder i sin destinationsmarknadsföring 
kommunens skärgård samt simdrottningen sarah 
sjöström. arbetar inom konceptet ”sport cam-
pus sweden” som stöd för elitidrottare som kom-
binerar studier och elitidrott. har ingen event-
strategi. Genomför event på sM-nivå i de mindre 
idrotterna. har nolltaxa för ungdomsidrotten. 
obalans för inomhusidrotterna. satsning på  
gymnastik, cheerleading och dans och fortsatt 
mycket bra verksamhet för funktionsnedsatta 
barn och ungdomar. Bra spontanidrottsytor och 
motionsanläggningar.

Sveriges främsta  elitidrottskommun 2016

ÅRE
”En av Europas bästa alpina skidorter. Har under det senaste 
året vunnit ett tiotal SM tecken i Alpin skidåkning. Har land-
slagspersoner i Enduro, Mountainbike och Alpin skidåkning. 
Har tränings - och tävlingsmöjligheter i världsklass. Genomför 
VM i Alpin skidåkning 2019. Befolkningstal 11 000.” 

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

Sveriges främsta  
breddidrottskommun 2016

ESKILSTUNA
”Genomför ett stort antal idrottsaktiviteter för ensam- 
kommande ungdomar. Använder idrotten som verktyg  
för integration i socioekonomiskt utsatta områden.  
Bra tillgång till träningsanläggningar. Har byggt  
ett antal inom- och utomhusanläggningar under de  
senaste åren. Har bra spontanidrottsplatser.”

Diplom

Peter RohméeGustaf Berencreutz

Sveriges främsta  

evenemangskommun 2016

STOCKHOLM
”Genomför varje år ett stort antal internationella idrottsevent 

inom många olika idrotter. Detta som en del av sin vision om 

att utgöra ”Norra Europas mest populära destination”.  

Har under det senaste året också inkluderat Alpin skidåkning 

och en stor internationell simtävling – Swim Open Stockholm. 

Har norra Europas bästa arenor. Har en bra eventstrategi med 

starka genomföranderesurser. Bra samarbete med Friends  

Arena i Solna.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

Fortsättning: huvudlista med de 25 främsta idrottskommunerna



Linköpings kommun

linkoping.se

Det är sällan enkelt. Att göra den perfekta kickflipen, 

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.

Motgångar, envishet, framsteg och 
stora segrar. Allt ger energi, 
på din arena.
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gällivare, som de närmaste åren genom-
går en stor samhällsomvandling, har 
länge varit en populär destination 
inom skidvärlden. men Sofia mattssons 
bragd insats i OS har gjort att även den 
breda publiken har fått upp ögonen för 
den lilla tätorten i norr. 
När Sveriges kanske främsta brottare Sofia 
Mattsson trotsade smärtorna i sitt knä för 
att göra upp om OS-medaljerna i ett exo-
tiskt Rio de Janeiro anade hon förmodli-
gen inte vad det skulle betyda för hennes 
hemort, en liten stad i Lappland, när tv-
tittarna fick se ett reportage från hennes 
natursköna hembygd.

– Det är jättemånga som har hört av sig 
till mig på telefon och artiklarna om OS-
bronset har delats flitigt på sociala medier. 
Folk ville veta mer om bygden där du kan 
uppleva norrsken, vandra i vacker natur el-
ler åka skidor. Det blev ett enormt intresse 
för våra aktiviteter och sevärdheter, säger 
Eva Olsson, vd på Visit Gellivare Lapland.

Även om turistnäringen har ökat de se-
naste åren är det fortfarande gruvindustrin 
och LKAB som folk i Gällivare och närlig-
gande Malmberget lever av. Gruvdriften är 
så viktig att det nu genomförs en stor sam-
hällsomvandling där 1 740 bostäder i Malm-
berget ska rivas eller flyttas till Gällivare 
fram till 2019. Det får effekter för idrotten.

– För att ge talanger som Sofia chansen 
att lyckas krävs bra ledare, men även bra 
lokaler. De närmaste åren ska vi bygga en 
ny ishall, sporthall och kulturhall som en 
följd av flytten. Det pratas om en mul-
tiarena som ska placeras mitt i centrum. 
Samtidigt inspirerar alla idrottsliga fram-
gångar ungdomar i kommunen att satsa 
på idrott.   

världseliten på dundret
Inom idrottsvärlden är Sveriges tredje 

största kommun mest känd för sina fan-
tastiska förutsättningar för skidåkning 
eftersom snön faller redan i oktober. På 
lågfjället Dundret, strax utanför tätorten, 
finns skidanläggning för både alpin skid-
åkning och längdskidåkning. Trefaldiga 
OS-guldmedaljören Marcus Hellner flyt-
tade hit för att gå på skidgymnasiet och 
bor kvar än idag. Varje år får han sällskap 
av världseliten som laddar upp inför skid-
säsongen på Hellnerstadion.

– Kanada har redan kört hit sin valla-

buss. SportEvent Gällivare Lapland har 
gjort klart att Gällivarepremiären blir of-
ficiell svensk skidpremiär med landslaget 
och stora delar av världseliten på plats 2017, 
2019 och 2021. 

Det blir två dagar med direktsända täv-
lingar i SVT med Vinter studion på plats 
Med fler inslag i tv och fler tävlingar av den 
här typen kommer turismen att fortsätta 
öka, berättar Eva Olsson.

 Trots all skidturism har orten tre gång-
er fler besökare under sommarmånader-
na. Förra året installerades en sexstols-
lift på Dundret, vilket gör det möjligt för 

mountainbikecyklister att ta med sig sin 
cykel upp på fjället.

– För att klara av att ta emot allt fler 
turister har vi byggt ut hotell och skapat 
bättre förutsättningar för husbilar och 
husvagnar, säger Eva. 

– Idrotten har en otroligt stor betydelse 
för en liten kommun som vår. Både som 
fritidssysselsättning för de unga och som 
positiv reklam för att öka attraktiviteten för 
vårt samhälle. De flesta barn och ungdo-
mar är aktiva i nån form av förening och 
kan identifiera sig med våra kända idrotts-
personer, vilket är mycket betydelsefullt. 
Gällivare kommun har alltid insett fören-
ingarnas betydelse och har därför satsat 
mycket på föreningsstöd i olika former. Jag 
vill också lyfta fram våra ideella ledare som 
gör ett fantastiskt arbete, avrundar Jeanette 
Wäppling, kommunstyrelsens ordförande.

text: pIerre eklund

idrottskommunen västerås satsar på 
framtiden. genom olika aktiviteter och 
projekt ges alla barn och ungdomar 
möjlighet att idrotta. Samtidigt finns 
långtgående planer på nya arenaprojekt 
som skapar förutsättningar för en stark 
elitidrott.
I centrala Västerås ligger Rocklunda, den 
största sammanhållna idrottsanläggning-
en i Sverige. Årligen besöker över två 
miljoner människor området, vilket gör 
det till ett av Sveriges största besöksmål. 
Idrotten är viktig för kommunen och an-
vänds i deras destinationsmarknadsföring.

– De flesta kommer hit för att utöva el-
ler titta på sport i någon av Rocklundas 
arenor, och det finns stora fördelar även 

logistiskt och driftmässigt att ha det mesta 
samlat på en plats. Här finns allt för elit- 
och breddidrott, säger Stefan Brandberg, 
idrottschef på Kultur-, idrotts- och fritids-
förvaltningen i Västerås.

Västerås stad har gjort en analys av an-
läggningsbehovet fram till år 2030 som 
används som underlag för att utveckla 
arenautbudet. Sedan 2007 har staden re-
noverat hockeyarenan ABB Arena Nord 
och bandyarenan utomhus samt byggt 
fotbollsarenan Solid Park och bandyare-
nan ABB Arena Syd. De har även reno-
verat och byggt till ett stort stall. Just nu 
pågår arbetet med en ny simanläggning 
bredvid det befintliga Lögarängbadet som 
ligger centralt vid Mälaren.

– Simhallen, som står färdig 2019, är 
en satsning på simidrotten och ska bland 
annat utrustas med tävlingsbassäng på 50 
meter och en multi/hoppbassäng. Nästa 
arenaprojekt som är prioriterat politiskt 
är en ny innebandyarena.

 Listan över arenabehovet innehåller 
även en friidrottsanläggning och en ny 
hockeyarena, men dessa är ännu inte po-
litiskt förankrade. Hockeyarenan var en 
het fråga när Västerås IK Hockey kvalade 
till SHL, men har svalnat då klubben har 
genomgått en rekonstruktion i år. 

– Den finns självklart med i våra planer. 
Tittar vi på näringslivet finns ett starkt 
stöd för idrott, vilket inte minst märks på 
alla arenanamn där ABB, Bombardier, 
Solid Park och Bostads AB Mimer har 
köpt namnrättigheter. Ett stort antal fö-
retag i staden stödjer även breddidrotten.

 
Stor satsning på breddidrott

I somras hade Västerås stad kostnads-
fri simundervisning och gratis inträde till 
utomhusbad. Staden genomförde även en 
stor satsning på både idrott och kultur, 
där barn och ungdomar mellan sex och 
15 år kunde utöva kostnadsfria aktiviteter 
i olika stadsdelar.

– Lokala idrottsföreningar har fått stöd 
för att driva detta och syftet är att ge alla, 
även familjer med knappa inkomster, 
möjlighet till aktivitet i olika idrotter. I 
år var det en extra stor satsning tack vare 
stöd från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, förklarar Marlene 
Kaas, idrottsstrateg Västerås stad.

Varje år arrangeras en ”try it” i samar-
bete med ett bussbolag. Under två veckor 

åker tusen ungdomar gratis buss till och 
från anläggningar där de får prova olika 
idrotter. Västerås har även satsat på idrott 
som integration för att motverka passivi-
tet. Idrottsföreningar har fått stöd för att 
arrangera prova-på-aktiviteter.

– Nästa steg har varit att inkludera flyk-
tingbarn i ordinarie träningsaktivitet där 
de tränar med svenska barn och ungdo-
mar. Föreningarna har fått stöd för förlo-
rade intäkter* och vi ser redan att det har 
givit resultat. Den 10 oktober arrangerar 
vi mötet Idrottens roll i det mångkultu-
rella Västerås. 

text: pIerre eklund 

*Förlorade intäkter avser medlemsavgifter, 
aktivitetsavgifter och/eller utrustning/hyra av lokaler.

oS-medaljer guld värt för Gällivare

Idrotten i centrum i västerås

GäLLIvare KoMMUN

väSterÅS Stad

antal invånare: Cirka 18 041, tätorten 
8 449 

yta: 16 818,24 kvadratkilometer.

Kommunikationer: E10 och E45:an, tåg förbin del ser 
genom inlandsbanan och en flygplats.

Skolor: Gymnasieskola och Skidgymnasium i 
Malmberget som ska flyttas till Gällivare.

antal idrottsföreningar: Cirka 40 stycken.

Kända klubbar: Gellivare skidallians och Gällivare 
SK.

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Marcus Hellner, 
längdskidåkning, Sofia och Johanna Mattsson, 
brottning, Tord och Tommy Holmgren, fotboll, samt 
Thomas Fogdö, alpin skidåkning.

arenor: Hellnerstadion och Sporthallen, Malmberget. 

antal invånare:  
Cirka 145 963 i kommunen

yta: 1 137,82 kvadratkilometer.

Kommunikationer: E18, tågförbindelser genom 
Mälarbanan och en flygplats.

Skolor: Mälardalens högskola samt flera 
gymnasieskolor med idrottsinriktning

antal idrottsföreningar: Cirka 140 
idrottsföreningar, varav ca 110 har breddverksamhet 
för barn och ungdomar

Kända klubbar: Västerås SK, Västerås Hockey, 
VästeråsIrsta HF, Västerås Simsällskap, Västerås 
Rönnby IBK, Västerås Friidrottsklubb,

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Pär Mårts, Patrik 
Berglund, Mikael Backlund, ishockey, Victor Nilsson 
Lindelöf, fotboll, Thomas Lejdström och Agneta 
Eriksson, simning. 
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Rocklundaområdet är en lunga i 
idrottskommunen Västerås.
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11oS-UtredNINGeN

Rör på dig i Stockholm

stockholm.se/utegym

Sveriges Olympiska kommitté och 
många bär på OS-drömmar. Olof öhman 
har av Stockholms stad fått uppdraget 
att på nytt undersöka förutsättningarna  
för ett vinter-OS, nu med sikte på 
2026. Sport & affärer stämde av läget 
med OS-utredaren. 

vad går ditt utredningsuppdrag ut på?
– Vi ska utreda om det i första hand finns 

ekonomiska möjligheter för Stockholm 
och Sverige att vara värd för ett vinter-OS. 
Vi ska även titta på hållbarheten, både mil-
jömässiga och sociala aspekter som arbets-
rätten. Det kanske allra viktigaste är att se 
hur ett OS kan utveckla och vara en häv-
stång för breddidrotten i Sverige. 

har den kopplingen blivit viktigare?
– Ja, frågan om breddidrott har fått stör-

re tyngd i IOK:s Agenda 2020. Det är 
också jätteviktigt för trovärdigheten med 
koppling till folkhälsan och att fler kommer 
i rörelse. Det sker inte per automatik utan 
vi för en dialog med Stockholms Idrotts-
förbund om hur arbetet kan göras där sam-
verkan med skolan kan bli mycket viktig.

SOk genomförde en förstudie inför OS 
2022, hur ser du på den?

– Studien ledde fram till ett bra och rea-
listiskt koncept som vi utgår mycket från. 
Nackdelarna var att man inte trängde dju-
pare ner i vissa delprojekt som till exempel 
utbyggnad av Flottsbrobacken. Det är en 

avgörande fråga för hela konceptet och vik-
tig att gå till botten med. 

 vilka är nyckelaktörerna i förstudiepro-
cessen?

– Det är naturligtvis SOK och IOK. 
Det gäller även att få med hela idrotts-
rörelsen och vi har en dialog med RF. Vi 
har kommunerna, som Stockholm behö-
ver samverka med, där det främst är Hud-
dinge med Flottsbro och Botkyrka med 
nya anläggningar för längd och skidskyt-
te i Tullinge. I Solna kommun kommer vi 

använda Friends Arena. Näringslivet har 
naturligtvis en viktig roll där kontakterna 
sköts främst av SOK genom sina sponsor-
relationer.

 
arbetar ni med några externa konsulter?

– Vi har anlitat revisionsföretaget EY 
som är involverade i studien gällande eko-
nomi och övergripande projektledning 
samt ett antal tekniska konsulter där Swe-
co har fått det största uppdraget.

har ni tagit hjälp av bidding-experter?
– Det blir aktuellt först om man går vi-

dare med en ansökan. Däremot har vi 
träffat Proproject som var involverade i 
Münchens bid för vinter-OS 2022 som 
kunde ge oss bra information om IOK:s 
regelverk.

vilka kommuner utanför Stockholms-
regionen är aktuella?

– Åre är alla överens om behövs för stört-
lopp och andra alpina grenar. Hur många 
grenar påverkas mycket av Huddinge 
kommuns inställning till utbyggnaden av 
Flottsbro. En fråga som diskuteras är om 
det ska byggas en ny hoppbacke i Botkyrka  
eller om man ska använda hoppbacken i 
Falun.

hur förs dialogen med iOk som numera 
ska vara mer konsultativa i ansöknings-
processer?

–  Vi har haft goda samtal med IOK. Det 

har hitintills rört generella förutsättningar i 
Agenda 2020 som understryker att ett OS 
inte ska kosta för mycket, vikten av att an-
vända befintliga anläggningar och att eve-
nemanget ska vara hållbart. Det rimmar 
väl med Stockholms stads ambitioner för 
ett OS.

 
på vilket sätt ska OS förankras hos 
Stockholmarna?

– IOK kräver ett starkt folkligt stöd. 
Förstudien omfattar en undersökning om 
Stockholmarnas attityder till ett vinter-OS. 
Det ska kompletteras med fokusgrupper 
för att tränga djupare in i svaren. Mycket 
av folks oro ligger i ekonomiska risker med 
ett OS. Därför tittar vi mycket på Vancou-
ver som referens för hur de arrangerade 
vinter-OS 2010. Spelen gick runt ekono-
miskt och arrangerades i ett land som på-
minner mycket om Sverige både politiskt 
och kulturellt. 

när ska förstudien vara klar?
– Vi ska lämna från oss ett underlag i 

november. Problemet är att vi ännu inte 
fått alla tekniska anvisningar och manua-
ler från IOK. Det måste vi ha innan kom-
munen kan ta det formella politiska beslu-
tet. Det är viktigt att vi inte tappar tid och 
hamnar i tidspress som man gjorde i för-
beredelserna inför OS 2022, avslutar Olof 
Öhman.

text: johan thorén 

Uppdrag – räkna på hållbara vinterspel

olof öhman i hammarbybacken med utsikt 
över en os-stad under utredning.
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IFK KaLMar

”vi skjuter på debuten”
Den senaste rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar 
att 44 procent av alla flickor i årskurs 9 har druckit alkohol de senaste 12 månaderna. När flera 
instanser tycks stå handfallna inför problemet har fotbollsklubben IFK Kalmar tagit saken i egna 
händer. Sedan flera år tillbaka skriver föreningen avtal med sina ungdomsspelare för att skjuta 
på debuten.  

Dold mellan Linnéuniversitets lokaler och 
ett skogsparti ligger en av Kalmars finas-
te fotbollsanläggningar – Gröndal IP. De 
som följer damfotboll minns kanske att det 
var här som Sveriges U23-landslag spelade 
en trenationsturnering 2014. Till vardags 
är genuina Gröndal IP hemmaplan för 
IFK Kalmar, en renodlad flick- och dam-
förening med seniorlag i Elitettan. Det är 
sen eftermiddag och dags för träning. So-
len tittar fram bakom molnen när 17-åri-
ga Malin Thor och Clara Berggren läm-
nar omklädningsrummet och går ner till 
A-plan. Tjejerna är två av klubbens egna 
produkter som har tagit en plats i senior-
lagets trupp. De är också två av många tje-
jer i IFK Kalmar som mellan 14 och 16 år 
inte provade någon form av droger.

 
tagit många viktiga beslut

Som eldsjäl och före detta ordföran-
de har Lennart ”Kool” Johansson tagit 
många viktiga beslut i föreningens histo-
ria. Ett var att lägga ner herrfotbollen och 
enbart satsa på damerna. Ett annat var 
att inleda en kamp mot droger. Lennart 
upplevde, precis som många andra fören-
ingsmänniskor runt om i landet, att kon-
sumtionen av alkohol kröp ner i åldrarna. 
I början av 2000-talet var hans dotter och 
hennes lagkamrater i högstadieåldern, där 
många gör sin alkoholdebut.

– Vi gjorde mängder med aktiviteter för 
att hålla dem borta från fester och annat. 

Under en samling föreslog en av föräld-
rarna att vi skulle göra ett muntligt avtal 
med spelarna om att avstå alkohol fram till 
16-årsålden. Jag, föreningen och våra part-
ners nappade direkt och till slut blev det ett 
skriftligt avtal som skrevs under av spelar-
na, deras föräldrar och föreningen, berät-
tar Lennart som inte tror att det finns ett 
liknande koncept i någon annan förening 
i Sverige.

Trepartsavtalet skrivs det år spelarna fyl-
ler 14 år och gäller fram till den 30 novem-
ber det år som tjejerna börjar gymnasiet. I 
avtalet förbinder sig spelarna att avstå all 
form av droger såsom alkohol, narkotika, 
doping och tobak under avtalstiden.

– När du är 14 år är du väldigt påverk-
ningsbar av grupptryck. Samtidigt vet vi 
vuxna om att det är skadligt att dricka al-
kohol innan hjärnan är färdigutvecklad. Vi 
kan inte tvinga någon att bli nykterist, men 
kan i alla fall skjuta på debuten i minst 
tre år.

 
tvekade inte

Avtalet är helt frivilligt. Föreningen 
tvingar ingen att skriva på och de spelare 
som inte skriver på drabbas inte av några 
repressalier. För Malin Thor fanns det inga 
tveksamheter kring att skriva på avtalet.

– Vi hade pratat om det innan i laget och 
det var självklart för alla att skriva på. Det 
kändes väldigt seriöst och jag såg det som 
min skyldighet att hålla avtalet.

 Lagkamraten Clara Berggren tillägger 
snabbt.

– Jag skrev inte på för att alla andra gjor-
de det. När jag skrev på var jag fast beslu-
ten att hålla mitt avtal till hundra procent. 
Det kändes viktigt att inte svika mig själv, 
mina föräldrar och föreningen. Sen var det 
roligt att visa andra att det går att ha kul 
utan alkohol.

Tjejerna upplever att deras vänner och 
klasskamrater utanför fotbollen respekte-
rade avtalet och förstod att det inte var lönt 
att tjata på dem om alkohol eller rökning. 
I en ålder med mycket grupptryck var det 
skönt att ha en anledning att hänvisa till 
när frågan kom. Lennart berättar om den 
utvärdering han brukar göra när tjejerna 
har avslutat sitt avtal.

– Ett år var det en tjej som skrev i ut-
värderingen att hennes klasskamrat, som 
inte spelade fotboll, ljög för alla som fråga-
de om alkohol och sa att hon hade skrivit 
ett avtal med IFK Kalmar. Då hade hon 
en anledning att avstå. Jag har också pratat 
med många killar som hade velat skriva ett 
avtal, säger Lennart.

 
belönas med pengar

När avtalet löper ut skriver spelarna på 
ett papper att de på heder och samvete inte 
har provat någon form av drog. Som belö-
ning erhåller de 2 000 kronor, där föräld-
rarna står för hälften och föreningen står 
för andra hälften. Årets utdelning av pre-

mier sker i december på Kalmar Energi.
– Den här typen av uppmärksamhet är 

viktig för företag som stöttar oss. Att spe-
larna får pengar som belöning är tyvärr en 
nödvändighet i dagens samhälle. Idag frå-
gar alla ”vad får jag för det” så vi använder 
därför pengar som morot.

 För Malin var inte pengarna det vikti-
gaste skälet till att avstå.

– När du är 14 år är det mycket pengar, 
men med tiden blev det också allt viktigare 
att kunna stå där med gott samvete när jag 
tog emot dem från IFK Kalmar och mina 
föräldrar.

På baksidan av den folder som IFK Kal-
mar har tagit fram i sin kamp mot droger 
står ett 60-tal företagsnamn som stödjer 
kampen. Ett av dessa företag är Länsför-
säkringar i Kalmar län.

– IFK Kalmars arbete ligger väl i linje 
med våra riktlinjer kring sponsring och 
schysst idrott där föreningarna som vi 
sponsrar ska arbeta aktivt mot bland annat 
mobbning och droger. IFK gör ett fantas-
tiskt fint arbete för att få ungdomar i när-
området att leva mer sunt, säger kommu-
nikationschefen Niklas Carlsson.

Svårt att få spridning
Trots att IFK Kalmars arbete har pågått 

en längre tid och lovordats av poliser och 
samarbetspartners har det inte fått sprid-
ning, varken i närområdet eller nationellt. 
Lennart tror att det beror på att det tar 
mycket energi och tid att engagera sig i 
något som inte rör en förenings sportsliga 
mål och resultat.

– Det är synd, och det är också tråkigt 
att detta viktiga arbete inte har en politisk 
stöttning med tanke på vad det kan spa-
ra på samhällets resurser. Ungdomar som 
konsumerar någon drog riskerar att ham-
na i missbruk, vilket splittrar familjer. Vi 
vill göra skillnad och stärka ungdomarna 
så att de klarar av de fallgropar som finns i 
samhället, säger Lennart

text: pIerre eklund 

Grundades: 1970

antal medlemmar: 400

omsättning: Cirka 2,5 
miljoner kronor (2015) 

Sponsorer: Flertalet mindre

Kända spelare: Flera spelare har nått 
ungdomslandslagen genom åren

Hemsida: laget.se/IFKKalmar

IFK Kalmar mot droger

Sedan 2002 bedriver föreningen programmet  
”Vi skjuter på debuten”  för att stötta tjejer att inte 
börja med alkohol, narkotika, doping eller tobak.
Programmet är ett IQ-projekt. IQ startades av 
Systembolaget 2005.

CaN

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning, CAN, är det fler tjejer än killar som 
druckit alkohol i årskurs 9.

 eM-effekt

2013 arrangerades EM för damer i Sverige och 
Kalmar var en av spelorterna. Som ett resultat 
har IFK Kalmar märkt ett ökat intresse för fotboll 
bland tjejer. Den egna fotbollskolan har gått från 50 
deltagare 2013 till 120 deltagare 2016.

Idrottsskola

IFK Kalmar driver en idrottsskola sedan 1987. 
Den vänder sig till pojkar och flickor i årskurs 1. 

Barnen får prova på både idrottsliga och kulturella 
aktiviteter. Syftet är att  hjälpa barnen in i 
föreningslivet och till en meningsfull fritid.

tjejligan F8-F9

I samarbete med Giraffen köpcentrum i Kalmar 
arrangerar klubben Tjejligan där flickor upp till åtta 
respektive nio år mellan maj och september samlas 
på en fotbollsanläggning för att spela matcher. 
Ingen tabell används och alla spelare får medalj.

IFK KaLMar 

Malin thor och clara Berggren, två av tjejerna i Ifk kalmar som har skjutit på alkoholdebuten. lennart johansson.
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Vi vill göra skillnad  
och stärka ung- 

domarna så att de  
klarar av de fallgropar  
som finns i samhället. 

lennart "kOOl" jOhanSSOn
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Kalmar en medveten idrottskommun
Kalmar är en av de kommuner 
som har insett att idrottsturism 
har positiva effekter. 

Sedan flera år tillbaka finns 
en medveten satsning på uthål-
lighetssporter, där varje satsad 
krona genererar stolthet, bättre 
folkhälsa och stora skatteintäkter. 

Friskvård 
är en viktig 
faktor när 
företag 
väljer var 
de ska eta -
blera sig.
thOmaS 
davidSSOn
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”You Are An Ironman”. Speakern 
Björn Mortenssons ord när delta-
garna går i mål möts av ett stort vrål 
från läktarna som sprider sig ner mel-
lan husen på Storgatan. Den kom-
pakta stadsmiljön, uteserveringar-
na och den stora publiken skapar ett 
upplopp som Ironman Swedens vd 
Christian Kirchberger ser som ett av 
de bästa triathlonupploppen i värl-
den. Sedan tävlingen fick Ironman-
status 2012 har den växt till Kalmars 
största idrottsevent.

– Invånarna är stolta och sluter upp 
kring Ironman. Vi har sett en effekt 
i folkhälsan där crawlkurser i krans-
kommunerna är fullbokade. Kalmar 
profilerar sig som en kustnära frisk-
vårdsstad och event som Ironman är 
viktiga för vår marknadsföring. 2016 
hade vi deltagare från 51 länder, sä-
ger Johan Göransson, projektledare 
Idrottsturism vid Destination Kalmar.

flertal idrottsevent
För ett par år sedan fastställdes ett 

kommunalt program för idrottstu-

rism. Varje år satsar kommunen tre 
miljoner kronor på idrottsturism, va-
rav Ironman-licensen är på 2,1 mil-
joner kronor. Förutom Ironman ar-
rangeras flera uthållighetstävlingar 
som Drottning Margaretaloppet, 
Wings for Life World Run, Nattlop-
pet och Kalmarmilen. I kanalen an-
ordnas Kalmar Kanalsimning och 
Kalmar swimrun, och i stadskärnan 
går cykelloppet Kalmar Grand Prix. 
På en nybyggd beacharena arrange-
ras officiella SM i Beach Soccer och 
Swedish Beach Tour. Kommunen, 
som dessutom ska stå värd för stu-
dent-VM i triathlon 2018, uppskattar 
att idrottsturisterna spenderar drygt 
85 miljoner kronor per år, där hälften 
är kopplat till Ironman.

– Idrottsturism och idrott betyder 
jättemycket för näringen och närings-

livets intresse av att vara en del av det-
ta är stort. Är det något större företag 
som inte har partnerskap med Desti-
nation Kalmar försöker jag förmedla 
kontakt. Friskvård är en viktig faktor 
när företag väljer var de ska etablera 
sig, förklarar Thomas Davidsson, nä-
ringslivschef Kalmar kommun. 

kommunen satsar
Kommunen har dessutom Kalmar 

FF i Allsvenskan och FBC Kalmar-
sunds damer i Superligan i inneban-
dy. Herrlaget siktar också på att nå 
Superligan med hjälp av landslags-
stjärnan Kim Nilsson som nästa sä-
song får spela i en ny arena. 2017 spe-
lar även golfklubben Kalmar GK i 
Elitserien. Idrottsturism och elitidrott 
är på väg framåt. Nu väntar även en 
satsning på breddidrotten.

– För att öka möjligheten till spon-
tanaktiviteter har vi satsat på beach- 
och basketplaner, padelbanor och 
anläggning för livsstilsidrotter. Un-
der 2016 har kultur och fritid, som 
arbetar efter ett kultur- och fritids-
politiskt program, fått 15 miljoner 
kronor i extra stöd för investeringar 
i föreningsägda anläggningar. Vi ska 
nu satsa vidare på en idrotts- och 
evenemangsarena och ny bad- och 
simanläggning, säger Lolita Persson, 
förvaltningschef kultur och fritid.

text: pIerre eklund 

KaLMar KoMMUN
antal invånare: 65 767 
i kommunen

yta: 960,58 kvadratkilometer.

Kommunikationer: E22, en 
flygplats med dagliga flyg till Stockholm 
samt tågförbindelser till Växjö och vidare 
mot Malmö, Köpenhamn och Göteborg. 
Stångådalsbanan mot Linköping.

Skolor: Linnéuniversitetet samt 
gymnasieskolor med idrottsinriktning

antal idrottsföreningar: Cirka 106 
idrottsföreningar.

Kända klubbar: Kalmar FF, FBC Kalmarsund, 
IFK Kalmar, Kalmar BTK, Kalmar Fäktklubb, 
Kalmar GK och Ridklubben Udden, 

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Joakim 
Haeggman golf, Ingeborg Sjöqvist simhopp, 
Gustav Engvall fotboll och Markus Svensson 
ishockey. 

arenor: Guldfågeln Arena, Fredriksskans  
och från och med 2017 Kifab Arena.

Ironman kalmar sätter stan på kartan och har blivit en ekonomisk succé för kommunen.

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 
film- och sportkanaler, konferenslokaler och en näringsrik frukost med över 100 produkter. Som 
sportmedlem bor spelare, coacher och föräldrar från 265 kr/natt. En annan bra sak är att våra 
hotell brukar ligga nära de flesta turneringar. Det kostar så klart inget att bli medlem.  
Boka på scandichotels.se/sport

scandichotels.se

FRÅN

265KR/
PERS/
NATT
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 AIK 

Med hänsyn till målsättningen 
(guld) är AIK:s säsong så här 
långt mest ett missöde. För-
svunna anfallare ersattes med 
helt andra spelartyper och som 

ett resultat av detta har måltorka inträtt. 
Laget gnager sig kvar i medaljstriden tack 
vare sitt försvar. Chibuike (som var ordina-
rie i Gaziantepspor) och Obasi (igång ef-
ter ett år utan spel) kan bli betydelsefulla. 
Kantspelarna Sundgren och Hauksson har 
tjänat på tränarbytet. Alexander Isak är 
det stora hoppet.
 
SÄLJBARA
Alexander Isak f 1999 20,0 mkr
Ebenezer Ofori mf 1995 15,0 mkr
Amin Affane* mf 1994 10,0 mkr
John Chibuike* mf 1988 10,0 mkr
Eero Markkanen* f 1991 8,0 mkr
Johan Blomberg mf 1987 5,0 mkr
Chinedu Obasi* f 1986 2,0 mkr
– Denni Avdic* f 1988 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Daniel Sundgren* b 1990 
Haukur Hauksson b 1991 
Ahmed Yasin* mf 1991 
Patrik Carlgren mv 1992 
Sauli Väisänen b 1994 
Anton Jönsson Salétros mf 1996 
Elias Wahlström b 1996 
Oscar Linnér mv 1997 
Patrick Kpozo b 1997 
Christos Gravius mf 1997 
Rickson Mansiamina* mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
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 

UTLÅNADE
Niclas Eliasson mf 1995 IFK Norrköping
Noah Sonko Sundberg b 1996 GIF Sundsvall
Rager Rebandi mv 1997 Vasalunds IF
Marko Nikolic f 1997 Syrianska FC

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Fredrik Brustad f 1989 Molde FK – 2 mkr
William Sheriff mf 1996 Karlbergs BK
Carlos Strandberg f 1996 CSKA Moskva (avsl. lån)

 DJURGÅRDENS IF 

DIF har gått bort sig i säljka-
rusellen. Frågan är om alla 
nya kommer att kunna till-
föra något så här på direk-
ten. Det handlar om Andreas 

Isaksson (Kasimpasa), Niklas Gunnarsson 
(Vålerengen), Kebba Ceesay (Lech Poznan), 
Othman El Kabir (AFC United) och Mag-
nus Eriksson (Brøndby) – som samtliga har 
mycket att bevisa.

SÄLJBARA
Andreas Isaksson* mv 1981 2,0 mkr
Kebba Ceesay* b 1987 2,0 mkr

Magnus Eriksson* f 1990 2,0 mkr
Niklas Gunnarsson* b 1991 2,0 mkr
Othman El Kabir* mf 1991 2,0 mkr
– Daniel Berntsen mf 1993 2,0 mkr
+ Michael Olunga* f 1994 2,0 mkr
– Jesper Karlström mf 1995 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Seon-Min Moon mf 1992  
Adam Kasa b 1993 
– Jacob Une Larsson* b 1994 
Kerim Mrabti mf 1994 
Jonathan Augustinsson* b 1996 
Mihlahi Mabhuti Mayambela* mf 1996 
Tino Kadewere f 1996  
Besard Sabovic* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
– Kenneth Høie mv 1979  
Amadou Jawo f 1984 
Haris Radetinac mf/f 1985 
Alexander Faltsetas mf 1987 
Kevin Walker mf 1989 
Elliot Käck b 1989 
Marcus Hansson* b/mf 1990 
– Tim Björkström hb 1991 

INLÅNADE
Mathias Ranégie f 1984 Watford FC  

UTLÅNADE
Hampus Nilson mv 1990 Östersunds FK
Michael Jahn b 1996 Karlbergs BK
Soo Yong Joon mf 1996 Assyriska FF
Oscar Jonsson mv 1997 Håbo FF
Kevin Deeromram b 1997 Åtvidabergs FF 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Stefan Karlsson b 1988 Östersunds FK 
Sebastian Andersson f 1991 IFK Norrköping (mars) 

– 1,5 mkr
Omar Colley b 1992 KRC Genk – 16 mkr
Sam Johnson f 1993     Wuhan Zall FC – 23 mkr

 IF ELFSBORG 

Elfsborg lånar ut Marcus Roh-
dén för drygt 4 mkr och kan 
sedan sälja honom helt och 
hållet för ytterligare 9 mkr. 
Den förlusten plus Simon 

Hedlunds övergång till Union Berlin gör att 
Elfsborg defi nitivt faller bort från medaljstri-
den. Issam Jebali från IFK Värnamo är ny i 
anfallet. Daniel Gustavsson (ÖSK) ersätter 
de båda sålda mittfältarna.

SÄLJBARA
Victor Claesson mf 1992 15,0 mkr
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983 5,0 mkr
Daniel Gustavsson* mf 1990 5,0 mkr
Per Frick f 1992 5,0 mkr
Joakim Nilsson* b 1994 5,0 mkr
Viktor Prodell f 1988 3,0 mkr 
Issam Jebali* f 1991 2,5 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Liridon Gashi b/mf 1993 
Adam Lundqvist mf 1994 
Jesper Manns b 1995 
Viktor Götesson f 1995 
Rasmus Rosenqvist* mf 1996 
David Olsson* mv 1997 
Rami Kaib* b 1997 
Mattias Özgün b 1998 
  
INVENTARIER (<500.000)
Lasse Nilsson f 1982 
Jon Jönsson mb 1983  
Henning Hauger mf 1985 
Jørgen Horn* b 1987 

Anders Randrup* b 1988 
Simon Lundevall mf 1988 
Emir Bajrami mf 1988 

INLÅNADE
Thomas Kind Bendixen mf 1989 Molde FK

UTLÅNADE
Viktor Nilsson b 1996 Varbergs BoIS 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Abbas Hassan mv 1985 Fri – Örgryte IS
Marcus Rohdén mf 1992 Crotone – 4,5 mkr 
Anton Andreasson mf 1993 Pro Patria
Simon Hedlund mf 1993  FC Union Berlin – 10 mkr

 FALKENBERGS FF 

De pigga nykomlingarna Jön-
köping och Östersund vägrar 
vara räddningsplankor och det 
har gått ut över FFF, vars första 
allsvenska sejour troligen kom-

mer att avslutas efter tre år. Förra året gav 
en vinst på knappt 1 mkr vilket innebar ett 
eget kapital på 2 mkr. I år har klubben sålt 
Gustaf Nilsson för 6 mkr och kommer alltså 
ur äventyret med skorna kvar på fötterna. 

SÄLJBARA
+ Thomas Juel-Nielsen* mf 1990 2,5 mkr
Jesper Karlsson* f 1998 2,5 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Kamal Mustafa mf 1991 
Alexander Lundin mv 1992 
Rasmus Sjöstedt b 1992 
Johannes Vall mf 1992 
Thomas Drage* mf 1992 
Felix Johansson mf 1993 
Amin Nazari* mf 1993 
Enock Kwakwa mf 1994 
Linus Andersson b 1996 
Erik Zetterberg mf 1997 

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

INLÅNADE
Luis Felipe Carvalho b 1993 Malmö FF

UTLÅNADE
Johan Brattberg mv 1996 Eskilsminne IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Akseli Pelvas* f 1989 Fri – HJK
Alexander Jakobsen mf 1994 Fri – FK Bodø/Glimt
Lord Ofosuhene* f 1994 Fri – Ljungskile SK
Gustaf Nilsson f 1997 Brøndby IF – 6 mkr 
  (affären uppgjord i vintras)

 GEFLE IF 

Gefl e kan inte koka soppa på en 
spik hur länge som helst. På tred-
je året efter Per Olsson har läget 
blivit prekärt. Tränaren Roger 
Sandberg har sparkats. Truppen 

gallrades hårt inför säsongen, det fi nns inte 
pengar till att genomföra stora förändring-
ar och det ser illa ut inför nästa år.

SÄLJBARA
Jonas Lantto mf 1987 3,0 mkr
Dioh Williams f 1984 2,0 mkr
Johan Bertilsson mf/f 1988 2,0 mkr
Johan Oremo f 1986 2,0 mkr
Jesper Florén b 1990 2,0 mkr
Anders Bååth mf 1991 2,0 mkr
Andreas Andersson* mv 1991 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Anton Lans* b 1991 
Martin Rauschenberg b 1992 
Simen Rafn* b 1992 
Jacob Ericsson mf 1993 
Oskar Larsson mv 1994 
Kwame Bonsu b 1994 
Joshua Nadeau b 1994 
Emil Bellander f 1994 
Jacob Hjelte f 1996 

INVENTARIER (<500.000)
Emil Hedvall mv 1983 
Jens Portin b 1984 
Robin Nilsson b 1988 
 
INLÅNADE
Simon Skrabb     mf 1995 FF Jaro 
York Rafael f 1999 Sandvikens IF

UTLÅNADE
Tsuhutsu Tshakasua f    1997                    Sandvikens  IF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Abdul Basit Adam f 1995   New Edubiase United FC 

(avslutat lån)

 IFK GÖTEBORG 

Ena veckan hade IFK chans på 
spel i Europa League, något som 
hade garanterat 30 mkr. När den 
chansen försvann såldes vips Gus-
tav Engvall till Bristol City för 20 

mkr. Tidigare under sommaren hade vän-
sterbacken Aleesami gått till Palermo för 
11,5 mkr. Han ersätts av australiern Jamie-
son (1 mkr). Men dessa intäkter räcker bara 
för att täta hål för stunden.Toppvärdering-
arna här ligger på 1 miljon euro och grundar 
sig på att det är någon av dessa fem som 
säljs härnäst.

SÄLJBARA
+ Søren Rieks mf 1987 9,5 mkr
+ Emil Salomonsson b 1989 9,5 mkr
+ Mads Albæk mf 1990 9,5 mkr
+ Thomas Rogne b 1990 9,5 mkr
+ Jakob Ankersen mf 1990 9,5 mkr
Mikael Boman f 1988 5,0 mkr
Scott Jamieson* b 1988 5,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Marcus Sandberg mv 1990 
Tom Pettersson b 1990  
Billy Nordström b 1995 
Kasim Prosper mf 1996 
Patrik Karlsson Lagemyr* f 1996 
Sabah Lawson mf 1997 
Benjamin Zalo* b 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Hjálmar Jónsson b 1980 
John Alvbåge mv 1982  
Tobias Hysén* f 1982 
Adam Johansson b 1983 
Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984 
Mattias Bjärsmyr b 1986 
– Sebastian Eriksson mf 1989 

INLÅNADE
Elias Már Omarsson f    1995  Vålerengen

UTLÅNADE
Patrick Dyrestam b    1996                   Ängelholms FF 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Mauricio Albornoz mf 1988   Åtvidabergs FF (avsl. lån)
Victor Sköld f 1989 Örebro SK – 0,3 mkr
Haitam Aleesami b 1991 US Palermo – 11,5 mkr
Oliver Gustafsson mv 1993 Fri – Ljungskile SK
Hjörtur Hermansson b 1995    PSV Eindhoven (avsl. lån)
Gustav Engvall f 1996 Bristol City FC – 20 mkr
Oscar Kindlund mf 1997 IK Sirius
Oskar Jansson mf 1998 slutar

 HAMMARBY IF 

Nanne Bergstrands fi xering 
vid ett visst spelsätt (framför 
att göra någonting av de spe-
lare han har till förfogande) 
har kostat Hammarby dyrbar 

tid. Publiksiffrorna var på väg ner och po-
änghåvningen katastrofalt svag när han 
övergick till det spel som passar materialet. 
Då började laget ta poäng på nytt. Petter 
Andersson är kontrakterad men blir fy-
siskt återställd och klar för spel först inför 
nästa år.

SÄLJBARA
+ Erik Israelsson mf 1989 6,0 mkr
+ Alex Medeiros de Azeredo* f 1990  6,0 mkr 
Birkir Már Sævarsson b 1984 3,0 mkr
Ögmundur Kristinsson mv 1989 3,0 mkr
Arnór Smárason* mf 1991 3,0 mkr
Fredrik Torsteinbø mf 1991 2,0 mkr
Lars Mendonça Fuhre mf 1989 2,0 mkr
Richard Magyar b 1991 2,0 mkr

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 (*). 
+ - anger värdeförändringarna uppåt eller nedåt sedan förra mätningen.

Hyllorna är tömda

 

Jo Inge Berget Malmö FF 1990 20,0 mkr 20,0 mkr
+ Alexander Isak AIK 1999 20,0 mkr –

+ Magnus Wolff Eikrem Malmö FF 1990 15,0 mkr 5,0 mkr
Victor Claesson IF Elfsborg 1992 15,0 mkr 15,0 mkr

Ebenezer Ofori AIK 1995 15,0 mkr 15,0 mkr
– Oscar Lewicki Malmö FF 1992 15,0 mkr 20,0 mkr

Enoch Kofi Adu Malmö FF 1990 12,0 mkr 12,0 mkr
John Chibuike AIK 1988 10,0 mkr –

Amin Affane AIK 1994 10,0 mkr 10,0 mkr

Namn Klubb Född Sep -16 Feb -16

Allsvenskans guldklimpar
Här är det utvaskat. Förutom de naturliga avgångarna (utlandsför-

säljningarna) har MFF:s Oscar Lewicki tappat i värde. Jag kan t.o.m. gå 
så långt som att hans EM-insats har gjort honom omöjlig på marknaden. 
Han räcker inte till internationellt – för liten, för många tröjdragningar, 
knuffar och sena tacklingar. Tror inte sportchefen Daniel Andersson blir 
nedringd där.

Om Lewicki har tappat stilen så har lagkamraten Magnus Wolff Eikrem 
gått desto bättre, vilket har gett avtryck framförallt i assistligan.

Alexander Isak är den verkliga raketen – från AIK:s pojklag 2015 till 
påpassad allsvensk målskytt 2016. John Chibuikes återkomst till 
Allsvenskan i samma klubb är också ett plus.

Alexander Isak

FOTBOLLSBÖRSEN

Sport & Affärer bedömer 
fotbollsallsvenskans spelare
Sommarfönstret är stängt och butiken tömd. 17 större transaktioner 
har gett Allsvenskans klubbar minst 195 mkr i reda pengar. Det var 
en efterlängtad säljrusch efter två transferperioder där intäkterna 
legat på hälften. Så här mycket pengar har inte kommit in sedan 
vintern 2015 (190 mkr).  

Den största affären var MFF:s försäljning av Kjartansson, som 
snappades upp till reapris i vintras och vars pris sedan trissades 
ordentligt av fl era budgivare. Påpassligt och sunt.

Samtidigt kan man konstatera att IFK Göteborg lever under tvång-
et att sälja sina spelare för tidigt. Engvall går för 20 mkr efter en allt 
annat än lyckad vår.

Djurgården har fått ut oväntade mervärden vid sina försäljningar. 
Norrköping har sålt stort senaste halvåret trots att två spelare 
(Kujovic och Nyman) gått till reapris p.g.a. utgående kontrakt.

Inom Allsvenskan har Sundsvall framgångsrikt verkat som under-
leverantör till större klubbar.

Sommarens 17 största spelaraffärer:
1  )     Vidar Örn Kjartansson från Malmö till Maccabi Tel Aviv för 40 mkr.
2) Marcus Antonsson från Kalmar till Leeds United och Sam Johnson från 
     Djurgården till Wuhan Zal, båda för 23 mkr.
4) Arnór Ingvi Traustason från Norrköping till Rapid Wien för 21,5 mkr.
5) Gustav Engvall från Göteborg till Bristol City för 20 mkr.
6) Omar Colley från Djurgården till Genk för 16 mkr.
7) Haitam Aleesami från Göteborg till Palermo för 11,5 mkr.
8) Simon Hedlund från Elfsborg till Union Berlin för 10 mkr.
9) Jacob Rinne från Örebro till Gent för 8 mkr.
10) Emir Kujovic från Norrköping till Gent för 4,7 mkr.
11) Marcus Rohdén från Elfsborg till Crotone för 4,5 mkr (+9 mkr vid försäljning).
12) Christoffer Nyman från Norrköping till Eintracht Braunschweig för 4 mkr.
13) Mattias Andersson från Malmö FF till Juventus för 4 mkr.
14) Runar Már Sigurjónsson från Sundsvall till Grasshopper-Club för 3 mkr.
15) Simon Sandberg från Häcken till Levski Sofi a för 2 mkr.
16) Fredrik Brustad från AIK till Molde för 2 mkr.
17) Vladimir Rodic från Malmö till Kardemir Karabükspor för okänt belopp.

NS   
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PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Lars Sætra b 1991 
Romulu Cabral* f 1991 
Oliver Silverholt mf 1994 
Joseph Aidoo b 1995 
Dusan Jajic mf 1998 
Isac Lidberg f 1998 
André Alan Al Sanati* mf 2000 

INVENTARIER (<500.000)
Kennedy Bakircioglü mf 1980 
David Boo Wiklander* b 1984 
Johan Persson mf 1984 
Stefan Batan b 1985 
Petter Andersson* mf 1985 
Tim Markström mv 1986 
Mats Solheim b 1987 
Philip Haglund b 1987 
Imad Khalili f 1987 
Pa Dibba* f 1987 

INLÅNADE
Ian Smith b 1998 Santos de Guápiles FC

UTLÅNADE
William Eskelinen mv 1996 Enskede IK

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Amadaiya Rennie f 1990 Antalyaspor
Måns Söderqvist f 1993 Kalmar FF
Melker Hallberg mf 1995  Udinese Calcio (avsl. lån) 

 HELSINGBORGS IF 

Det är inget bra år för HIF. 
Jordan Larsson har (möjligen) 
skapat ett visst intresse kring 
sin person. 
Annars tycks inte alla göra vad 

de kan för att lösa problemen. Henrik Lars-
son har än en gång nått vägs ände med en 
fotbollstrupp.

SÄLJBARA
Johan Mårtensson mf 1989 6,0 mkr
Darijan Bojanic mf 1994 5,0 mkr
Anton Wede mf 1990 4,0 mkr
Lalawélé Atakora mf 1990 3,0 mkr
+ Jordan Larsson f 1997 3,0 mkr
 
PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Viktor Ljung* b 1991 
Fredrik Helstrup b 1993 
Jonatan Olsson* b 1993 
Jesper Björkman b/mf 1993 
Monday Samuel* mf 1993 
Calle Johansson b 1994 
Alexander Achinioti Jönsson mf 1996 
Jonathan Larsson* b 1997 
Felix Bindelöv* b 1997 
Moustafa Zeidan* mf 1998 
Max Svensson* f 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Christoffer Andersson* b 1978 
– Peter Larsson mb 1984 
Tomer Chencinski* mv 1984 
– Mikael Dahlberg f 1985 
Matthew Pyzdrowski mv 1986 
Jesper Lange* f 1986 
Martin Christensen* mf 1987 
Amethys Bradley Ralani* mf 1987 
Andreas Landgren mf 1989 
Linus Hallenius* f 1989 
Adam Eriksson* b 1990 

och Henri Anier (estländare, senast i Dun-
dee United). Men KFF har gigantiska pro-
blem med en obalanserad trupp där få är i 
sin bästa fotbollsålder. De är antingen för 
gamla eller för unga.

SÄLJBARA
Ismael Silva Lima mf 1994 4,0 mkr
Jonathan Ring mf 1991 4,0 mkr
Viktor Agardius b 1989 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Mahmoud Eid* f 1993 
Måns Söderqvist* f 1993 
Lucas Hägg Johansson mv 1994 
Sebastian Starke Hedlund* b 1995 
Muktar Ahmed f 1995 
Måns Olström b 1996 
Anton Maikkula* b 1997 
Giga Chkheidze b 1997 
Filip Sachpekidis mf 1997 
Herman Hallberg* mf 1997 
Lumala Abdu* f 1997 
John Håkansson* mv 1998 
Adel Zlarat* b 1998 
Svante Ingelsson mf 1998 
Carl Johansson* mf 1998 
Edvin Crona* f 2000 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Larsson b 1983 
David Elm f 1983 
Emin Nouri b 1985 
Tobias Eriksson mf 1985 
Romario Pereira Sipião mf/f 1985 
Viktor Elm mf 1985 
Markus Thorbjörnsson b 1987 
Rasmus Elm mf 1988 
Marko Biskupovic* b 1989 
Papa Diouf mf/f 1989 
Ole Söderberg mv 1990 
Henri Anier* f 1990 

UTLÅNADE
Pontus Fredriksson b 1995             Oskarshamns AIK 
Sebastian Ramhorn b 1996 Åtvidabergs FF
Johan Ramhorn b 1996 GAIS

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Pär Ericsson f 1988 Fri – Jönköpings Södra IF
Marcus Antonsson f 1991 Leeds United AFC–23 mkr

 MALMÖ FF 

Vidar Örn Kjartansson köptes i 
vintras från Kina för ca 3,4 mkr 
(reapris när antalet utlännings-
platser minskades). Ett halvår se-
nare går han till Maccabi Tel Aviv 
för mer än tio gånger insatsen 

(40 mkr). Lagkaptenen Markus Rosenberg 
kritiserade försäljningen. Men vad göra när 
årets drift förväntas gå med 25 mkr minus? 
MFF tog chansen i fl ykten – helt rätt.
Alexander Jeremejeff lämnade Häcken 
ett halvår före kontraktets slut för att fylla 
luckan. 

SÄLJBARA
Jo Inge Berget f 1990 20,0 mkr
+ Magnus Wolff Eikrem mf 1990 15,0 mkr
– Oscar Lewicki mf 1992 15,0 mkr
Enoch Kofi Adu mf 1990 12,0 mkr
Yoshimar Yotún b 1990 4,0 mkr
+ Alexander Jeremejeff* f 1993 4,0 mkr
Tobias Sana mf 1989 2,0 mkr
Andreas Vindheim b 1995 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Pa Konate b 1994 
Franz Brorsson b 1996 
Erdal Rakip mf 1996 
Marko Johansson mv 1998 
Felix Olsson Lundgren b 1998 
Mattias Svanberg mf 1999 
Teddy Bergqvist* f 1999 

INVENTARIER (<500.000)
Johan Wiland mv 1981 
Kári Árnason b 1982 
Markus Rosenberg f 1982 
Behrang Safari* b 1985 
Rasmus Bengtsson b 1986 
Fredrik Andersson mv 1988 
Anders Christiansen* mf 1990 
Anton Tinnerholm b 1991 

UTLÅNADE
Luis Felipe Carvalho b 1993 Falkenbergs FF
Pawel Cibicki mf 1994 Jönköpings Södra IF
Piotr Johansson mf 1995 Östersunds FK
Sixten Mohlin mv 1996 Kristianstads FF
Erik Andersson  mf 1997 Trelleborgs FF
Oliver Stojanovic-Fredin mf 1998 Ängelholms FF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Zlatan Azinovic mv 1988 slutar
Guillermo Molins mf 1988 Fri – Beijing Renhe FC
Agon Mehmeti f 1989 Stabæk IF (mars)
Vidar Örn Kjartansson* f 1990      Maccabi Tel Aviv – 40 mkr
Vladimir Rodic mf 1993 Kardemir Karabükspor 
Benjamin Fadi f 1995    Fri – FK Karlskrona (mars)
Mattias Andersson b 1998 Juventus FC – 4 mkr

 IFK NORRKÖPING 

Klubben har på ett drygt halvår 
räknat in knappt 50 mkr i trans-
ferpengar. Men det är klen tröst 
sedan man fegat bort sig i Cham-
pions League-kvalet. Fransson 

(Basel, 18 mkr) och Traustason (Rapid Wien, 
21,5 mkr) är storförsäljningarna. Kujovic 

Carl Wede* mf 1990 
Matthew Tyrell Rusike* f 1990 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Elias Andersson mf 1996 Varbergs BoIS (mars)
Anton Kinnander f 1996  Fri – Eskilsminne IF

 BK HÄCKEN 

Rasmus Lindgren (Groningen), 
Alexander Farnerud (Torino) 
och Alhassan Kamara (Örebro) 
ersätter när Simon Sandberg 
(Levski), Samuel Gustafson 

(Torino) och Alexander Jeremejeff (Malmö) 
försvinner. Bättre blir det inte. Men lagets 
stora aber är Paulinhos skadeproblem. 
När han är med är han bäst. Utan honom 
är Häcken tandlöst.

SÄLJBARA
Paulinho f 1986 6,0 mkr
Nasiru Mohammed mf/f 1994 5,0 mkr
Mohammed Abubakari mf 1986 4,0 mkr
John Owoeri* f 1987 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Rasmus Schüller* mf 1991 
Niclas Andersén* b 1992 
Alhassan Kamara* f 1993 
Joel Andersson mf 1996 
Adam Andersson mf 1996 
Gustav Berggren mf 1997 
Albin Skoglund f 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Martin Ericsson mf 1980 
René Makondele mf 1982 
Christoffer Källqvist mv 1983 
Kari Arkivuo b 1983 
Rasmus Lindgren* b 1984 
Alexander Farnerud* mf 1984 
Alexander Nadj mv 1986 
Emil Wahlström b 1987 
Peter Abrahamsson mv 1988 
Demba Savage* b 1988 
Jasmin Sudic b 1990 

INLÅNADE
Baba Mensah* b 1994 Inter Allies 

UTLÅNADE
Egzon Binaku b 1995 Ljungskile SK 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Tefu Mashamaite b 1984 Supersport United
Niels Vorthoren mf 1988 Fri
Dardan Rexhepi f 1992 GAIS
Alexander Jeremejeff f 1993 Malmö FF
Simon Sandberg b 1994   PFC Levski Sofia – 2 mkr
Samuel Gustafson mf 1995 Torino FC – 8 mkr

 JÖNKÖPINGS SÖDRA IF 

Lånet av Pawel Cibicki från 
MFF är antagligen årets 
värvning. I höst får han 
sällskap på topp av 
vandringsmannen Pär 
Ericsson (senast i Kalmar). 

Frågan är vad klubben hoppas få ut av sina 
tre spanska Bosmanspelare Fran Marmolejo 
(CD El Palo), Alex Portillo (Marbella) och Cala 
(Real Jaén). Moses Ogbu lyckades inte och 
har lånats tillbaka av Sirius.

SÄLJBARA
Dzenis Kozica* mf 1993 2,5 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Alex Portillo* b 1992 
Robert Gojani mf 1992 
Anton Cajtoft mv 1994 
Jonathan Tamimi b 1994 
Markus Tegebäck* f 1997 
Adam Fägerhag* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Viktor Rönneklev b 1982 
Tommy Thelin f 1983 
Daryl Smylie mf 1985 
Tobias Nilsson mf 1986 
Damir Mehic mv 1987 
Tom Siwe b 1987 
Fran Marmolejo* mv 1988 
Fredric Fendrich mf 1988 
Pär Ericsson* f 1988 
Joakim Karlsson mf 1989 
Stian Aasmundsen* mf 1989 
Jesper Svensson b 1990 
André Calisir b 1990 
Liridon Silka mf 1990 
Sergio Calatayud Lebrón (Cala)* mf 1990 

INLÅNADE
Pawel Cibicki b 1994 Malmö FF

UTLÅNADE
Moses Ogbu* mf 1991 IK Sirius
Sebastian Holmqvist mf 1993 Lysekloster IL
Simon Dimitrijevic mf 1996 Husqvarna FF
Max Watson b 1996 Norrby IF

 KALMAR FF 

Ende riktige målskytten Mar-
cus Antonsson såldes till 
Leeds United för 23 mkr (vår 
värderingx3!) och ersattes av 
tre anfallare: Måns Söderqvist 

(Hammarby), Mahmoud Eid (Åtvidaberg) 

och Nyman gav betydligt mindre efter-
som båda endast hade ett halvår kvar på 
kontraktet. Nye tränaren Jens Gustafs-
son behöver nya spelare utöver österrikis-
ke målvakten Michael Langer (Tampa Bay 
Rowdies) samt offensivspelarna Sebastian 
Andersson (Djurgården), Karl Holmberg 
(Örebro) och David Moberg Karlsson (Nord-
sjælland).

SÄLJBARA
Nicklas Bärkroth mf 1992 5,0 mkr
Linus Wahlquist b 1996 5,0 mkr
+ Jon Gudni Fjoluson* b 1989 4,0 mkr
Sebastian Andersson* f 1991 4,0 mkr
Karl Holmberg* f 1993 4,0 mkr
David Moberg Karlsson* f 1994 4,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Andreas Hadenius b 1991 
Andreas Blomqvist* mf 1992 
Henrik Castegren* b 1996 
Erik Lindell* b 1996 
Andreas Vaikla mv 1997 
Mohanad Jeahze* b 1997 
Filip Dagerstål mf 1997 
Tesfaldet Tekie mf 1997 
Eric Smith* mf 1997 

INVENTARIER (<500.000)
Andreas Johansson mb/mf 1982 
Daniel Sjölund mf 1983 
Michael Langer* mv 1985 
Marcus Falk-Olander mf 1987 
Christopher Telo b 1989 
Nikola Tkalcic b 1989 
– David Mitov Nilsson mv 1991 

INLÅNADE
Niclas Eliasson mf 1995 AIK

UTLÅNADE
Gentrit Citaku mf 1996 IFK Värnamo

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Kenneth Udjus* mv 1983 Fri
Emir Kujovic f 1988 KAA Gent – 4,7 mkr
Christoffer Nyman f 1992   Eintr Braunschweig–4 mkr
Joel Enarsson f 1993 GIF Sundsvall
Alhaji Kamara f 1994 Fri – DC United (maj)
Arnór Ingvi Traustason mf 1993     SK Rapid Wien–21,5 mkr

 GIF SUNDSVALL 

Försäljningarna av Joakim 
Nilsson (Elfsborg), Rúnar 
Már Sigurjónsson (Grass-
hopper-Club) och Pa Di-
bba (Hammarby) har gett 
knappt 10 mkr, vilket gör att 

klubbchefen sover gott medan huvudvär-
ken övergår till tränaren.

SÄLJBARA
+ Stefan Silva* f 1990 5,0 mkr
Lars Chr. Krogh Gerson mf 1990 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Eric Larsson b 1991 
Robin Tranberg* mf 1993 
Joel Enarsson* f 1993 
Jonathan Malmberg mv 1994 
Dennis Olsson b 1994 
Smajl Suljevic mf 1994 
Erik Granat mf 1995 
Eric Björkander* b 1996 
Peter Wilson f 1996 
Filip Tägtström b 1998 
Amaro Bahtijar* mf 1998 

INVENTARIER (<500.000)
Stefan Ålander b 1983 
Tommy Naurin mv 1984 
Johan Eklund f 1984 
Sebastian Rajalakso mf 1988 
Marcus Danielson b 1989 
Lloyd Saxton mv 1990 
Robbin Sellin mf 1990 
Kristinn Steindórsson* mf 1990 

INLÅNADE
Mauricio Albornoz mf 1988             Åtvidabergs FF
Noah Sonko Sundberg b 1996                                    AIK

UTLÅNADE
Granit Buzuku mf 1993 Team ThorenGruppen FF 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Shpëtim Hasani f 1982 Fri – Degerfors IF
Pa Dibba f 1987   Hammarby IF – 1,5 mkr
Rúnar Már Sigurjónsson mf 1990 Grasshopper-Club 

– 3,0 mkr

 ÖREBRO SK 

ÖSK förlorar målvakten Jacob 
Rinne (Gent) för 8 mkr samt 
trion Daniel Gustavsson 
(Elfsborg), Kalle Holmberg 
(Norrköping) och Alhassan 

Kamara (Häcken), som samtliga gick billigt 
med ett halvår kvar på sina kontrakt. 
De ersätts av likvärdig fallfrukt: Anton 
Fagerström (Nyköping), Martin Lorentzson 
(Coventry), Nahir Besara (Göztepe), Ferhad 
Ayaz (Gaziantepspor), Alfred Ajdarevic 
(Falkenberg), Michael Omoh (Östersund) 
och Victor Sköld (IFK Göteborg).

SÄLJBARA
+ Maic Sema* mf 1988  6,0 mkr
Astrit Ajdarevic mf 1990 6,0 mkr
Martin Broberg mf 1990 6,0 mkr

Sommarens alla försäljningar gör att Allsvens-
kan totalt sett tappar i värde med ca 3 pro-
cent. Det positiva är att fältet ligger öppet för 
spelare som vill upp. Starka individuella insat-
ser i höst och skyltfönstren är fyllda på nytt 
när vinterfönstret öppnar.

Plus: AIK, Hammarby och Örebro rycks upp 
av nya spelare medan Helsingborg stiger tack 
vare många ungdomar.

Minus: Malmö, Djurgården Norrköping, 
Sundsvall och Häcken faller till följd av för-
säljningar.

Rika och fattiga: De största klubbarnas 
många försäljningar gör att spannet mellan 
rika och fattiga trycks ihop en aning. 
Men hackordningen kvarstår. Vissa klubbar kan 
sälja utomlands för relativt betydande belopp 
medan andra tillhandahåller spelare för att 
fylla storklubbarnas luckor.

Klubb              Totalvärde
                                               Sep -16              Feb -15         +/–
AIK 105,0 84,0 +21,0
Malmö 92,0 111,5 –19,5
Göteborg 75,0 76,5 –1,5
Elfsborg 70,0 67,5 +2,5
Norrköping 57,5 67,0 –9,5
Örebro 54,5 44,0 +10,5
Helsingborg 49,5 44,0 +5,5
Kalmar 48,0 45,5 +2,5
Hammarby 46,0 37,5 +8,5
Häcken 38,5 49,5 –11,5
Djurgården 36,0 52,5 –16,5
Gefle 34,5 36,5 –2,0
Sundsvall 34,0 43,0 –9,0
Falkenberg 30,0 34,0 –4,0
Östersund 27,5 29,5 –2,0
Jönköping 22,0 22,0 0

Totalt 820,0 844,0 –24,5

Tapp öppnar för de yngre

Börstoppen
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SPORT & AFFÄRER

ANN

Michael Almebäck* b 1988 4,0 mkr
Oscar Jansson mv 1990 3,0 mkr
Erik Moberg b 1986 2,0 mkr
Daniel Björnkvist b 1989 2,0 mkr
Nahir Besara* mf 1991 2,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Anton Fagerström*  mv 1991 
Michael Omoh* f 1991 
Brendan Hines-Ike* b 1994 
Ferhad Ayaz* mf 1994   
Sebastian Ring b 1995 
Carl Ekstrand Hamrén b 1996 
Lukman Murad* mf 1996 
Douglas Bjäresten mv 1998 
Alfred Ajdarevic* mf 1998 
Jonathan Lundberg* f 1998 

INVENTARIER (<500.000) 
Nordin Gerzic mf 1983 
Martin Lorentzson* b 1984 
Patrik Haginge b 1985 
Robert Åhman-Persson mf 1987 
Daniel Nordmark mf 1988 
Logi Valgardsson b 1988 
Victor Sköld* f 1989 

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Daniel Gustavsson mf 1990 IF Elfsborg
Jacob Rinne mv 1993            KAA Gent – 8,0 mkr
Alhassan Kamara f 1993 BK Häcken
Karl Holmberg f 1993 IFK Norrköping

 ÖSTERSUNDS FK 

Östersund har överraskat alla 
– inte minst sina motstånda-
re. Hampus Nilsson och Stefan 
Karlsson (Djurgården) samt 
Curtis Edwards (Ytterhogdal) 
har tillkommit i sommar samti-

digt som truppen har rensats en del. 
ÖFK övertygar som lag men det är svårt 
att urskilja individualister. 

SÄLJBARA
Walid Atta*                      b          1986 3,0 mkr

PÅ TILLVÄXT (<2.000.000)
Sotiris Papagiannopoulos b 1990 
Gabriel Somi* b 1991 
Jamie Hopcutt mf 1992 
Douglas Bergqvist b 1993 
Ken Sema* mf 1993 
Saman Ghoddos* mf 1993 
Alhaji Gero* f 1993 
Dennis Widgren mf 1994 
Curtis Edwards* mf 1994 
Hosam Aiesh f 1995 

INVENTARIER (<500.000)
Bobo Sollander b 1985 
Aly Keita mv 1986 
Brwa Nouri mf 1987 
Stefan Karlsson* b 1988 
Andrew Stadler f 1988 
Samuel Mensiro* b 1989 
Fouad Bachirou mf 1990 
Alex Dyer mf 1990 
Ronald Mukiibi* b 1991 

INLÅNADE
Hampus Nilsson mv 1990 Djurgårdens IF
Piotr Johansson mf 1995 Malmö FF

UTLÅNADE
Sebastian Lundbäck mf 1996  Team ThorenGruppens FF

UTGÅENDE UNDER SOMMARFÖNSTRET
Haraldur Björnsson mv 1989 Lillestrøm SK
Emir Smajic f 1989    Fri – IF Brommapojkarna
Taylor Morgan f 1990 Tulsa Roughnecks (feb)
Michael Omoh f 1991 Örebro SK 
Jamal Blackman mv 1993    Chelsea FC (lån avslutat)
Monday Samuel mf 1993 Helsingborgs IF
Grace Tanda mf 1994 Skellefteå FF (mars)

Fem tränarbyten
IFK Norrköping
Janne Andersson lämnade inför EM-uppehållet 
för att ta över som svensk förbundskapten. 
Ersättare: Jens Gustafsson, senast assisterande 
tränare i AIK.

AIK
Andreas Alm sparkades 13 maj efter vad som 
framstår som en intern maktstrid. Ersättare 
Rikard Norling, tidigare i AIK 2005–08.

Gefle IF
Svaga resultat gjorde att Roger Sandberg fick 
gå efter vårsäsongen (12 omgångar). 
Thomas Andersson, assistent i klubben sedan 
2007, ersätter.

Djurgårdens IF
Kontraktet med Per Olsson förlängdes 17 juni till 
att gälla även 2017–18. Den 3 augusti sparkades 
han på grund av svaga resultat. Engelsmannen 
Mark Dempsey ersätter säsongen ut med upp-
gift att rädda laget kvar i Allsvenskan.

GIF Sundsvall
Gnissel i tränarduon Joel Cedegren/Roger 
Franzén ledde till att den sistnämnde fick spar-
ken 17 september.
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vinjett18 KLUBBeKoNoMI

1) MALMö FF (1)
totala intäkter: 504,6 miljoner kr 
(385,7)
varav sponsring 88,3 miljoner kr*
resultat efter skatt: 231,5  
miljoner kr 
eget kapital: 482,6 miljoner kr
Balanslikviditet: 2,8
Soliditet: 49 procent

2) BK HÄCKEN (7)
totala intäkter: 163,0 miljoner kr 
(142,9)
varav sponsring ca 19 miljoner kr
resultat efter skatt: 6,2 miljoner kr 
eget kapital: 66,8 miljoner kr
Balanslikviditet: 3,0
Soliditet: 72 procent

3) AIK FOTBOLL (6)
totala intäkter: 160,5 milj. kr (147)
varav sponsring 32,1 miljoner kr*
resultat efter skatt: -1,6 miljoner kr
eget kapital: 29,6 miljoner kronor
Balanslikviditet: 1,2
Soliditet: 37 procent

 

4) FRöLUNDA HOCKEy (10)
totala intäkter: 149,8 miljoner kr 
(138,9)
varav sponsring 54,5 miljoner kr*
resultat efter skatt: 0,8 miljoner kr
eget kapital: 22,8 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,9
Soliditet: 6,9 procent

 5) IFK GöTEBORG (13)
totala intäkter: 148,9 miljoner kr 
(133,9)
varav sponsring 31,6 miljoner kr*
resultat efter skatt: 2,5 miljoner kr
eget kapital: 16,0 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,8
Soliditet: 29 procent

6) LINKöPINGS HC (2)
totala intäkter: 148,5 miljoner kr 
(166,4)
varav sponsring 49,2 miljoner kr*
resultat efter skatt: -1,1 miljoner kr 
eget kapital: 0,6 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,7
Soliditet: 0,3 procent

 7) LULEå HOCKEy (11)
totala intäkter: 147,3 miljoner kr 
(137,2)
varav sponsring 48 miljoner kr*
resultat efter skatt: -1,6 miljoner kr 
eget kapital: 13,6 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,9
Soliditet: 21 procent

 8) FÄRJESTAD BK (9)
totala intäkter: 144,3 miljoner kr 
(141,5)
varav sponsring 46 miljoner kr*
resultat efter skatt: 59 000 kr 
eget kapital: 69,8 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,5
Soliditet: 14 procent
 

9) BRyNÄS IF (8)
totala intäkter: 142,6 miljoner kr 
(141,8)
varav sponsring 46,6 miljoner kr*
resultat efter skatt: -8,3 miljoner kr
eget kapital: 5,1 miljoner kronor
Balanslikviditet: 0,6
Soliditet: 2 procent

 10) HV71 (4)
totala intäkter: 141,2 miljoner kr 
(151,1)
varav sponsring 53,6 miljoner kr*
resultat efter skatt: -0,6 miljoner kr
eget kapital: 25,3 miljoner kronor
Balanslikviditet: 0,4
Soliditet: 5,9 procent

 11) MODO HOCKEy (12)
totala intäkter: 135,3 miljoner kr 
(134,8)
varav sponsring 18,1 miljoner kr
resultat efter skatt: -3,8 miljoner kr 
eget kapital: -1,4 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,3
Soliditet: negativ

 12) SKELLEFTEå AIK (5)
totala intäkter: 132,9 miljoner kr 
(147,2)
varav sponsring 40,2 miljoner kr*
resultat efter skatt: 4,2 miljoner kr 
eget kapital: 70,9 miljoner kronor
Balanslikviditet: 1,5
Soliditet: 30 procent
 

13) VÄxJö LAKERS (3)
totala intäkter: 128,7 miljoner kr 
(161,6)
varav sponsring 40,8 miljoner kr*
resultat efter skatt: 28,9 miljoner kr 
eget kapital: 45,8 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,8
Soliditet: 13 procent

14) IF ELFSBORG (15)
totala intäkter: 120,2 miljoner kr 
(103,8)
varav sponsring 44 miljoner kr*
resultat efter skatt: 14,6 miljoner kr
eget kapital: 34,1 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,5
Soliditet: 13 procent

15) RöGLE BK (Ny) **
totala intäkter: 100,3 miljoner 
kr (76,4)
varav sponsring 31 miljoner kr*
resultat efter skatt: 2,5 miljoner kr 
eget kapital: 4,1 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,3
Soliditet: 10 procent

 

Nästa nummer av 
Sport & Affärer 
utkommer vecka 51. 
Besök oss gärna på: 
www.sportaffarer.se

Syftet med ”Elitserien i klubbekonomi” är att under-
söka det ekonomiska klimatet bland Sveriges främsta 
idrottsföreningar. En sådan lista kan presenteras på 
olika sätt. Denna får till det yttre ses som en ”intäkts-
liga” eftersom vissa klubbar som gör sämre resultat 
och har ett lågt eget kapital ändå kan ha stora intäkter. 
I presentationen finns även nyckeltal som resultat, eget 
kapital, soliditet och balanslikviditet.

 Malmö FF:s Champions League-äventyr sätter av-
tryck även i år, och har givit klubben en särställning 
bland svenska idrottsföreningar med störst intäkter, 
störst vinst och störst eget kapital. Det blir intressant 
att se vad MFF redovisar för siffror säsongen 2016 utan 
spel i Europa. Göteborg har tre klubbar bland de fem 
främsta på listan över totala intäkter. BK Häcken pla-

cerar sig före Frölunda Hockey och IFK Göteborg tack 
vare intäkter från Gothia Cup. IFK Göteborg har för till-
fället stoppat sin negativa trend.

 De flesta klubbar ökar i intäkter, men precis som 
förra året redovisade över en tredjedel av förening-
arna på topp15 ett negativt ekonomiskt resultat. Störst 
förlust gjorde återigen Brynäs IF med hela 8,3 miljoner 
kronor, vilket sätter spår. På två år har Brynäs IF gått 
från ett eget kapital på cirka 21 miljoner kronor till 5,1. 
SHL har tidigare meddelat att det krävs ett eget kapital 
på fyra miljoner kronor för spel säsongen 2016/17, vilket 
de nu inte verkar följa. Linköping HC, som har minskat 
personalstyrkan för att vända sin negativa trend, bör-
jade nämligen säsongen med ett eget kapital på bara 
605 000 kronor.

 Värst är det dock för krisklubben MODO Hockey som re-
dovisade en förlust på 3,8 miljoner kronor, vilket gav ett 
negativt eget kapital och en negativ soliditet. Även om 
klubben hade stannat kvar i SHL borde de inte fått licens 
för spel 2016/17. Totalt var det nio klubbar som ökade 
sitt egna kapital. Skellefteå AIK, som har lägre intäkter 
än många konkurrenter, har störst eget kapital bland 
hockeyklubbarna, tätt följt av Färjestad BK. Växjö La-
kers minskade sina intäkter, men sålde två dotterbolag 
vilket gav ett stort positivt resultat. IF Elfsborg redovi-
sade en vinst på 14,6 miljoner kronor tack vare spelar-
försäljningar för 21,1 miljoner kronor.
 I år presenterar vi även en topp3 över de damallsvenska 
klubbarna. Hälften av klubbarna i serien redovisade en 
vinst för 2015. FC Rosengård hade både störst vinst och 

mest i totala intäkter. Noterbart är att damfotbollsverk-
samheten i AIK Fotboll, med intäkter på bara 1,4 miljoner 
kronor, redovisade en förlust på fyra miljoner kronor. 

text: Pierre Eklund

• Fotbollsklubbarnas siffror avser säsongen 2015. 
• Hockeyklubbarnas siffror avser säsongen 2015/16
•  Samtliga siffror, förutom BK Häckens, avser kon-

cernnivå.
• Siffror inom parentes avser förra årets placering/
siffror.
• SHL:s centrala avtal och centrala prestationsbase-
rade avtal från Svensk Elitfotboll eller UEFA ingår ej i 
sponsringen.

elitserien i klubbekonomi
För andra året i rad presenterar Sport & Affärer ”Elitserien i klubbekonomi” – en kartläggning av det 
ekonomiska klimatet i Sveriges främsta idrottsföreningar. Fem SHL-klubbar gick med förlust förra 
säsongen, och för ett par klubbar är den ekonomiska situationen allvarlig.

1) FC ROSENGåRD
totala intäkter: 26,8 miljoner kr
varav sponsring ca 15 miljoner kr*
resultat efter skatt: 1,8 miljoner kr 
eget kapital: 18 000 kr
Soliditet: 0 procent

2) KOPPARBERG/GöTEBORG FC
totala intäkter: 11,7 miljoner kr
varav sponsring ca 8,9 miljoner kr*
resultat efter skatt: 0,9 miljoner kr 
eget kapital: 0,5 miljoner kr
Soliditet: 41 procent

 

3) ESKILSTUNA UNITED DFF
totala intäkter: 9,6 miljoner kr
Ingen uppgift över sponsring

resultat efter skatt: 0,1 miljoner 
kronor
eget kapital: 0,7 miljoner kronor
Soliditet: 50 procent

* Källa: Sport & Affärer, nr 2-2016.
** Vad gäller totala intäkter place rar 
sig örebro Hockeys koncern (115 mil-
joner kronor) före Rögle BKs koncern 
(100,3 miljoner kr), men uppgifter 
kring koncernens ekonomiska resultat 
saknas i örebros årsredovisning och 
kan därför inte presenteras som  
övriga klubbar.

toPP 15: störst intäkter daMer toP 3

FaKtarUta
Soliditet

Soliditet anger hur stor 
andel 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 
balansomslutningen.

Balanslikviditet

Balanslikviditet visar 
ett företags kortsiktiga 
betalningsförmåga och 
är ett mått på företagets 
effektivitet vad gäller 
lagerhantering och 
försäljning. För att räkna 
ut balanslikviditeten 
divideras 
omsättningstillgångar 
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 skillnaden 
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 Fotbollförbundet 
krav på ett positivt eget 
kapital. Från och med 
säsongen 2016/17 krävs 
ett eget kapital på fyra 
miljoner kronor för spel 
i SHL.
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Sveriges elitidrottsklubbar är starka
varumärken vilket attraherar allt fler
företag att ingå i sponsorsamarbeten.
men får klubbarna ut pengar som står i
relation till styrkan i varumärket?
nyckeln till framgång är rätt med arbetare. 
frågan är vilken som är den lång   siktigt 
bästa investeringen för klubben, att anlita 
en konsult eller att anställa ett marknads-
föringsproffs från näringslivet. konsulter 
anlitas idag ofta på lägre nivåer i för-
säljningen. Oavsett vem man väljer att 
anlita så krävs kompetens, erfarenhet och 
fingertoppskänsla mer än bulkförsäljning 
om man ska lyckas att ta hem de riktigt 
stora sponsorpaketen. idag är det lika 
viktigt med stjärnorna på planen som med 
stjärnor i klubbens marknadsorganisation.

r du guldsponsor, en del av 
förstafemman eller medlem i 
nätverket? Paketeringen och 
även benämningen av spons-
ring skiljer sig stort mellan 
Sveriges elitklubbar. Klub-

barna har dock en sak gemensamt, de är 
beroende av sponsorintäkter. För många 
uppgår sponsringen till en tredjedel av den 
totala omsättningen.

– Svenska fö-
retag omsätter 
allt mer peng-
ar på sponsring 
och trots att det 
f ö r e k o m m e r 
höga summor 
är inte markna-
den helt profes-
sionell. Loka-
la sponsorer ute  
i landet styrs fortfarande av mycket hjärta, 
vilket inte är fel så länge relationen är god. 
Det är därför klubbarna ofta anställer gam-
la spelare för att sköta försäljningen. Får de 
utbildning kan det bli bra, säger Magnus 
Berglund som arbetar som sponsorrådgi-
vare. Han upplever att många storstadslag 
har problem att hitta lokala sponsorer som 
har lika mycket känsla för klubben som fö-
retagen i tex. Borås har för IF Elfsborg, där 
det kan vara avgörande för affärsverksam-
heten att vara en del av det stora ”nätver-
ket”.

Att tappa en enda sponsor kan vara skill-
naden mellan ekonomisk vinst eller kris. 
När Prioritet Finans och IFK Göteborg 
gick skilda vägar inför 2015 förlorade klub-
ben mångmiljonbelopp och fick sälja Kam-
ratgården.

– Det är ett tungt arbete att sälja spons-
ring. När det då kommer ett stort säljbo-
lag och garanterar ett visst belopp i utbyte 
mot marknadsrättigheterna är det svårt att 
säga nej. Frågan är vad som då händer med 
sponsorrelationen till den lokale bilhand-
laren? Hur känner han inför att plötsligt 
förhandla med ett säljbolag som bara vill 
tjäna mer pengar?

 
”bank av expertis”

Lagardère Sports och deras dotterbolag 
Sportfive är ledande i Sverige på sports 
marketing. På kort tid har de fått i uppdrag 
att sköta sponsor- och rättighetsförsäljning 
åt ett flertal idrottsklubbar som AIK och 
Helsingborgs IF samt åt stora idrottseve-
nemang som If Stockholm Open. 

– Historiskt har klubbarna skött det 
på egen hand. I takt med att intresset för 
många sporter, däribland fotboll, har ökat 
kraftigt har också intresset för att profes 

sionalisera sin försäljning för att få ut mer 
av varumärkets värde blivit större, förkla-
rar Martin Håkansson, vd för Lagardère 
Sports Scandinavia.

De som köper rättigheterna får exklu-
siv tillgång till exponering, upplevelser och 
nätverk som bygger varumärket och stöttar 
affärerna. Affärsmodellerna ser lite olika 
ut, men med den gemensamma nämnaren 
att långsiktigt öka värdet och intäkterna. 
Företaget drar nytta av att de jobbar med 
flera parallella rättigheter i Sverige och in-
ternationellt. 

– Våra rättigheter får tillgång till en 
stor bank av expertis med idéer och kon-
cept tillsammans med vårt stora nätverk i 
svenskt näringsliv. Vi ser en trend att före-
tag ofta vill associeras med en idrott, och 
därmed är villiga att gå in och sponsra fle-
ra klubbar eller rättigheter samtidigt. CSR 
är ett växande område där det finns ett 
enormt sug från både näringsliv och klub-
bar att involvera sig i samhällsnyttiga pro-
jekt, och där har vi också koncepten och 
erfarenheten.

 Tidningarna har under året rapporte-
rat om att det uppstått en konflikt mellan 
Sportfive/Lagardère och AIK och deras vd 
Mikael Ahlerup. AIK har krävt att Sport-
five ska leverera bättre resultat, medan fö-
retaget har krävt ekonomisk kompensation 
pga av ovälkomna avbrott i försäljningen. 
S&A har sökt Ahlerup för en kommen-
tar. Martin Håkansson vill inte berätta om 
konflikten har skadat trovärdigheten för 
Lagardères varumärke.

– Vi för en kon-
struktiv dialog 
med AIK kring 
vårt uppdrag, men 
vilka affärsmässiga 
diskussioner vi har 
med AIK är ing-
et vi diskuterar of-
fentligt.

toppar sponsor-
pengarna

Klubbarna som är bäst på att dra in 
sponsorpengar anlitar inga konsulter

 Ingen på topp10 och bara tre klubbar 
bland topp15 på Sport & Affärers lista över 

klubbarna som är bäst på att dra in spon-
sorpengar* anlitar säljbolag. Istället har 
man valt att anställa professionell perso-
nal (marknadschefer och säljare) från nä-
ringslivet. Malmö FF är med 88,3 mkr sve-
rigebäst i sponsorintäkter 2015. Magnus 
Svensson, försälj-
ningschef berättar:

– MFF har un-
der lång tid jobbat 
strukturerat med 
företagsförsäljning. 
Redan 1999, när 
klubben åkte ur 
Allsvenskan, bilda-
des MFF Nätverket 
– en paketering som innehöll många till-
fällen för partners att träffas, skapa relatio-
ner och som senare resulterade i affärer för 
företagen. 2009 invigdes Swedbank Stadi-
on och klubben uppdaterade sin sponsor-
struktur. Helt nya rättigheter skapades som 
i sin tur ledde till nya och större intäkter. 
Denna struktur bygger på färre partners 
i den övre sponsordelen, men med stör-
re rättigheter. All exponering är kopplad 
till dessa partners vilka även är bransch-
exklusiva.

 
ni anlitar inga konsulter?

– Vi anser oss göra ett bättre arbete själ-
va. För oss är relationen med kunden en 
mycket central del.

 
vilka fördelar ser du med en egen mark-
nadsorganisation?

– Säljarna har starka relationer till klub-
bens partners och relationer tar lång tid 
att bygga. Kundens förtroende för oss är 
också en förutsättning för bra affärer. Se-
dan är det viktigt med rätt kompetens. Av 
mina tre säljare har en studerat Idrottsve-
tenskap med inriktning Management på 
Malmö Högskola. En annan har studerat 
Sportsmarknadsförare på Caddie Sport & 
Business i Helsingborg. En tredje har ge-
digen erfarenhet av försäljning och arbe-
tat inom näringslivet i över 20 år. Jag har 
själv drygt 20 års erfarenhet av olika typer 
av marknadsföring. Allt ifrån mediabran-
schen till dagligvarubranschen och förlags-
branschen.

 hur jobbar ni för att nå nationella spon-
sorer med hela landet som marknad? ni 
spelar och syns ju över hela landet.

– Många klubbar i Allsvenskan är gan-
ska lokala eller regionala. MFF har kom-
mit en bit på vägen att bredda marknaden 
då vi spelat i Champions League två år i 
rad och således visats i tv för en bred all-
mänhet. Utöver matcherna är MFF:s bäs-
ta marknadsföring våra fotbollsakademier 
som finns på ett tiotal orter. Exempelvis 
så startar en akademi i Blekinge, vilket gör 
att vi bygger varumärket utanför Skånes 
gränser. 

 Damfotbollsklubben FC Rosengård, är 
överlägsen etta bland damklubbar på att 
dra in sponsormedel. Klubbchefen Klas 
Tjebbes, med långt förflutet från näringsli-
vet och Malmös reklamvärld, ansvarar till-
sammans med en marknadsassistent för 
klubbens sponsringsverksamhet.

– Malmö är en liten stad och sköter du 
dig får du kompisar. Den främsta anled-
ningen till att vi är bäst är dock klubbens 
profil. Sponsringen ger mervärde för våra 
kunder som bygger varumärke med oss. 
Det som skiljer oss från andra klubbar är 
att vi har fler ben än bara elitfotboll. Hälf-
ten av våra sponsorer är mer intresserade av 
vårt arbetsmarknadsprojekt Boost. Många 
gillar också att vi är en breddklubb som 
finns på Rosengård. Istället för att klaga 
på vår situation gör 
vi nytta och fångar 
upp barn i ett gan-
ska utsatt område. 
Sen vågar vi även 
prata genus om 
hur pengar förde-
las i samhället, vil-
ket lockar en del fö-
retag.

 
hur ser du på värdet med att anställa 
personal från näringslivet kontra att 
anlita en konsult?

– Konsulter är bra när det gäller mindre 
sponsorpaket där du inte bygger sponsringen 
lika mycket på relationer. Vi har för detta syf-
te hjälp av ett externt telemarketingföretag.

text: pIerre eklund

*= sM I sponsrInG 2016, s&a nr 2, junI.

Inhouse eller outsourcing?
Klubbarnas marknadsarbete professionaliseras
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Magnus Berglund 

Martin håkansson.

Magnus svensson.
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onsdag 25/11-2015. Mff–paris saint-Germain, gruppspelsmatch i champions league på ”Malmö new stadium”. Mff:s marknadschef Magnus 
svensson och klubbens ordförande niklas carlnén i peptalk med sponsorer inför matchen i en av logerna. cl-matcherna var bingo för Mff  
som under en period närmast blev ett med svenska folket och stärkte sina aktier på sponsormarknaden.
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20 KoMPeteNSUtveCKLING

Framtidsbransch med  
stora kompetensutmaningar
professionalism och kommersialism får 
allt större genomslag inom det vi benäm-
ner för sportbranschen. digitaliseringen 
och ett ökat marknadsorienterat synsätt 
där kommersiella aktörer driver på ut-
vecklingen, är två viktiga orsaker bakom 
detta. i en nyligen genomförd studie pre-
senteras hur sportbranschen resonerar i 
kompetensfrågor och vilka utmaningar 
som blir avgörande för framtiden.

Att känna till vilket rekryterings- och 
kompetensförsörjningsbehov som kom-
mer att finnas i framtiden och att för-
bereda sig för detta kan vara svårt. Men 
det är likafullt nödvändigt att ibland lyfta 
blicken och analysera såväl nuläget som 
att våga sig på att sia om framtiden. Inte 
minst för att säkerställa att det finns per-
sonal att rekrytera som har ”rätt” efterfrå-
gad kompetens, även vid sidan av planen. 
I en nyligen genomförd studie har besluts-
fattare, ansvariga chefer och kommersi-
ellt ansvariga personer för strategiskt 
utvalda elitidrottsföreningar, idrottsför-
bund, ligor, arena- och evenemangsaktö-
rer samt företag som erbjuder produkter 
och tjänster inom sportbranschen, fått ut-
trycka sina tankar om dagens och framti-
dens kompetens- och rekryteringsbehov.

 
digitaliseringens påverkan förändrar 
villkoren

I studien framgår väldigt tydligt hur 
förändringens vind blåser. Digitalisering-
ens påverkan förändrar förutsättningarna 
och spelplanen för sportbranschen. När 
respondenterna får peka ut vilka krav och 
förändringar i omvärlden som kommer 
att påverka kompetenskraven för de an-
ställda, anges den digitala utvecklingen 
som den absolut viktigaste faktorn. Di-
gitaliseringen slår brett över hela fältet, 
oavsett vilken yrkesroll eller typ av organi-
sation det gäller. Utmaningarna och möj-
ligheterna i det digitala landskapet upp-
levs som komplexa att förstå. I de öppna 
svaren uttrycks det som att det handlar 
om att förstå teknikutvecklingen i såväl ett 
kommunikativt som affärsmässigt syfte. 
Och marknadsföringens logik är närmast 
förändrad i grunden. Idag handlar det om 
att kommunicera på helt andra sätt och 
dessutom vara transparenta och service-
orienterade för sina intressenter och kun-
der. Det ställer också helt andra krav än 
tidigare och medför stora förändringar på 
såväl kort som lång sikt. Att använda sig 
av s.k. värdeskapande kommunikation i 
sociala och digitala kanaler skapar såväl 
intresse och engagemang som det kan 
driva affärsnytta. Och då har vi ännu inte 
hunnit skönja vad VR (virtual reality) kan 
åstadkomma för förändringar inom bran-
schen på lite sikt.

 
framtidsbransch med stora utmaningar

Respondenterna är också rörande över-
ens på en annan punkt. Man utgör en del 
av en framtidsbransch. Drygt 90 procent 
i studien anser (i skiftande grad) att de 
är en del av en bransch som har framti-
den för sig. Men de anser också att de är 
i en bransch som befinner sig i en snabb 
förändring, även vid sidan om den digi-
tala utvecklingen. Det tydligaste tecknet 
på det är hur kommersialiseringen slagit  
igenom på fred front. De allra flesta respon-

denter som deltagit anser att idrottens 
kommersiella förändring påverkat verk-
samhetsinriktningen de senaste två åren. 
Det som i allra högsta grad tvingat fram 
förändringarna är konkurrensen som 
marknaden och näringslivet drivit på. Fle-
ra vittnar i de öppna svaren om de ökade 
krav som idag ställs från utövare, spon-
sorer, medlemmar och arenabesökare. 
Det handlar återigen om hur organisatio-
nen kommunicerar, men också hur vär-
det i produkten eller tjänsten uppfattas av 
kund, då sportbranschen är en del av den 
stora underhållningsindustrin. Därför är 
det för branschen glädjande att 85 pro-
cent i studien anser att kompetensutveck-
ling är viktigt och betydelsefullt.

 Studien pekar också ut en hel del fram-
tidsutmaningar. Ett exempel på detta är 
jämställdhetsfrågan och hur få kvinnor 
som sitter på chefsposition, vilket även 
denna studie påvisar. En annan utmaning 
är löneutvecklingen. Endast tio procent av 

respondenterna anser att löneutvecklingen 
i branschen är helt tillfredsställande som 
den ser ut just nu. Även om arbetet i flera 
fall medför en förmån om att för många få 
jobba med sin passion i livet, går det inte 
att blunda för att lönenivåer och arbets-
villkor kommer att kunna vara en begrän-
sande faktor i framtiden vid rekryteringar.

 
egna nätverket viktigaste kanalen vid 
rekrytering

Rekryteringar av nya medarbetare är 
idag vanligt förekommande. Nära nio av 
tio anger att de rekryterat någon ny med-
arbetare under de senaste två åren. Men 
det som sticker ut allra mest är hur få som 
går till en etablerad rekryterings firma 
när en ny medarbetare ska rekryteras.  
Knappt en fjärdedel anger idag att de lå-
ter ett rekryteringsföretag sköta denna  
process åt dem. De allra flesta (70 %) 
anger att de går ut till sitt egna nätverk 
när de söker efter ny personal. Och bara 

sex av tio lägger ut en anställningsannons 
i samband med rekrytering. En inte allt-
för vågad slutsats att dra är att om du vill 
komma in i branschen gäller det att byg-
ga upp ditt nätverk, för att på så vis göra 
dig anställningsbar. När kompetensbrist 
uppstår i en organisation är det allra flest 
som utbildar befintlig personal eller hyr 
in arbetskraft som hanterar behovet som 
finns. Först därefter tar man ett beslut om 
att anställa en ny medarbetare. Det syste-
matiska arbetet med rekrytering har med 
andra ord kommit igång, men har ännu 
inte slagit rot fullt ut.

 Föga förvånande så har de allra flesta 
som deltagit i studien en tidigare idrotts-
bakgrund på bredd- eller elitnivå. Men be-
hovet av att ha en aktiv karriär bakom sig 
från idrotten är inte avgörande, även om de 
allra flesta i denna studie ser det som något 
positivt. När vi tolkar siffrorna av studien 
är det kompetensen och utbildningsbak-
grunden som verkar spela en större roll, 
än den idrottsliga bakgrunden. Idag finns 
en stor efterfrågan på variabler som att ex-
empelvis att ha ”rätt” utbildning.

 
intäktsgenererande kompetenser står 
högst i rang

Vad är det arbetsgivarna söker för kom-
petens framöver? Utifrån denna studie vi-
sar det sig att säljare och marknadsförare 
kommer att stå högt i rang hos arbetsgi-
varna i sportbranschen. När responden-
terna får frågan om vilka områden de ser 
ett kompetensbehov inom på 3-5 års sikt, 
är försäljning något som är den mest ef-
terfrågade kompetensen, tätt följd av 
marknadsföring och kommunikation (se 
diagram). På topp-fem-listan kvalar ock-
så sponsringskompetensen in. I de öppna  
svaren framträder behovet av att förstå 
hur man ska arbeta med att sälja och pa-
ketera sponsring, samt att förstå hur håll-
barhetsfrågor och CSR ska hanteras. 
Något anmärkningsvärt är det dock att af-
färsutvecklare inte hamnar högre upp, då 
nya koncept och nya affärsmodeller ofta 
framhålls som den kanske viktigaste vägen 
framåt för att skapa nya värden.

 Sammanfattningsvis så är det föga för-
vånande att direkt intäktsgenererande 
kompetenser efterfrågas högt av bran-
schen. En annan tydlig slutsats som går 
att dra efter att ha analyserat svaren är att 
professionalismen har tagit ett allt star-
kare grepp om branschen. För den lång-
siktiga utvecklingen gäller ett fortsatt 
konsekvent, strukturerat och systema-
tiskt handlande, där professionalism sätts 
i första rummet. Utmaningarna är flera 
och kanske än mer komplexa och oför-
utsägbara än någon gång tidigare. En av-
görande faktor kommer vara hur anpass-
ningsbara och benägna till förändring och 
omställning aktörerna är i den digitala 
miljön. Plattformen för utveckling äger 
många själva, nu handlar det ”bara” om 
att lära sig hantera den och fylla den med 
ett för marknaden relevant innehåll. Det 
handlar idag om att vara snabb i att förstå 
utvecklingen och anpassa den till sin egen 
verklighet. Kanske kan vi lära oss något 
om hur fenomenet Pokémon Go på yt-
terst kort tid fullständigt suddat ut grän-
serna för den digitala och fysiska världen.

text: frans fransson,  
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Diagram: Inom vilket eller vilka områden ser du ett behov av att anställa medarbetare 
inom 3–5 års sikt? (flera alternativ möjliga att ange) Svaren anges i antal.
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Fakta: studien genomfördes i syfte att kartlägga de behov och den efterfrågan som sportbranschen idag 
upplever på nationell nivå. enkäten var uppbyggd i fyra olika block, med totalt 30 frågor. undersökningen 
gick ut till 420 respondenter. 107 svarade, vilket är en svarsfrekvens på 25,5 %. urvalet var baserat på 
ett s.k. strategiskt urval och olika kategorier av aktörer inom branschen deltog, där minsta gemensamma 
nämnaren var sport och affärer. de kategorier av aktörer som deltog var fördelade på idrottsföreningar; 
idrottsförbund, ligor och branschorgan; aktörer inom evenemang, destination och arena; kommersiella 
företag som erbjuder sportprodukter och tjänster. ansvarig för studien var utbildnings- och kompetens-
företaget caddie sport&Business i samarbete med sport&affärer.

Idag handlar det om att kommunicera på helt andra sätt än tidigare.
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Man kan inte gnälla sig till framgång
Efter många års arbete har det äntligen hänt!  
I regeringens nya exportstrategi ingår numera  
större internationella event och möten som ett  
fokusområde. Ingen budget är avsatt, men nu  
är ämnet på agendan.   

Flera av de större internationella 
evenemangen som i hård konkur-
rens turnerar runt till olika destina-
tioner är idrottsevenemang. Somma-
ren 2016 blir en rekord-eventsommar 
med två megaevenemang, EM i  
fotboll och OS.

”Sport has the power to change the 
world, it has the power to unite people 
that little else does”

Det klassiska citatet tillhör Nelson 
Mandela och beskriver bland annat 
vad idrott kan bidra med. Men det 
finns mer.

eventstrategier
Event och möten har en potential 

att vara en katalysator och få flera ak-
törer att kraftsamla och strategiskt ar-
beta mot ett gemensamt mål. Fler de-
stinationer har insett att evenemang 
och möten skapar reseanledningar, 
genererar tillväxt, arbetstillfällen samt 
bidrar till att stärka varumärket och 
destinationens attraktionsvärde.

Allt fler kommuner arbetar fram 
eventstrategier som förstärker och 

ligger i linje med övergripande håll-
bara långsiktiga kommunala strate-
gier, och stärker kommuners fokus-
områden och kluster.

Möten och event har rätt planera-
de ofta en genomsnittlig uppväxling 
på tio gånger den offentliga investe-
ringen i framtida turismomsättning.

De senaste tio åren har det byggts 
60 nya arenor i Sverige som i vissa fall 
ersatt gamla slitna arenor. Dessa are-
nor har bidragit till att Sverige varit 
värd för ett stort antal nationella och 
internationella idrottsevenemang.

Dessa arrangemang hade inte gått 
att få till Sverige eller kunnat genom-
föras här utan de insatser som volon-
tärer, föreningar, kommuner och nä-
ringslivet tillsammans har investerat i.

Konkurrensen och kraven om  
kioskvältarna ökar dock i takt med 
att de nationella och internationel-
la förbunden, det vill säga att rättig-
hetsinnehavarna, inser värdet i sina  
produkter.

Med regeringens nya ambitioner 
får Sverige en chans att ta ett steg 

framåt istället för att stå kvar på läk-
taren när resten av världen rusar vi-
dare i takt med utvecklingen. 

ingen spaning – ingen aning.  
kompetensutveckling nödvändig 

Men för att Sverige skall ta en  
ledande position som arrangör inom 
sitt BNP-segment krävs även att 
branschen lockar till sig de vassaste 
medarbetarna. Vill man ha rätt utbil-
dad personal kan man inte sitta på 
läktaren och gnälla. Företagen måste 
engagera sig i utbildningarna, ta plats 
i advisory boards, föreläsa och erbju-
da coaching och praktikplatser och ta 
ett ansvar i att utbilda framtida kol-
legor. Event- turism- och hospitality/
service managementutbildningarna 
måste bli bättre på att uppdatera sina 
kursplaner, bjuda in aktuella förelä-

sare och delta i branschträffar, utan 
spaning ingen aning. I senaste numret 
av SportBusiness International listar 
tidningen Top 25 postgraduate sports 
business courses. Merparten är ameri-
kanska, inga är Skandinaviska ännu. 
Omvärlden förändras, utbildningar-
na förbättras ständigt i takt med att 
branschen mognar och kraven från 
näringslivet höjs. Med en fortsatt na-
tionell satsning med idrotten, staten, 
destinationerna och akademin och 
med rätt initiativ från branschens or-
ganisationer kan Sverige vara värd för 
fler internationella event och genom-
föra dem i världsklass.

text: pehr palM
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fOtO: sören andersson

det är en missuppfattning att idealiteten 
inom sportens värld är på väg att förpas-
sas till historieböckerna. åtminstone om 
du frågar forskare vid handelshögskolan i 
Stockholm. framtidsutmaningen för pro-
fessionella idrottsklubbar och ligor hand-
lar om att balansera den ideella och kom-
mersiella logiken.

De senaste decenniernas ökade resurser 
i spåren av idrottens kommersialisering har 
i stor utsträckning landat inom sportsliga 
verksamhetsdelar.

– Vår forsk-
ning fokuserar på 
kanslidelen av en 
idrottsorganisa-
tion. Kansliet har 
en viktig funktion 
som fått stå tillba-
ka under en tid. Vi 
jobbar i nära sam-
arbete med idrot-
ter i projektform 
för att hjälpa till 
att gå från idrottskansli till modernt sport-
kontor. Det är vår devis, säger Kalle Kraus, 
Associate Professor och forskningsledare 
vid Center for Sports & Business.

logiker i samspel
Forskningen tar avstamp i teorier om 

hybridorganisationer som kännetecknas 
av att ha minst två logiker. 

– Inom sport finns det en tydlig sportlo-
gik med en ideell ådra, framför allt i Sve-
rige, och en kommersiell logik. Många 
tror att den ideella logiken håller på att 
försvinna inom idrotten. Vår ansats uti-

från forskning 
kring hybrid-  
organisationer 
visar att båda lo-
gikerna är viktiga 
och kommer fin-
nas kvar över en 
överskådlig tid, 
säger Kraus.

intressanta 
spänningar

Det finns 
mycket forsk-
ningsbaserad 
kunskap om hy-
bridorganisatio-
ner inom ideell sektor, socialt entreprenör-
skap och offentlig sektor som kan anpassas 
till idrottens sammanhang.

– För att lyckas måste man som klubb 
acceptera de två logikerna, som delvis 
kan vara i konflikt med varandra, och få 
dessa att fungera i ett samspel. Vi ser en 
risk i övergången från det ideella till det 
kommersiella, att det blir för kommersi-
ellt. Fördelen med en hybridorganisation 
som lyckas kombinera det ideella med det 
kommersiella är att man blir mer intressant 
för en bredare intressentbas, det vill säga 
både för företag och familjer, säger Mar-
tin Carlsson-Wall, Associate Professor och 
chef för forskningscentret.

Först ut i Sverige inom det nya forsk-
ningsfältet är ishockey, fotboll, handboll, 
travsport och En Svensk Klassiker. Det 
generella grundproblemet är att få ihop 
sport- och affärsdelarna till en helhet på 
olika nivåer.

– Det finns in-
tressanta spän-
ningar mellan 
liga och klub-
bar. Ligan be-
höver å ena si-
dan säkerställa 
en minimikva- 
litetsnivå i alla 
klubbar för 
att till exem-
pel kunna säl-
ja partnerskap. 
Samtidigt be-
höver ligan, som 
ägs av klubbar-
na, inse att de 

ska agera utifrån alla klubbars bästa. Det 
finns också en spänning i att starka klub-
bar vill arbeta mer på egen hand samtidigt 
som kommersiella aktörer inom exempel-
vis fotbollen ingått partnerskap med ett 
antal klubbar för att ta över deras försälj-
nings- och marknadsavdelningar.

från individ till system
Forskargruppen har tillsammans med 

klubbar, främst inom ishockey och fotboll, 
utformat ett ramverk med nyckelproces-
ser inom a) talangutveckling, b) marknad 
och försäljning. c) finansiering och besluts-
processer.

– Inom sportdelen har många klubbar 
kommit långt och arbetar systematiskt.  
I affärsdelen däremot säger många klubb-
direktörer att man har duktiga individer 
och mycket energi, men vill ha hjälp att 
ta fram ett ”spelsystem” för att kunna ka-
nalisera energin bättre. Idag är mycket  

individberoende 
och det handlar 
om att bygga upp 
ett strukturkapi-
tal på ett syste-
matiskt sätt inom 
områden som  
arena upplevelsen, 
biljettförsäljning 
och sponsorför-
säljning, säger 
Martin Carlsson-
Wall och avslutar:

– Det kommer ställas högre krav på 
kanslier och med vår forskning vill vi bidra 
till att steget tas till att bli moderna sport-
kontor.

text: johan thorén

Från idrottskansli till sportkontor

ramverk för utveckling av professionella idrotts-
organisationer. Markerat är nyckelprocesser för 
utveckling av kanslier till moderna sportkontor.

kalle kraus

Martin carlsson-wall

Grundat: 2015

verksamhet: Tvärdisciplinärt forskningscenter 
vid Handelshögskolan i Stockholm där 
forskare från marknadsföring, management, 
verksamhetsstyrning, ekonomisk psykologi, 
nationalekonomi och strategi samarbetar.

Finansiering: Främst genom forskningsstiftelser.

advisory Board: Staffan Movin och Michael 
Thorén, En Svensk Klassiker.
Mats Enquist, vd/generalsekreterare, 
Svensk Elitfotboll, (SEF). Håkan Sjöstrand, 
generalsekreterare, Svenska Fotbollförbundet. 
Jörgen Lindgren, vd Svenska Hockeyligan 
AB. Stephan Guiance, vd Hockeyallsvenskan. 
Christer Thelin, vd Svenska Handbollförbundet. 
Petra Wester, styrelsemedlem Svenska 
Handbollslandslaget AB.  
Johan Lindberg (generalsekreterare) och  
Lena Engström, Svensk Travsport.
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INtervjUN

en självklara frågan före, vid 
och efter tillträdet var och är: 
Finns det – genom att SVT 
har en kvinnlig sportchef  
– ett krav på att nu ska 

kvinnlig och manlig idrott få lika stort 
utrymme?

– Kraven och strävan efter jämställd-
het finns hos hela SVT, säger Åsa Edlund 
Jönsson.

– Men det går inte att säga att det och 
det året ska fördelningen vara lika utan det 
gäller att skapa de förutsättningar som be-
hövs.

– Tills för några år sedan, när vi ville be-
vaka en match i damallsvenskan, fick SVT 
själva åka ut på plats med utrustning.

– Nu produceras matcherna centralt, så 
visst har det skett en förändring.

Ett annat exempel Åsa Edlund Jönsson 
ger handlar om cyklisten Emma Johans-
son.

– När hon slog igenom internationellt 
ville vi vid ett tillfälle köpa tv-bilder från en 
tävling i Belgien. Så vi vände oss till kolle-
gorna där med en förfrågan. 

– Svaret blev en motfråga, ville vi verkli-
gen det och varför. Att en damtävling skul-
le bevakas, det var inte tänkbart.

Någon öppen kritik att SVT fått en 
kvinnlig sportchef har hon inte fått.

– Mest är det uppmuntran. Om det 
finns de som tycker annorlunda, så har de 
valt att inte säga något.

SVT har en lång tradition av kvinnliga 
chefer, just har man exempelvis sin andra 
kvinnliga vd.

Som sportchef borde Åsa Edlund Jöns-
son vara unik, men både Radiosporten och 
Eurosports svenska version har haft kvinn-
liga chefer.

första ishockeykommentatorn
Däremot är hon unik i ett annat avseende, 
nämligen som den första kvinnliga ishock-

Åsa Edlund Jönsson har det finaste jobb en svensk sportjournalist kan ha. Så uttryckte 
sig en av hennes företrädare och själv är hon beredd att hålla med. Jobbet? Sportchef 
på Sveriges Television.

Hon kommer att leda Svt- 
sporten in i framtiden

eykommentatorn i tv. Med Curt Lund-
mark som bisittare for hon till Moskva och 
den gamla Izvetija-turneringen.

Debuten gick bra. Men - förutsättning-
arna var inte det bästa, för någon med brist 
på mod kunde det blivit fiasko.

– Vi satt högt på läktarna, bland publi-
ken, berättar Åsa Edlund Jönsson.

– När matchen började så fungerade 
inte sändningsutrustningen. En ryss kom 
fram och sa "ge mig 5 000 dollar så fung-
erar den". Jag fattade verkligen ingenting, 
hur skulle jag få fram pengarna och var-
för skulle allt börja fungera igen om jag  
betalde.

– Så det blev att använda den vanliga  
telefonen.

– Jag och Curre fick stå upp, för framför 
oss stod publiken upp, vi måste ju se rinken.

– Då blev folk bakom oss ilskna, så det 
var bara att vända sig om och ge sig in i när-
kamp med de som satt bakom.

Att det blev ishockey är inte att undra 
på, uppväxt (född 1973) som hon är i Örn-
sköldsvik och med Modo som givet favo-
ritlag. Även om det nu var volleyboll som 
var ämnet i hennes första artikel för Örn-
sköldsviks Allehanda.

valvaka bland meriterna
Till SVT kom hon 1999, där hon bland 
annat bevakade just ishockey och då sär-
skilt NHL.

Hennes producerande och administra-
tiva talanger tog så småningom över från 
fältarbetet, hon har varit ansvarig för "Lilla 
Sportspegeln", OS-produktion, ja även ar-
betat med valvaka.

När hon i maj tog över som chef efter 
Peter Yng var första uppdraget att åka till 
Genève för ett EBU-möte om sändnings-
rättigheter. 

Vilket direkt för oss över till Olympiska 
Spelen och dess eventuella framtid i SVT. 
Efter vinter-OS och sommar-OS i Viasat 
kommer de närmaste fyra spelen att sän-
das av Discovery-koncernen (Kanal 5, Ka-
nal 9, Eurosport). Kommer OS någonsin 
åter i SVT?

– Jag tror det, är Åsa Edlund Jönssons 
raka svar.

– Men i vilken form, det är frågan.
– Jag ser en framtid där en aktör kö-

per vissa sporter, några andra tar hand 
om en del näträttigheter, en annan visar 
OS-magasin. Det går att dela, men kanske 
inte på det samsändande sätt man först 
tänker på.

en kärleksrelation
Under OS publicerades en undersökning 
vars resultat visade att trots Viasats sänd-
ningar tittade fler på SVT:s "Sportnytt", 
samt att det var i SVT tittare ville följa OS. 

– SVT-sporten har en lång och nära rela-
tion med tittarna, det finns en tradition av 
att förmedla gemensamma upplevelser. Vi 
kan kalla det en lång kärleksrelation, vilken 
bundit oss samman med tittarna.

– I vårt uppdrag har alltid funnits att vi 
ska förmedla en bredd och mångfald, där 
ska finnas djupet, förklaringen, underhåll-
ningen.

Som ett bra exempel på målsättningen 
lyfter Åsa Edlund Jönsson fram "Vinter-
studion" och programledaren André Pops 
som väl blandar ingredienserna.

Men, framhåller jag, alla vintersporter 

är ju inte med, var är skridsko, back-
hoppning, nordisk kombination?

– Den dag grenarna har bra svenska utö-
vare, då prioriterar vi om. Men just det na-
tionella intresset kommer oftast först.

En viktig del av sportchefens arbete är 
rättigheter. Att rätt värdera dessa, vilka 
lämpar sig för SVT, i vilka fall kan hon an-
vända argumentet "bättre med fler tittare 
än med mycket pengar". Att förklara rät-
tighetsmarknaden är svårt, även för en sak-
kunnig. På sin SVT-blogg har dock Åsa Ed-
lund Jönsson lyckats med det, för under 
OS var tittarfrågorna många om varför inte 
SVT sände.

från mjölkaffär till regeringslista
På bloggen skriver hon om en kund som 
hos handlaren vill köpa en liter mjölk. I 
samma stund kommer en annan kund 
som vill köpa handlarens hela mjölklager.  
Första kunden vädjar då om att få köpa en 
liter, men kund två säger att får han inte 
köpa varje liter så blir det ingen affär.

– Evenemang som OS och fotbollens 
EM och VM, där vi har rätten för de kom-
mande slutspelen passar SVT bra.

– Däremot långa serier som Premier Lea-
gue, där alla matcher ska sändas, eller For-
mel 1 där träningar med mera också ska 
sändas, de fungerar inte i SVT. De skul-
le dessutom ta sändningstid från bredden.

Tjejer är sedan sedan flera år etablerade 
som skrivande och analyserande sportjour-
nalister. Ja, även som experter. Men kom-
mentatorer?
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kraven och strävan  
efter jämställdhet  
finns hos hela sVt.

åSa edlund jönSSOn

os-sekvenser som dessa önskar åsa att svt får sända i fortsättningen. lotta schelin in action mot Brasilien (t.v.), os-invigningen (t.h.).

idrott i tv har en 
 positiv inverkan  
på samhället och  

inspirerar unga till  
att själva idrotta och  

motionera.
åSa edlund jönSSOn
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– Min förklaring är att killarna fortfa-
rande tar för sig bättre. Tjejerna tvekar, tror 
de inte klarar arbetet och så är det killarna 
som först räcker upp handen och erbjuder 
sina tjänster.

förslag på tv-lista
Regeringen förbereder ett förslag på en 
så kallad tv-lista. Den innebär att ett an-
tal tv-sända evenemang måste visas i ka-
naler som når 90 procent av tv-hushållen 
samt att kanalerna ska vara frisändande. I 
dagsläget är det bara SVT och TV4 som 
uppfyller kraven. Alla evenemang på listan, 
förutom OS och VM i fotboll, med kval-
matcher, finns idag hos de två kanalerna. 
Är en sådan lista bra?

– Stora idrottsevenemang har en förmå-
ga att samla svenska folket och ge oss ge-
mensamma upplevelser. Idrott i tv har en 
positiv inverkan på samhället och inspire-
rar unga till att själva idrotta och motio-
nera. 

Därför är det viktigt att så många som 
möjligt kan se de stora idrottsevenemang-
en i tv och därför är jag positivt inställd till 
en evenemangslista*.

när det gäller sponsring
Sponsring av program i SVT var i början 
kontroversiellt, en bakväg till reklam löd 
kritiken. I dag är sponsringen självklar. 
Men behövs den?

– SVT har rätt att sälja sponsring kring 
upp till 20 tv-sända evenemang per år. 
Det är viktigt för SVT Sport att den-
na möjlighet finns eftersom vissa stora 
sporträttigheter kräver att det ska fin-
nas sponsringsmöjlighet. Utan rätten till 
sponsring skulle SVT ha svårt att buda på 
och köpa in vissa stora sporträttig heter. 

Jag tycker därför att sponsring är både bra 
och viktigt för SVT.

(SVT tar in ca 30 mkr per år genom spons-
rade tv-program. Red.anm.)

när kommer granskandet?
Något som längre efterfrågats är ett spor-
tens "Uppdrag granskning". När blir det 
verklighet och vilka ska göra det? Kan det 
inte bli konflikter när journalisten ena da-
gen gör spelarintervju och nästa ägnar sig 

åt granskning?
– Idén finns sedan länge, sedan gäller 

det att hitta formatet. Jag tror på att hela 
redaktionen ska vara med och bidra med 
tankar, den ska vara med i alla samman-
hang. Men det finns de som är bättre på 
att kommentera, vara studiovärd, göra  
reportage, så vilka som slutligen ska göra 
ett sådant program det går inte att säga i 
förväg.

Under samtalet nämner Åsa Edlund 
Jönsson flera gånger det viktiga i att hela 
sportredaktionen är delaktig i det som 
görs. Samtidigt vill hon också förmed-
la och bevara den tradition som finns på 
SVT-sporten.

redaktion med tradition
För det är en tradition som sitter djupt, 
med klassiska kommentatorsnamn som 
Sven "Plex" Petersson, Bengt Grive, Bengt 
Bedrup, Bo Hansson, Arne Hegerfors och 
många fler.

Som chefer på tv-sporten har funnits 
Gert Engtröm, Åke Ivarsson, Lennart Sve-
der, Bo Gentzel, personer med pondus och 
inflytande.

De äldre är borta, mellangenerationen 
på väg i pension eller uppköpt av reklam-
tv, den nya generation har inga egna min-
nen av "Tipsextra". Ja inte ens av svartvit 
tv.

– För en del av de yngre är väl jag nästan 
svartvit tv, skrattar Åsa Edlund Jönsson.

– Jag kommer inte att sitta kvar på tjäns-
ten tills det växer mossa på mej, men så 
länge jag är kvar är mitt uppdrag att hålla 
fast vid kärleksrelationen med tittarna, att 
utveckla och förnya tv-sporten i SVT, samt 
hålla traditionen vid liv.

text: frank österGren

world cup i ishockey är ett annat exempel på idrottsevenemang som åsa i framtiden vill att 
svt ska ha på menyn. här en närkampssituation från tre kronors premiärmatch mot ryssland.
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1. Olympiska sommar- och vinterspelen

2. Paralympiska sommar- och vinterspelen

3. VM i fotboll för herrar och damer.

4. EM i fotboll för herrar och damer.

5. VM i ishockey för herrar: matcher med svenskt 
deltagande

6. VM i längdskidåkning

7. VM i alpin skidsport

8. VM i friidrott

9. Vasaloppet

10. Nobelfesten 

*reGerINGeNS LISta Över eveNt de aNSer att aLLa SKa KUNNa Se I tv  

Sparbanken
Lidköping

Arena

*Enligt Sport & Affärers/DI ranking

Tack för det gångna året som

Sveriges främsta Elitidrottskommun!*
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företaget köper in mätningar för att 
kunna mäta effekten

– Det finns bra och förfinade verktyg för 
att mäta reklameffekter idag. Vi känner oss 
trygga med att det ger resultat och många 
av våra kunder finns kvar sedan vi började 
för 25 år sedan, säger han.

Marknaden har under resans gång för-
ändrats kraftigt. Utbudet har tiofaldigats, 
det visas sport på kanske 20 kanaler.

– Det är viktigt att vara där tittarna är 
och det är vår uppgift att hjälpa till med 
detta, säger Thomas Kalmér.

Fasta stationära skyltar är den mest tra-
ditionella exponeringsformen. Fasta re-
klambudskap ger exponering vid varje tv-
sändning och förekommer allt som oftast 
vid traditionell nyhetsbevakning i SVT.

Sargskyltar på ishockeymatcher och 
kortsidesskyltar på fotbollsmatcher är ex-
empel på attraktiva lägen för det.

Den digitala LED-reklamen är den se-

naste exponeringsformen. Den har förde-
len att det går att kombinera ett varumärke 
med ett budskap. I Arenareklamens verk-
tygslåda finns också backdrops (skyltar 
som syns bakom idrottsmännen när de in-
tervjuas i tv) och golvreklam där varumär-
ken tar hand om svettdropparna från käm-
pande handbollspelare och andra atleter.

MarknadsTaktik AB har en årlig omsätt-
ning på runt 17-25 miljoner beroende på 
hur många evenemang man har tillgång till.

– När det är OS-år eller andra stora in-
ternationella evenemang sjunker omsätt-
ningen en del av naturliga skäl men annars 
är det stabilt, säger Thomas Kalmér.

Intresset för sport i tv ökar dramatiskt 
och det går ju knappast att hitta en enda 
bildvinkel där inte något varumärke finns 
med i synfältet.

Så här uttrycker sig Erik Öhlin på XL- 
Bygg som är en av MarknadsTaktiks kun-
der: "XL-BYGG är ett relativt nytt va-
rumärke i Sverige och för att få en hög 
kännedom behöver vi frekvent varumär-
kesexponering och då är tv-sända sport-
evenemang ett utmärkt alternativ ihop 
med alla andra övriga marknadsaktivi-
teter ”. Däri ligger kanske hemligheten i 
att skyltreklamen fortfarande har en stark 
ställning.

 text: håkan söderBerG

areNareKLaM; Idrott oCH INteGratIoN

På 80-talet fanns knappast tv-reklam på 
kartan. Att arenareklamen då hade stor 
betydelse går att förstå.
Men idag när det går att köpa reklam di-
rekt i tv och den digitala världen sveper 
fram som en stormvind är inte då några 
skyltar efter kortsidan på plywoodskiva el-
ler i plast helt passé, förpassat till mark-
nadsföringens bakgård.

Nej, inte alls. Tvärtom.
Det kan Thomas Kalmér, vd och grun-

dare av MarknadsTaktik AB, som sedan 
1991 hjälpt kunder med tv-exponering i 
främst Sveriges Television och TV 4, intyga.

– Arenareklam har växt som del i den 
totala mediakakan faktiskt.

företagets specialisering
Hans företag är specialiserade på tv-ex-

ponering men påpekar att det är viktigt att 
komma ihåg att skyltreklamen bara är en 
del i den totala marknadsföringsmixen.

– Det handlar om att ladda varumärket 
och ge igenkänning för mer riktade insat-
ser. Det är viktigt att man samordnar de 
olika aktiviteterna och inte väljer bort.

Därför går man i de första kundkontak-
terna också igenom de olika marknadsak-
tiviteter som ett företag har innan man ger 
förslag på vilka idrottsevenemang med tv-
täckning som kan vara intressant för skylt-
reklam under det närmaste året. Att jobba 
med årsbudgetar för att få en bättre lång-
siktighet och bland annat undvika oge-
nomtänkta sista-minuten-insatser är vik-
tigt enligt Kalmér.

–  Vi lyssnar och har anpassat vår af-
färsidé till de önskemål företagen själva 
har, det är så vi jobbar. Våra uppdragsgi-
vare brukar uppskatta att de får tv-bilder 
med sina varumärken från de intressan-
taste idrottsevenemangen både i Sverige 
och utomlands.

Vi följer med och tv-exponerar företa-
get, varifrån tv än sänder helt enkelt. Oav-
sett om det rör en fotbollslandskamp i 
Costa Rica eller en nyhetsbevakning av en 
SM-final i basket i Södertälje, säger han.

Senare på kvällen ska Hammarby möta 
Örebro i fotbollsallsvenskan

– Vi tycker att Hej Främling står för nå-
got bra, vi tror på deras arbete och hjäl-
per dem gärna att få spridning i Sverige, 
säger Robert Forslund, kommunikatör på 
Jämtkraft.

De som nu fått chansen att spela på are-
nan innan huvudmatchen har bussats från 
Östersund där de flesta bor, många på flyk-
tingboende.

huvudkontoret i östersund
I Östersund har också Jämtkraft sitt  
huvudkontor. Hur kommer det sig att fö-
retaget sponsrar Stockholmslaget Ham-
marby?

– Vi har gjort det i flera år nu, vi har 
mycket affärer i Stockholm och har velat 
ha en plats där vi kan erbjuda våra kunder 
olika aktiviteter, säger han.

I år ligger Östersund FK för första gång-
en i allsvenskan och för den klubben är 
också Jämtkraft en av huvudsponsorerna.

– Det har vi varit flera år och det fort-
sätter vi att vara. Det är första gången som 
båda klubbarna ligger i allsvenskan men 
jag ser inget problem i det egentligen, sä-
ger Robert Forslund.

Erik Sundin, som 2013 avslutade en 
framgångsrik fotbollskarriär som spelare 

med Helsingborg och Hammarby, jobbar 
idag för Hammarbys sälj- och marknads-
avdelning. Han är på plats för att titta på 
Hej Främlings aktiviteter.

– Det är inte alla som får chansen att 
spela på den här mattan men det här känns 
ju jättebra, säger han.

Inte heller han tycker att det är något 
speciellt med att Jämtkraft sponsrar både 
Hammarby och Östersund.

– Nej, det är bara kul. Östersund är ett 
bra lag som spelar en bra fotboll. Faktum 
var att vi blev ganska utspelade mot Öst-
ersund som ju var premiärmatchen, säger 
Erik Sundin med ett leende.

På plats finns också Hej Främlings verk-
samhetschef Emma Arnesson som blivit nå-
got av en kändis sedan Sveriges Television 
sänt en serie – Känn dig som hemma – från 
flyktingsförläggningen Grytan i Östersund 
där Hej Främling funnits på plats sedan 
2013 för att sysselsätta de boende med akti-
viteter och upplevelser. Resultatet har varit 
över all förväntan och idag har Hej Främ-
ling aktiviteter i princip över hela landet.

nu ska Stockholm erövras
– Vi är och har varit i Stockholm med 
många olika aktiviteter, Men från den 1 
oktober anställer vi en koordinator, eller 
rättare sagt två halvtidstjänster, för Stock-

arenareklam för laddning och igenkänning 
Susanne kallur klipper häckarna i 
finnkampen och svenskarna följer 
varje steg.
   hammarbys erik israelsson nickar 
in segermålet i det allsvenska derbyt 
mot aik.
   leksand jublar efter att ha tagit 
steget tillbaka till elitserien.
bilderna väller över oss och i bakgrun-
den trummas nya varumärken in i våra 
huvuden via skyltar, överallt där de 
kan placeras. 

Bajensponsorn gav energi åt integrationsprojekt
Rop och skratt hördes på Tele2 Arena i Stockholm.
Ett 40-tal spelare från världens alla hörn tog konstgräsmattan i besittning.
   Det var Hammarbys sponsor Jämtkraft som hade valt att ge bort sitt 
matchvärdskap i matchen Hammarby- Örebro till föreningen Hej Främling.
   Därför fick föreningens medlemmar spela egen match innan huvud-
matchen och senare också dela ut priset till Matchens lirare. 

holm och Uppsala som kan hålla i det hela. 
Vi växer och vi är en ideell rörelse. Men vi 
måste också ha folk omkring verksamhe-
ten som ser till att det fungerar. De leda-
re som kommer till oss och är bra på löp-
ning ska syssla med det, de som vill hålla 
på med fotboll ska göra det och så vidare. 
Det som är omkring ska skötas av oss an-
dra, säger Emma.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi är 
en förening för alla. Alla är välkomna till 
oss, inte bara nyanlända flyktingar, säger 
Emma.

I och med att all aktivitet ska vara gra-
tis för deltagarna så är finansiering en stor 

fråga. Och där kommer bland annat Jämt-
kraft in i bilden.

– Vi är glada för det stöd vi får. Intresset 
från näringslivet blir allt större och många 
upplever att de gör en god insats när de 
hjälper oss, säger Emma Arnesson

Efter matchen delar Hej Främling ut pri-
set till matchens lirare.

Det blir ghananen Joseph Aidoo som tju-
sat publiken med ett mycket fint backspel 
och dessutom ett mål.

Och kanske är han själv beviset för vad 
som kan hända när vi säger Hej främling 
till varandra. 

 text: håkan söderBerG

anställda: 6

omsättning (tkr): 17 057

resultat efter finansnetto (tkr): 2 204

Årets resultat (tkr): 1 716 

MarKNadStaKtIK aB  

thomas kalmér, vd och grundare av Marknadstaktik aB

lars skoglund från jämtkraft, karin hertzman från Moderna försäkringar och emma  
arnesson från hej främling! utgjorde jury när matchens lirare, joseph aidoo, utsågs i  
samband med att hammarby mötte örebro.
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Jag tänker på dessa allena högtider i 
arla morgonstund när jag läser boken 
”Idrottsplatsen i våra hjärtan” som 

skrivits av Göran Willis och Ronald Åman, 
på uttömmande underlag av entusiasten 
Mats Tallkvist.

Diminutiva, impregnerade träläktare 
som nötts av tidens tand sprider ett nos-
talgiskt skimmer över sidorna och fångar 
en svensk särart. Det är själva idrottsrörel-
sens vagga läsaren betraktar.

Det vilar samtidigt något heligt över en 
idrottsplats på landet. En slags kyrka där 
det är tillåtet att heja, väsnas och svettas.

Uppvuxen i en söderförort till Stock-
holm gavs jag inte förmånen att tram-
pa denna majestätiska mylla. Men första 
journalistjobbet i Kalmar gav tillfälle att 
lära känna de små arenornas magi. Kän-
ner därför igen flera idrottsplatser i Små-
land och på Öland och minns speciellt för-
sta besöket i Tvärskog, rakt in i skogen från 
Kalmar, när jag tappade avgasröret på väg 
hem.

får mig att minnas
Den rikt illustrerade boken 
får mig även att minnas även 
större arenor, som Fredriks-
skans, där för övrigt författa-
ren Rolle Åman upplevde ett 
av sina bittraste nederlag i kval-
returen mot Kalmar FF 1983.

Året innan åkte Kalmar FF ur allsvens-
kan i kvalet mot Gefle. Jag får fortfarande 
gåshud vid tanken på ögonblicket när jag då 
i höstskymningen vände på klacken vid ut-
gången och såg alla tillknycklade program-
blad som fyllde kolstybbsbanan i en dyster 
relief ut mot Malmfjärden i bakgrunden.

Idrottsplatser är ljudliga rum. Stock-
holms Stadion har skänkt mig många 
högtidsstunder. Allra först via friidrottens 
DN-gala. Från det tilltagande sorlet i Vall-
hallavägskurvan som varslade om en spurt-
uppgörelse till klockringningen för sista 
varvet. Bara att höra en alert speaker upp-
fordrande uttala ”Ffffärdiga” är ljuv musik.

Glömmer heller inte ljudet från en klock-
ren vristträff från Östers Harry Bild i en 
kvällsmatch mot Djurgården. Målvakten 
Björn Alkeby hade inte räknat med kraften 
i skottet utan släppte in bollen mellan fing-
rarna. Eller när Tommy Berggren spände 
sin tjurnacke och mötte bollen med pan-
nan.

Slottsskogsvallen i Göteborg är förstås 
med i boken. När jag tittar på den välvda 
träläktaren kan jag nästan höra andhämt-
ningen från Gunder Hägg och Arne An-

dersson från en kväll på 1940-talet då de 
två löparna trollband publiken. 

Detaljer är avgörande även i gärdsgårds-
serien och författarna har lagt sig vinn om 
att skapa historier kring varje idrottsplats. 
Tonen är lätt, spirituell och inbjudande.

Komikern Anders Eriksson i Galenska-
parna är ciceron på Edsborg i Trollhättan, 
där han och broder Claes växte upp. Pappa 
Ingvar, ”Spelarn”, i folkmun, spelade i IFK 
Trollhättans A-lag och grabbarna växte i 
princip upp i ett omklädningsrum.

Idefjordsvallen i Krokstrand i Ström-
stads kommun är unik. Den ståtar näm-
ligen med Sveriges enda läktare av granit. 
Garanterat underhållsfri.

Gullmarsvallen i Lysekil är en annan  
bohusländsk pärla – med bedårande ut-
sikt. För att inte tala om Tranbärsvallen i 
Öckerö.

höjer folkbildningen
Författarna gör sitt för att höja folkbild-
ningen. Respektive samhälles historia lö-
per parallellt med idrotten. Här finns gott 
om kunskapshål att fylla; som att Tommy 
Svensson inledde sin tränarkarriär på Vir-
davallen i Alvesta 1985, att träläktarna på 
Ränneborgs IP i Eksjö såg sprintern Leif 
Christersson skjuta fart med Sverigeeliten 
och till slut vinna ett SM-guld på 100 me-
ter, att Björn Ulvaeus och Agnetha Fält-
skog för första sången sjöng duett tillsam-
mans i Målilla Idrottspark, att blekingska 
Högadals IS räknade in 14 500 personer 

genom vändkorsen på Vägga IP i Karls-
hamn i en kvalmatch mot Öster, att Svarta 
Led i Sölvesborg fått sitt namn av en grind, 
att Marieborg i Svängsta liksom Koppar-
vallen i Åtvidaberg hade Facit att tacka för 
mycket, att Hasse Persson på Åbyvallen i 
Klippan gjorde fem mål på Kalle Svens-
son och blev värvad till Helsingborg som 
20-åring, att båda skyttekungarna Inge 
Danielsson och Dag Szepanski gjorde sina 
första mål på Strandängens IP i Bromölla – 
där jag själv intervjuade Glenn Strömberg 
medan han drog på sig jeansen i omkläd-
ningsrummet efter en U 21-landskamp i 
början av 1980-talet.

Ett av de mer udda arenanamnen är 
Cuba IP i Jämtländska Järpen där Frank-
rike och blivande skyttekungen Juste Fon-
taine laddade upp inför fotbolls-VM 1958.

vm-spelaren Stig Sundqvist
Norrland med sina avstånd är av förstå-
eliga skäl inte lika väl dokumenterat på 
idrottsplatser i boken. Tjärnbacken i Vit-
tjärv, som fostrade VM-spelaren Stig 
Sundqvist finns dock med, liksom Tan-
nens IP i Lycksele som Svante Grundberg 
levandegör och förstås Nordahlsvallen i 
Hörnefors – inte tack vare sin arkitektur 
utan sin brödraprakt.

Och nog skulle man vilja ta sig en sväng 
till Palovallen i Parkalombolo, i Pajala 
kommun, bara för att kunna säga att man 
trampat Sveriges nordligaste naturgräs 
inom en kritad rektangel.

Mats tallkvist

Författare: Göran Willis,  
Ronald Åman och Mats  
Tallkvist. 
Förlag: ARX
Titel: Idrottsplatsen i våra hjärtan

RECENSION: JAN MAJLARD

Författarna

en nyckelperson i projektet är mats 
tallkvist, en 40-åring från växjö som 
fastnade för små, ensligt belägna 
idrottsplatser när han skulle hjälpa sin 
svärfar underhålla dennes vurm för 
gamla tåg i vetlandaområdet.
– Mitt intresse hade visserligen väckts un-
der en biltur med flickvännen runt glas-
bruken i Småland, men när jag fick syn 
på Klockarevallen i Alseda sade det klick. 
När jag spelade korpfotboll på grusplaner 

saknade jag de här fina gräsplanerna. Det 
låg nog också bakom min längtan, säger 

Mats Tallkvist, som sedan snart tio år dri-
ver hemsidan idrottsplats.se och ger ut en 
speciell almanacka med idrottsplatser.

Mats Tallkvist framhåller de vedermödor 
som måste ha legat bakom uppförandet av 
många idrottsplatser:

– Ta Månstadsparken i västgötska Trane-
mo. Där finns en fantastisk stenmur med 
läktare i flera etage. Vilket jobb det måste 
ha varit att bygga. Den personliga prägeln 
är alltid speciell, det kan vara en träskulp-
tur som lyfter upplevelsen och gör det extra 
spännande att söka sig tillbaka i historien, 
säger Mats Tallkvist.

Mats Tallkvist betonar att det inte bara 
är själva idrottsplatsen som intresserar ho-
nom, utan även själva samhällets historia 
och egenhet. Själv spelade han boll i klub-
ben Växjö Norra, på behörigt avstånd från 
stadens stolthet Östers IF.

– Jag har bara varit på Myresjö arena i Växjö 
någon gång trots att jag bor här. Arenor som 
Swedbank och Friends ligger inte för mig. 

Några av de dokumenterade idrottsplat-
serna är mest kända för bandy.

– Det är synd att så många bandyklub-
bar raderats ut i södra Sverige där jag mest 
verkar, säger Mats Tallkvist.

Idrottsplatsen i våra hjärtan
Per Olov Enquist avslöjade en gång sin kärlek till svenska idrottsplatser i allmänhet och i synnerhet de som är belägna i den 
delen av Västerbotten som den uppburne författaren är uppvuxen i. Han brukar på äldre dar åka dit, företrädesvis under ljusa 
sommarnätter när inte en käft finns på plats, och njuta  av idrottsplatsens ödsliga lugn. Och för sitt inre framkalla dramatiska 
händelser som utspelat sig och som etsat sig fast. Det är bara att hålla med. Även om idrottsplatsen är tom är det som om 
den talar till en. 
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Fotboll är en kraftfull identitets-
skapare. Jag behöver inte säga mer 
än Gnagare, Bajare och Blåränder. 

Orden har tillräcklig laddning för att tjäna 
som tändstift för en ändlös diskussion. Alla 
(åtminstone läsarna av denna tidning) har 
sin egen ingång – som anhängare och är-
kefiende eller allmän stockholmsantago-
nist – och meningsutbytet kan bli hetsigt.

Den egenskapen gör fotbollen till en be-
tydande del av svenskt samhällsliv. Oavsett 
sammanhang går det oftast att göra någon 
koppling. Fotbollens ställning är så veder-
tagen att det kan bli svårt att komma nå-
gonvart om man börjar fundera på hur och 
varför det blivit så. 

Men hjälp finns att få. Under drygt 20 
års tid har Torbjörn Andersson arbetat 
med sin heltäckande beskrivning av svensk 
fotbolls kulturhistoria. Den dryga uppgif-
ten har genomförts med lätt hand och in-
leddes med Kung Fotboll (2002), följdes 
upp med Spela fotboll bondjävlar, del 1 
(2011) och har nu slutförts med Spela fot-
boll bondjävlar, del 2 (2016).

Den första boken behandlar övergripan-
de perioden från sportens uppkomst i Sve-
rige fram till 1950. De båda senare tittar 
närmare på hur klubbarna på ett tiotal or-
ter fungerat sedan det året. 

Det handlar inte i första hand om match-
erna, de oförglömliga målen eller de tabell-
mässiga tragedierna. Torbjörn Andersson 
beskriver, enkelt uttryckt, allt det som på-
går mellan matcherna och framförallt hur 
dessa fotbollsklubbars identitet är sam-
mansatt.

allt annat än avskräckande
Det är ett akademiskt arbete men står i sär-
klass i jämförelse med gängse framställ-
ningar inom idrottsfacket. Dispositionen, 
där varje avsnitt (stad eller klubb) får runt 
100 sidor, gör del 2 med sina 500 sidor 
allt annat än avskräckande. Bruksorter-
na Åtvidaberg och Degerfors, Stockholm  
(inklusive Solna), Södertälje och Umeå är 
de orter som behandlas. Det är bara att 
börja med det kapitel som ligger närmast 
det egna hjärtat. Sedan leder nyfikenhe-
ten vidare.

Torbjörn Andersson går på djupet och 
gör det utan att förlora sig i detaljer el-
ler utvikningar. Berättelsen om Åtvida-
berg har allt och når betydligt längre än 
det gängse tidningsreportaget om svensk 
elitfotbolls Fågel Fenix. Att framgångarna 
byggde på Facits engagemang vet de fles-
ta. Men att de senaste 30 årens växlande 

resultat går hand i hand 
med ett lokalpolitiskt 
kaos är inte lika bekant. 
Trots sin centrala ställ-
ning på orten har ÅFF 
dock aldrig använts som 
politiskt slagträ. Fotbolls-
föreningen, det enda som 
idag gör lilla Åtvidaberg 
riksbekant, har lämnats 

ifred och har i nutid kunnat kraftsamla för 
ytterligare fyra säsonger i Allsvenskan.

det blev en samlingsplats
Fotbollsarenan blev ganska snart en sam-
lingsplats, en träffpunkt för stam publiken 
och en knutpunkt för stadens bemärkta. 
Där kunde man både umgås och iakttas 
varannan helg på ett sätt som tidigare inte 
varit möjligt. Bara en sådan sak som att 
matcherna länge spelades på dagtid och 
att större delen av publiken därför kun-
de förväntas vara nykter. Fotboll blev helt 
enkelt ett dominerande folknöje, en sak 
som alla åldrar kunde ha utbyte av. På hu-
vudläktaren fanns redan från början an-
satsen till det som senare skulle utvecklas 
till de nätverk som klubbarna idag verkar 
inom (och som Andersson kartlägger i de-

talj). Att Norrköpings borgmästare G.A.  
Björkman fanns med när Sleipners guldlag 
fotograferades på Råsunda 1938 var visser-
ligen en sällsynthet, men långt ifrån någon 
tillfällighet.

Att närvara på matchen var länge ett 
måste för den genuint intresserade. Det 
var också enda möjligheten för den som 
verkligen ville ta del av gemenskapen. Tid-
ningarnas referat var enda alternativet. 
Radiobulletinerna var länge kortfattade. 
Television och fotboll sneglade länge miss-
tänksamt på varandra men ingick slutligen, 
under 1990-talet, ett äktenskap som båda 
parter kunnat dra nytta av. 

Idag har fotbollen dragits med i den glo-
balisering som omfattar hela samhället. 
Man kan hålla på vilket elitlag som helst 
utan att riskera att missa någonting. Den 
diskussion som tidigare skedde på läkta-
ren, bland dem som hade lyckan att se 
matchen, försiggår idag på sociala medier. 
Den identitet som tidigare förutsatte lokal 

närvaro kan utan problem underhållas el-
ler förstärkas trots att man kanske bor i ett 
annat land.

Spela fotboll bondjävlar är egentligen 
en kodnyckel. Den uppmärksamme läsare 
som saknar sin egen klubb i analysen kan 
enkelt snappa upp en gångbar begrepps-
modell och utifrån den göra sin egen ana-
lys av vad den egna klubben står för, och 
vad det innebär att vara anhängare till den. 
Så glasklar är berättelsen och under läs-
ningen framstår Torbjörn Andersson som 
mannen med svensk fotbolls tyngsta nyck-
elknippa. Inga dörrar är stängda, de all-
ra flesta hemligheter åtkomliga och som 
klubbporträtt utgör texterna ett omistligt 
komplement till föreningarnas egna jubi-
leumsböcker.

En som kanske har läst boken och där-
efter dragit sina egna slutsatser är AFC 
Uniteds ordförande Alex Ryssholm. Han 
bildade själv AFC 2007 och har med åter-
stoden av  Väsby United som trampolin ta-
git sig upp till Superettans toppskikt. Men 
nu inser han vad det innebär att ta upp 
kampen lokalt med AIK, Djurgården och 
Hammarby. Det är en uppgift som många 
gått bet på. Därför kommer klubben att 
flyttas till Eskilstuna, där allt talar för att 
en elitsatsande fotbollsklubb kommer att 
tas emot med öppna armar av en hung-
rig publik.

Det bör också framhållas att Torbjörn 
Anderssons tre volymer om sammanlagt 
1 550 sidor utgör en genomgång av svensk 
fotbolls identitet och klubbkultur som än 
så länge saknar motsvarighet ute i världen. 

Mannen med  
nyckelknippan
torbjörn andersson, som är historiker 
och lektor i idrottsvetenskap vid malmö 
högskola, har ägnat drygt 20 år åt att 
kartlägga svensk fotbolls kulturhistoria.

vad har överraskat dig mest under det 
här långa arbetet?
–  Att det fanns så mycket damfotboll i Sve-
rige från första världskriget och några de-
cennier framåt (temat behandlas i ”Kung 
fotboll”).

apropå identitetsskapandet – vilken är 
den enskilt viktigaste faktorn bakom den 
processen?
– Identiteten startar alltid med publiken; 
så det gällde att så tidigt som möjligt få 
den bakom sig i stor skala, helst senast på 
1930-talet. Det är väl detta som kallas tra-
dition i djupaste mening. Med publiken 
skapas ju berättelser runt lagen, vilka är 
identitetsskapande.

 
vad väntar härnäst?
– En studie av bandyn. Jag går igenom 
samtliga SM-finaler (från 1907) och skri-
ver om bandyns förhållande till den svens-
ka naturen, nostalgin och nationalismen. 
Frågan är om något gått förlorat i denna 
ursvenska kult när man flyttat sporten in-
omhus? 

text: Gunnar persson

Författare: Torbjörn Andersson
Titel: Spela fotboll bondjävlar, del 2 
Förlag: Symposion

RECENSION: GUNNAR PERSSON

Idrottsforskaren torbjörn andersson framför entrén till kopparvallen som han tycker är
vackrast i sverige. I sin senaste bok behandlar han på över 600 sidor fotbollens betydelse  
för den lokala identiteten.

fOtO: lotta wIllsäter

Laget i hans hjärta är Halmstads BK. 
–Vi var där på semester när jag var tio år. 

Sen har det förstås hjälpt till att Örjans vall 
är så fin, säger han.

– Jag tvekade inte en sekund när Ronald 
Åhman ringde mig och ville diskutera att 
göra en bok om idrottsplatser.

 
idén till bokprojektet
Ronald Åman fick idén till bokprojektet 
i hissen efter ett besök på Södermalm i 
Stockholm hos gamle fotbollshjälten John 
”Jompa” Eriksson.

– Han hade ju ett museum där hemma. 
Jag tittade på min kompis Göran Willis och 

sa att du har ju tidigare gjort en bok om 
folkparker. Vi gör en om idrottsplatser!

Rolle, bördig från Sandviken, allsvensk 
spelare i Örebro SK, Djurgården och med 
sju landskamper och uttagning till VM-
truppen i Argentina 1978 på meritlistan, har 
skrivit mycket i sitt jobb som reklamman.

– Men det här det roligaste jag har gjort, 
säger han om boken ”Idrottsplatsen i våra 
hjärtan” som dokumenterar flera hundra 
idrottsplatser runt om i landet.

Ronald Åman, som berättar att han utö-
ver sin läktarodyssé ute i landet tillbringat 
otaliga timmar i katakomberna på Kung-
liga Biblioteket, grep sig an det lustfyllda 

arbetet med stort allvar: 
– Det gällde att inte bara berätta om 

idrottsplatsen rätt upp och ner. Det för-

stod vi snabbt. Och dessutom undvika ut-
trycket idyll, säger han.

vad är grejen med idrottsplatser?
– Speciellt på landet är det en central och 
social mötesplats där folk träffas. Det kan 
även förekomma dans och andra festlighe-
ter på idrottsplatsen. Där finns lukter och 
intryck som bara slår emot en, konstate-
rar Rolle.

Omslaget till boken föreställer entrén 
till idrottsplatsen Ottarsborg i uppländska 
Tierps kommun, nära orten Vendel.

– Det är vi mycket nöjda med, säger Rolle.
 text: jan Majlard

Göran willis och ronald åman

Klubbarna bygger lokal identitet

Anderssons
genomgång  

av svensk  
fotbolls identitet  

och klubbkultur saknar  
än så länge motsvarighet  

ute i världen. 
gunnar perSSOn
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Idrotten skapar kön

Historien berättas i Helena Tolv-
heds bok På damsidan. Feminitet, 
motstånd och makt i svensk idrott 

1920–1990 (Makadam 2015). Hon är do-
cent i historia vid Stockholms universitet 
och med boken har hon två syften. Det 
ena är att lyfta fram det som ”gömts och 
glömts”. Det andra är att använda idrot-
ten som ett exempel på ett socialt och 
kulturellt görande av kön. Svaren finner 
hon med hjälp av några fallstudier.

Den första handlar om Svenska Kvinnors 
Centralförbund för Fysisk Kultur (SKCFK). 
Det bildades 1924 av en grupp kvinnor 
med nära koppling till samtidens kvinno-
rörelse, som under åren dessförinnan hade 
koncentrerat sig på kvinnors rösträtt. När 
den uppnåddes 1921 var det dags att bred-
da kampen till idrotten.

Varför gick man då inte med i det 1903 
bildade Sveriges Riksidrottsförbund (RF)? 
Tolvhed skriver att detta ”full ständigt 
domi nerades av män”, som i de flesta fall 
dessutom tyckte att idrott bara skulle för-
störa kvinnornas ”kvinnlighet”. Kvinnorna  
skulle hållas borta från männens idrott.

SKCFK ville bli ett alternativ till den 
manliga idrottsrörelsen, precis som skedde  
inom andra rörelser vid denna tid. Kvinnor 

behövde egna rum – utan män 
– för att inte bli nedtrampade.
I SKCFK stod friluftsliv, gym-
nastik och friidrott på pro-
grammet. Dåtidens gymnastik 
handlade om Ling-gymnastik  
och varken i den eller i friluftsliv 
kunde man tävla. Det kunde man 
däremot i friidrott. Inom SKCFK 

fanns inget principiellt av ståndstagande 
från tävlandet.

Idrottens karlakarlar blev oroade. Läkare 
skickades fram för att berätta för kvinnor-
na om den fördärvbringade idrotten, som 
kunde förstöra deras feminitet och i värsta 
fall leda till sterilitet. Att löpa längre än 800 
m och att stöta kula ansågs vara rent skad-
ligt. Rytmisk gymnastik ja, tävlingar nej.

Men kvinnorna gav sig inte. När Inter-
nationella Olympiska Kommittén väg-
rade kvin nors deltagande, så ordnade de 
Women’s World Games på egen hand någ-
ra gånger under 20- och 30-talen, bl.a. i 
Göteborg 1926.

SKCFK stöttade också utvecklingen av 
kvinnligt medborgarskap. Ökat tillträde till 
id rottsplatser och badhus krävdes. Offent-
liga föredrag hölls, debattartiklar skrevs. 
Okunskap och fördomar skulle bekämpas. 
På egen hand utbildade man ledare. Kvin-
nors duglighet skulle ut vecklas. SKCFK 
blev en del av folkbildningsrörelsen.

Synen på tävlandet var delad bland med-
lemmarna. Läkaren Andrea Andreen beja-
kade den. Det vore bra om unga flickor 
fick samma träning och utmaningar inom 
idrotten som pojkarna. Olikheterna mel-
lan individer inom samma kön var större 
än mellan könen, hävdade hon.

1927 ansökte SKCFK om medlemskap 
i RF. Den avslogs. I stället inrätta de Fri-

idrottsförbundet en Kommitté för kvinnlig  
idrott. Det relativt auto noma organisa-
tionsbygge som SKCFK eftersträvade 
misslyckades. Rörelsen marginali serades 
och tynade bort under 30-talet.

Detta beskriver Tolvhed i sin andra fall-
studie där Friidrottsförbundet granskas. I 
damkommittén möttes två starka krafter. 
Den ena var männen, för vilka dominan-
sen över kvinnorna var självklar. Den an-
dra var kvinnorna i SKCFK. De flesta var 
välutbildade, politiskt medvetna och ver-
bala och blev därför farliga motståndare till 
männens självgodhet och självbild. Dam-
kommittén blev ett redskap för männen 
att ta kontroll över den kvinn liga idrotten. 
Den fick sin första kvinnliga ordförande 
först 1936 och var under hela sin existens 
under ordnad förbundsstyrelsen, där män-
nen dominerade.

Kvinnornas idrottande fick inte inkräk-
ta på Friidrottsförbundets ”normala” ar-
bete. Med små ekonomis ka tillgångar blev 
handlingsut rymmet litet. Kvin nornas del-
tagande i OS i Amsterdam 1928 fick ex-
empelvis finansieras genom privata insam-
lingar. Till OS i Los Angeles 1932 ansåg 
sig förbundet inte ha råd att sända en enda 
kvinna.

Tolvhed konstaterar att när en tidigare 
självständig kvinnoorganisation går upp i 
en mansdominerad, så handlar det inte om 
ett samgående utan om ett inordnande. 
Männen dikterar kvinnornas villkor. Detta 
fortsatte långt efter kriget. Först 1955 fick 
kvinnorna tävla om svenska mästerskap på 
samma arena som männen. Och det dröjde 
till 1981 innan den första kvin nan valdes in 
i Friidrottsförbundets styrelse. Det gällde 
att ta det lite försiktigt.

två ”kalaspinglor”
Tolvheds tredje fallstudie handlar om 

Ewy Rosqvist, Sveriges genom tiderna 
mest framgångsrika rallyförare. Hon blev 
Europamästare för damer 1959, 1960 och 
1961. Men den viktigaste segern vann 
hon 1962 i det 10 dagar långa Argentinas 
Grand-Prix. Hon och kartläsaren Ursula 
Wirth lyckades som enda kvinnliga eki-
page bland 286 startande vinna. Det blev 
en enorm sensation långt utanför rally-
världen.

Rosqvist kom från en bilintresserad 
familj och körde själv som veterinärassis-
tent runt på grusvägarna i Skåne. Det gav 

Författare: Helena Tolvhed  
Titel: På damsidan. Feminitet,  
motstånd och makt i svensk  
idrott 1920–1990. 
Förlag: Makadam 2015.

RECENSION: HANS-ERIK OLSSON

I september 2014 gjorde Zlatan Ibrahimovic sitt femtionde mål i landslaget. För detta hyl lades han med rätta på svenska 
sportsidor. Han ”var den bästa målskytten genom tider na”.  Det lät ju trevligt, men uttalandet hade ett problem: det var lögn! 
Vid samma tid hade nämligen Zlatans kvinnliga kollega Hanna Ljungberg sparkat in hela 72 mål. Detta upp märksammades 
knappast alls. Hur kan detta komma sig? Svaret är enkelt. Zlatan är man och Hanna är kvinna. Och idrotten är som bekant 
uppbyggd av män och för män.

löpträning på zinkendamms Ip 1943. till höger: 1962 vann ewy rosqvist argentinas Grand prix vilket skapade stora rubriker.

ewy rosqvist (th) och ursula wirth.

Männen dikterar 
 kvinnornas villkor. 

Först 1955 fick  
kvinnorna tävla om  

svenska mästerskap på 
samma arena som männen.
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Sverige har en unik, kulturell skatt i form av  
gamla idrottsplatser som fortfarande är i bruk.  
Många av dessa har en historia som sträcker sig  
tillbaka till början av 1900-talet. Idrottsplatser  

har ofta varit och är en naturlig mötesplats i lokalsamhället. 

Många av dessa har en tydlig och personlig prägel: entré-
byggnader, avbytarbås, läktare, staket, hängräcken med  
stenstolpar, omgivning med skog, betesmark, stenmurar,  
sjöar och ladugårdar – den ena idrottsplatsen är helt enkelt 
inte den andra lik. 

Nu vill Sport & Affärer tillsammans med hemsidan  
www.idrottsplats.se starta en omröstning om vilken  
idrottsplats som våra läsare tycker är den vackraste i landet. 

Berätta för oss vilken som är din favorit och du är med i  
utlottningen av den nyligen utgivna boken - Idrottsplatsen  
i våra hjärtan.

var med och rösta fram 
Sveriges vackraste idrottsplats

De idrottsplatser i Sverige som får flest röster presenteras i  
Sport & Affärers decembernummer och på våra respektive hemsidor.

Maila din favoritidrottsplats till kontakt@sportaffarer.se senast den 15/11. 

Tack  
för din

medverkan!

TÄVLING!

älvvallen, ljusdal.

henne erfarenheter som ledde till kontrakt 
först med Volvo och från 1962 med Daimler-
Benz och Mercedes.

Tolvhed tar fasta på hur teamet Rosqvist-
Wirth behandlades av sin samtid. Båda var 
smala, blonda och blåögda och utsågs ge-
nast av manliga sportjournalister till två 
”kalaspinglor”. Tolvhed har gått igenom 
många artiklar och finner ge nomgående 
hur kvinnornas utseende noteras.

Men hon finner också många exempel 
på uppriktig beundran för de två damer-
nas kvaliteter som rallyåkare. Trots ett slags 
både-och resonemang tycker hon sig se ett 
mönster, som också har visat sig i tidigare  
forskning om idrottskvinnor. Deras att-
raktionskraft på heterosexuella män är ett 
ständigt återkom mande tema. Här sker ett 
tydligt skapande av kön.

damhandbollsspelare
I sin fjärde delstudie vänder Tolvhed 

blicka rna mot den internationellt sett största  
lagidrotten för kvinnor – handbollen.  
Trots detta är det även här männen som 
bild ar normen. ”Handbollslandslaget” är 
herrarnas landslag, damerna ägnade sig åt 
”dam handboll”.

Även Handbollsförbundet bildade 1945 
en damkommitté som bestod av tre kvinnor 
och tre män. Den fick visserligen egna peng-
ar, men den hade ingen autonomi. Allt styr-
des av förbundsstyrelsen och där var män-
nen i majoritet. Under 50-talet tog männen 
över även denna kommitté. Under några år 
bestod den av åtta män och en kvinna.

Damernas handboll fick på 40- och 
50-talen anslag från RF:s motionskom-
mitté. Det fanns en motvilja hos Hand-
bollsförbundets led ning att an vända de 
centrala anslagen från RF till damhand-
bollen. Dessa pengar ansågs vara ämnade 
för herrarna.

Men kvinnorna höll ihop. Under en kon-
ferens 1988 för kvinnliga handbollsledare 
var det många som uttryckte stor uppskatt-
ning av att ”träffa bara tjejer”, ”känna ge-
menskap” och ”få diskutera problem med 
andra leda re”. Konferensen finansierades 
av pengar från RF, som vid denna tid hade 
börjat kvickna till på jämställdhets fronten. 
Det hade däremot inte Handbollsförbundet, 
som inte lade en enda krona på konferensen.

Lika lön för lika arbete var inte heller nå-
got som föll handbollsherrarna på läppen. 
1989 fick manliga landslagsspelare 250 kro-
nor per dag i ersättning, medan kvinnorna 
fick nöja sig med 100 kronor. Arvoden för 
domare och andra funktionärer följde ett 
likartat mönster. Kring 1990 fick kvinnor-
na i stort sett hälften av vad männen fick. 
Då hade det ändå gått drygt 20 år sedan den 
moderna kvinnorörelsen hade dra git igång!

Då män föredrar att välja andra män 
till maktpositioner reproduceras struktur-
erna. Tolvhed konstaterar att detta är det 
”normala” inom RF-familjen. Långt in på 
2000-talet behandlas jämställdhetsfrågor-
na i särskilda dokument och målformuler-
ingar. Jämställd heten inom idrotten är inte 
något ”normalt” utan speciellt. Och ses 
dessutom av många som en ”kvinnofråga”.

hur kan en feministisk idrott se ut?
I slutkapitlet sätter hon in sina resultat i 

feministisk teori. En av hennes teser är att 
id rott är ett utmärkt fält för att studera så-
väl feminitet, maskulinitet och genus.

Kvinnokampen inom idrotten har uteslu-
tande handlat om kvinnans lika rättigheter 
och möjligheter. För att inta denna stånd-
punkt behöver man inte vara fe minist. Tolv-
hed reser därför frågan om hur en feminis-
tisk idrott skulle kunna se ut? Hon refererar 
till ameri kanen Michael A Messner som ef-
terlyser en frigörelse från den tradit ionella 
maskulina idrotten med ”sitt våld, sin 

sexism, homofobi och militarism”. Det är 
farligt, menar han, att betrakta mäns idrott 
som en standard att eftersträva.

Tolvhed verkar instämma i den stånd-
punkten, men utvecklar den inte. Läsa-
ren får själv fundera över hur en feminis-
tisk ”idrott” – om man alls kan kalla en 
sådan för ”idrott” – kan se ut. Låt oss där-
för fråga vad som hade hänt om SKCFK 
hade kämpat på för sin kvinnliga särorga-
nisering? Hur skulle svensk idrott ha sett 
ut om vi hade haft ett Svenska Kvinnors 
Riksidrottsförbund vid sidan av det man-
liga som vi har idag? Hade jäm ställdheten 
kommit snabbare? Hade en kvinnlig idrott 
sett annorlunda ut än en manlig?

Tolvhed har tydligt visat hur viktig idrot-
ten är som fält för genusvetenskaplig forsk-
ning. Ge nom sitt angreppssätt med ned-
slag i flera olika idrotter ger hon en generell 
bild, som gör hennes bok extra viktig inom 
genusinriktad idrottshistoria. Hon har lagt 
sig själv i pole position inom denna genre.

Tolvhed har gjort ett kvalificerat veten-
skapligt arbete. Trots det behöver man 
inte vara akademiker för att förstå boken. 
Med undantag för de sista kapitlen, som 
kräver viss insikt i feministisk teori, så är 
den lättläst. Inte en svårtillgänglig regress-
ionsanalys så långt ögat når. 

Boken är nyttig läsning, inte minst för 
män som vill bearbeta sina egna manliga 
makt struk turer! Varför inte behandla den 
på nästa styrelsemöte?

text: hans-erIk olson

fIl.dr., frItIdsvetare

helena tolvhed är docent i historia vid 
stockholms universitet. Med hennes bok På 
damsidan. Feminitet, motstånd och makt i 
svensk idrott 1920–1990 har hon två syften. 
det ena är att lyfta fram det som ”gömts 
och glömts”. det andra är att använda 
idrotten som ett exempel på ett socialt och 
kulturellt görande av kön.
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et är glädjande för oss på 
branschorganisationen Spons-
rings & Eventföreningen att 
det duggat tätt med artiklar 
om sponsring och event denna 

sommar. Vi har sett allt från champagne-
provning under EM och H&M:s lansering 
av träningskläder under OS, till betydel-
sen av lokal idrottssponsring i Skåne. Allt 
är inte med positiv vinkling. Exempelvis 
att champagne är lyx och kläder kan anses 
vara både fula och inte rätt sportanpassa-
de. Men, jag tycker generellt att artiklarna 
under sommaren har blir alltmer nyan-
serade och många intervjuer som jag varit 
med om kan börja med en negativ ton som 
sedan vänts till en positiv artikel när man 
ges möjligheten att förklara sponsring och 
event och betydelsen av intresse- och upp-
levelsebaserad kommunikation, ett uttryck 
som vi tycker beskriver sponsring och event 
på ett bra sätt.

Vi alla drivs av passionen för något oav-
sett idrott, kultur och socialt. När jag näm-
ner det för journalisten, d.v.s. ställer frågan 
vad de brinner för så går de igång och  
berättar vilka passioner de har för exempel-
vis fotboll eller sommarens musikfestival 
eller deras engagemang för BRIS eller nå-
got annat som ligger dem varmt om hjär-
tat. Ofta kan jag då knyta an deras passion 
till exciterande sponsringssatsningar som 
finns och när jag då förklarar att de är här 
ett företag, sponsorn, kan gör skillnad och 
förhöja upplevelsen för blivande och/eller 
kommande kunder, då trillar polletten ned 
och det kan bli en mer intressant och för-

djupande intervju där jag ges möjligheten 
att påvisa att företagen kan utveckla sin af-
fär och kommunikation genom sponsring 
som metod och event som kanal. Här kan 
som ett exempel nämnas H&M:s klock-
rena satsning att sponsra OS när man vill 
lansera träningskläderna ”H&M For Every 
Victory”. Hur skulle de på något annat sätt 
kunna nå en passionerad målgrupp och få 
den globala spridning och uppmärksamhet 
de fått och på rekordfart börja konkurrera 
med Adidas och Nike och andra sportva-
rumärken? Sedan återstår så klart att se om 
kläderna håller de mått på varumärke och 
kvalité som kunderna kräver, men en ly-
sande möjlighet har de skapat genom rätt 
sponsringssamarbete!

Det är inte heller så konstigt att skri-
verierna ökar, dels i samband med stora 
idrottsevenemang, men dels också när 
sponsring och event har ökat 15 år i rad. 
Att omsättningen för enbart sponsring  
passerade tv-reklam för åtta år sedan och 
dagspressreklam för tre år sedan visar 
på den förändring som sker i vår medie-
konsumtion idag. Konkurrensen är stentuff 
och det gäller att fånga kundernas upp-
märksamhet och här 
känner jag att allt fler 
journalister och an-
dra nu inser fördelarna 
med intresse- och upp-
levelsebaserad kom-
munikation. 

iden verkar mogen för en 
kvinnlig president i USA.

Hillary Clinton skulle i så 
fall komma att trampa i fotspår 
efter tunga ledare som Gol-

da Meir, Margaret Thatcher och Angela 
Merkel. 

Det som är möjligt i politiken verkar de-
sto svårare inom idrotten.

Nästa utmaning för järnladyn Pia Sund-
hage borde vara att träna ett herrlag.

Den första kvinnliga ledare jag stötte på 
inom idrotten var Ann Elefalk.

Sonen Claes, som senare blev välkänd 
agent i sportens värld, och jag spelade 
bandy. Ann var en pionjär för det täcka kö-
nets skär innanför kortsargen på den stora 
isrektangeln. Hon var allt från materialför-
valtare till spelande förbundskapten, vilket 
inte många kan skryta med.

Som ledare var hon rättfram, uppmunt-
rande och frejdig. En friskus.

Oss grabbar tog hon på uppstuds – som 
en halvvolley i krysset. Jag tänker på hen-
nes plirande blick och ständiga ambition 
att göra sina adepter bättre när jag ser Pia 
Sundhage följa händelserna från vid sid-
linjen. Sundhage är också sin egen kvinna. 
Hon är trygg i sina beslut. Erfarenheten 
har skänkt henne en förvissning hur hon 
måste tackla situationer, både på och ut-
anför planen.

Ledarskap på högsta nivå ställer stora 
krav. Pias klasskamrater från GIH, Erik 
Hamrén och Håkan Ericson, har i stör-
re utsträckning fått känna av medaljens 
baksida. 

Jag har en känsla av att de inte har sam-
ma personliga grundtrygghet som Pia.

Som herrtränare har de förvisso varit 
utsatta för både tuffare medielandskap 
och konkurrens. Men det faktumet i verk-
ligheten kan inte Pia rå för. Hennes nästa 
steg som ledare borde vara att få ta hand 
om ett herrlag.

Det är fantasilöst att ingen klubb  
vågar dra nytta av Pias brinnande låga. 
Hon skulle garanterat vända på många 
stenar. Som damtränare har hon inget 
mer att bevisa. 

Sundhages konsekvens att höja kravbil-
den när det gäller mer spelskickliga för-
svarsspelare i landslaget var ingen populär 
väckarklocka för de allsvenska tränarna. 
Men det gav resultat. Trots att Sverige 
saknade en Victoria Svensson, Hanna 
Ljungberg och Malin Moström i Rio, tog 
man OS-silver med ett lag som inte kun-
de mäta sig i naturlig talang mot det gäng 
som knep VM-silvret 2003 – också det  
efter finalförlust mot Tyskland.

Jag tror i och för sig att Pias personlig-
het, bortsett från politisk åskådning, pas-
sar bättre i USA. Hon ställer kraven, hon 
tar smällarna. När hon tillträtt som svensk 
förbundskapten 2012 släppte hon upp 
sina landslagstjejer mot AIK:s juniorer. 
Jag var där då under taket på Bosön. Kil-
larna var stora och starka och spelade an-
dra halvlek med en man kort för att jämna 
ut skillnaden.

Experimentet kanske inte betydde så 
mycket fotbollsmässigt, men det skickade 
en signal om förändring. De blågula tje-
jerna gavs en annan referensram för vad 
som behövdes för att vinna en närkamp 
eller hinna med att ta två eller tre tillslag 
på bollen. Pia har har både integritet och 
visioner. Det är dags för svensk fotbolls 
Angela Merkel att leda ett herrlag. Med 
tiden skulle hon även 
kunna bli ”Förbunds-
kansler” på Friends 
Arena. Janne Anders-
son, som dragit på sig 
hängslen och livrem av 
märket Lagerbäck, får 
ursäkta.

slutet av sommaren hängde Ängel-
holms FF på konkursens brant. I sis-
ta stund räddades klubben av en ny 
sponsor som skrev under ett treårigt 
samarbetsavtal. ÄFF kan spela vidare 

i superettan, även om nedflyttningshotet 
är överhängande efter en lång rad förlust-
matcher.

Styrelsen kunde andas ut. Klubbens eko-
nomi har länge varit urusel, främst beroen-
de på att bygden inte sluter upp bakom sitt 
fotbollslag. På vissa matcher i år har man 
räknat in bara ett femtiotal betalande åskå-
dare! I Ängelholm är allt idrottsintresse 
koncentrerat till hockeyklubben Rögle BK.

Men allt var inte frid och fröjd med det 
nya avtalet. Sponsorn som dök upp i sista 
minuten var nämligen en telefonoperatör 
med tvivelaktigt rykte. Många av företagets 
kunder uppger att de blivit lurade. Bolaget 
utreds av Konsumentverket för att syste-
matiskt bryta mot marknadsföringslagen. 
Men ÄFF:s ordförande Sten-Inge Fredin 
höll masken i alla intervjuer och konsta-
terade: ”Vi har gjort en bra deal. Så länge 
man håller sig till den är vi nöjda. Vi läg-
ger inga aspekter på detta, du kan gå in och 
undersöka många företag”, kommenterade 
han till TT.

Det är lätt att förstå honom. Med kniven 

mot strupen är det svårt att vara noggrann 
vid valet av partner. Det finns många andra 
exempel på samarbeten som ifrågasatts ge-
nom åren, även i situationer som inte varit 
lika akuta som den i Ängelholm. Priority 
Finans återfinns som stor sponsor i många 
idrottssammanhang trots omvärldens kri-
tik. Skandia har i många år varit en av 
Svenska Golfförbundets huvudsponsorer. 
När en av dåtidens största skandaler drab-
bade företaget ifrågasatte jag i ett inlägg i 
Svensk Golf om inte det fanns skäl att ensi-
digt bryta avtalet. Generalsekreteraren sva-
rade att det inte skulle ske. 

När dopning avslöjas försvinner ofta 
sponsorerna. Kloka företag har paragra-
fer inskrivna i avtalen som ger dem rätt att 
avbryta samarbetet i förtid. Klubbar och 
förbund däremot stannar kvar även om de-
ras partners får allt sämre rykte. Sponsring 
bygger i stor utsträck-
ning på association. 
Det är viktigt för 
idrottsledarna att kom-
ma ihåg att denna ima-
geöverföring fungerar i 
båda riktningarna!

niklaS birgetz  
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eventförenInGen
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Media är mer medvetna 
om sponsring och event!

Pia har styrkan att  
bli ”Förbundskansler”

et var lätt att förstå den hol-
ländska frustrationen efter 
VM-kvalet på Nationalare-
nan. Överlägset bollinnehav 
(69/31) och ett underkänt se-

germål alldeles i slutet. Men Janne An-
derssons nykomponerade landslag spratt-
lade emot, som en nyfångad mört i ett 
finmaskigt nät, slank ut och klarade 1–1.

Resultatet ger välbehövlig arbetsro in-
för nästa samling, som sker med sikte på 
VM-kvalmatcherna mot Luxemburg och 
Bulgarien 7 och 10 oktober.

Det var en helt ny blågul elva. Andreas 
Isaksson, Kim Källström, Pontus Wern-
bloom och Zlatan Ibrahimovic hade sagt 
upp sig. Sebastian Larsson och Albin Ek-
dal var skadade. Lugn och ro under upp-
laddningen var mer än önskvärt. Men 
kvällspressen försökte i vanlig ordning 
skapa intressekonflikter ur tomma intet. 
En krönikör ifrågasatte lagkaptensvalet 
Andreas Granqvist. Inte för att det var fel 
utan för att han ansåg att Victor Nilsson 
Lindelöf var ett bättre val, därför att … 
håll i er nu … ”VNL” är det nya lands-
lagets enda världsstjärna. En annan krö-
nikör ville nödvändigtvis ha Ludwig Au-
gustinsson som vänsterback framför Oscar 
Wendt, därför att Wendt ”alltid” är dålig i 
landslaget. Detta sagt om en spelare som 
sedan sist etablerat sig i Bundesliga.

Värre blev det när Jimmy Durmaz 
lockades till att sjunga ut om sin situation 
(=ingen given startplats). Durmaz största 
problem var att Zlatan slutat och att Er-
kan Zengin var petad. Hans slutsats var att 
”det finns plats för Zlatan i det här lands-
laget”. Det var ett illa genomtänkt påpe-
kande och någonting som faktiskt motver-
kade hela det arbete Jan Andersson gett 
sig i kast med som ny förbundskapten.

Det fina var att det inte bet. Matchen 
genomfördes under konstant press.

Svenskarna rensade energiskt men lyck-
ades sällan behålla bollen inom laget.

Blott tre svenskar hade en passnings-
procent i paritet med de elva holländar-
na. Det var inte alls bra. Det var stund-
tals ett pojklag som jagade bollen. Men 
när målskytten Marcus Berg efter match-
en fick en fråga med andemeningen ”Ex-
akt hur usla var ni egentligen?” avfärdade 
han denna med kommentaren ”Jo, vi har 
en del att jobba på”. Så låter en laganda 
under uppbyggnad.

Det blev inte sämre dagen efter match-
en när Andersson berättade: ”Som ni vet 
har vi haft stängda träningar. Det ni inte 
vet är att vi också hade en hemlig träning”. 
Så talar en man som har kontroll på läget. 
Oavgjort i matchen, poängöverläge mot 
media efter första ronden.

d
Laganda under  
uppbyggnad

Dubbelriktad
imageöverföring

Av Gunnar Persson  
september 2016UTBLICK



BAUHAUS BYGGER  
SVENSK UNGDOMSIDROTT!

Hallå där...

Du är en av ambassadörerna för Team Åre 2019 – 
vad innebär det?
- Jag ska hjälpa de yngre åkarna att utvecklas, genom att 
inspirera och fungera som mentor. Har de frågor ska de 
veta att jag och de andra ambassadörerna finns där med 
våra erfarenheter.
Hur ser din målsättning ut, på kort och lång sikt?
- Den här säsongen vill jag visa att jag kan åka snab-
bt på stora tävlingar. I fartgrenarna är det viktigt att ha 
tålamod och samla erfarenhet för att kunna etablera sig 
i världstoppen. Ett av mina största mål är att vinna Kitz-
bühel och när det är dags för VM på hemmaplan vill jag 
vara med och fajtas om medaljerna. Sedan skulle det helt 
klart vara kul att ha ett OS-guld hängande på väggen där 
hemma.

Alexander Köll, 25 
Landskrona Ski Club 

Svenska Skidförbundet gör en långsiktig satsning mot 
vinter-OS 2018 och VM på hemmaplan i Åre 2019. 
BAUHAUS sponsrar hela alpina landslaget men går 
även in med extra resurser till en satsning på fartgre-
narna störtlopp och super-G. 



FEI EM I RIDSPORT GÖTEBORG 
21-27 AUGUSTI 2017

I augusti 2017 kommer FEI Europamästerskapen i Ridsport till Göteborg. Det kommer 
att bli det största som hänt svensk ridsport på 27 år. Missade du John Whitaker och Milton 
på Stockholms Stadion sommaren 1990? Nu har du chansen att se historia skrivas på nytt. 

Den här gången är arenan centrala Göteborg. 

www.gothenburg2017.com

DET STÖRSTA 
SEDAN MILTON


