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et här numret kommer med en för-
tryckt upplaga till seminariet Professio-
nell idrott i Jönköping som samlar när-
mare 200 delegater från kommuner och 
regioner, idrottsföreningar och förbund. 
Det visar vilket intresse som finns för 

idrottens viktiga roll i samhället som ju är temat för 
seminariet sedan tio år tillbaka. Under dagen pre-
senterades resultatet av vår analys ”Sveriges främsta 
idrottskommuner” vilket vi givet-
vis publicerar i det här numret  
med alla kriterier och motivering- 
ar.  Stort  grattis  till  alla  vinnare!   
Vi  är  imponerade  av   det  för-
ädlingsarbete  som  pågår  bland 
många kommuner i det idrotts-
politiska arbetet runtom i landet. 
Man kommer också till Professio-
nell idrott för att lyssna till intres-
santa talare, delta i diskussioner 
och för att mingla. Vi är stolta att 
vi kunde presentera ett så starkt 
startfält talare som i Jönköping i år och vill rikta ett 
varmt tack till alla som deltog, på scenen eller som 
åhörare. 

Nästa år går seminariet i Eskilstuna den första 
måndagen i oktober. Den röda tråden då blir idrotts-
föreningens viktiga samhällsroll samt det ökande 
behovet av idrottsanläggningar. Vi kommer även att 
sätta cykeln och cykling i centrum. Att underlätta för 

cyklisterna i samhället är bra både för miljön och folk-
hälsan. Det har regeringen förstått som presenterat 
en nationell cykelstrategi i år och många kommuner 
förbättrar nu förutsättningarna för cykeln i samhället. 
Vi har i det här numret fått en exklusiv intervju med 
socialminister Annika Strandhäll och vi undrar var 
idrotten hamnar i hennes stora portfölj. Det är snart 
valår och många inom idrottsrörelsen är oroliga över 
hur mycket politikerna framgent kommer att satsa på 

Sveriges största folkrörelse. An-
nika hävdar i intervjun att idrotts-
frågorna är så pass viktiga att de 
borde vara blocköverskridande. Vi 
har analyserat elitklubbarna med 
bäst ekonomi. Gunnar Persson 
har värderat de allsvenska spelar-
trupperna i Fotbollsbörsen. Vi lyf-
ter fram två eldsjälar under Idrott 
och mångfald och resonerar kring 
idrott och ledarskap. Spelfrågan 
engagerar många och vi har inter-
vjuat några viktiga företrädare för 

idrotten om deras syn på framtiden och konsekven-
serna av en avreglering av spelmarknaden. Sen får vi 
följa med på Tour de Mont Blanc – en fantasieggande 
och strapatsrik vandring  med Martin Kindgren. Kort 
och gott ett välmatat nummer. Låt det väl smaka!

Trevlig läsning!
Gustaf Berencreutz
Redaktör

Från kommunranking till Tour de Mont Blanc
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Drömfonden är igång och det med den äran. Vi kunde aldrig drömma om att få in så många 
fina ansökningar från eldsjälar runt om i Sverige som vi fick. Vi vill hylla alla dessa engagerade 
människor som varje dag bidrar till ett samhälle där hälsa, gemenskap och integration 
genom idrott står i fokus. 

120 ansökningar kom in till Drömfonden. Därefter valde juryn ut fyra finalister som fick 
50 000 kronor vardera. Efter det var det dags för svenska folket tillsammans med juryn att 
välja en vinnare som fick 100 000 kronor ytterligare. 
 
Tack alla föreningar som valde att ansöka om bidrag från Drömfonden och tack alla ni som var 
med och röstade fram vår vinnare! Nästa år ses vi igen.  
 
Läs mer på drömfond.se

Peter Forsberg och glada tjejer från SK United, 
en av Drömfondens fyra finalister. Foto: Ryno Quantz.TACK ALLA ELDSJÄLAR!
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kan du berätta litet om din bakgrund?
– Jag kommer från Bergsjön, ett socio-
ekonomiskt utsatt område utanför Gö-
teborg. Mina föräldrar skilde sig tidigt 
och jag växte upp med en ensamstående 
mamma som var sjukpensionär. Vi hade 
det tufft ekonomiskt. Det var inte själv-
klart att få åka på semester. Men jag kän-
de mig inte utanför förrän jag började på 
gymnasiet då jag fick kompisar från bätt-
re bemedlade områden. Föreningslivet 
och mina kompisar blev min räddning. 
Jag idrottade och spelade teater. Jag blev 
väl aldrig någon stjärna i klubben Banér 
där jag spelade handboll – ärligt talat var 
jag rätt så dåligt koordinerad. Men mina 
kompisar lät mig vara med och vi hade 
kul. Idag är det mycket tuffare för de 
unga i Bergsjön och andra utanförskaps-
områden. Samhället måste fånga upp de 
ungas kraft och energi. Där vill jag verkli-
gen vara med och bidra som minister. 

– Här har idrotten en mycket viktig 
funktion. Men idrottsföreningar har det 
tufft idag och tyvärr läggs många ner. Som 
exempel finns många av de föreningar i 
Bergsjön jag lärde känna som ung inte 
kvar längre. Idag är till exempel bara 10 % 
av de unga aktiva inom en fotbollsförening 
i den östra delen av Göteborg, medan siff-
ran för den västra sidan är 50 %.

du vikarierade för Gabriel Wikström som 
idrotts-, hälso- och sjukvårdsminister 
under tiden för hans utbrändhet för att 
sedan efterträda honom. Man är tydligen 
inte förskonad från sådana symptom ens 
som minister för hälsa och sjukvård?

– Nej det har blivit en folksjukdom på 
alla nivåer det här med stress, psykisk 
ohälsa och utmattning. Jag led med Gab-
riel och vet att detta kan drabba alla, be-
rättar Annika, som själv har erfarenhet av 
utbrändhet tidigare i karriären.

– Idag vet jag hur jag vill ha min arbets-

situation för att det ska funka. Det måste 
råda balans mellan familjen, arbetet och 
återhämtningen. Jag ser till att ha bra ar-
betskamrater runt omkring mig – det ska-
par trygghet.

Vad är idrott för dig?
– Ordet har en stor spännvidd. Möjlighe-

terna till spontanidrott är oerhört viktig 
för det är ofta inkörsporten till att man 
går vidare och blir engagerad i en fören-
ing. Föreningen i breddidrotten skapar 
gemenskap men även de förutsättningar 
som krävs för att vissa kanske tar nästa 
steg mot den svenska eliten. Dessa blir 

föredömen och lockar fler till aktivitet 
och så är cirkeln sluten.

hur ser du på innehållet i din minister-
portfölj och var hamnar idrotten?
– Jag är glad att bredden återspeglas i 
min portfölj. Statministern hade redan 
från början när han satte ihop regeringen 

en tanke om att idrotten, folkhälsan och 
hälso/sjukvården är frågor som hänger 
ihop. Det handlar om att verka förebyg-
gande där idrotten är en omistlig del. 
Den ekonomiska familjepolitiken skapar 
förutsättningar för ungarnas möjlighe-
ter, ur ett socioekonomiskt perspektiv, 
där målet är att familjerna ska ha råd att 
låta barnen delta. Frågor jag ställer mig 
nu är: Hur minskar vi klyftorna, ökar 
jämställdheten och skapar möjligheter 
för fler att ta del av idrottens möjlighe-
ter? Det finns stora olikheter i hur aktiva 
människor är och hur vi mår så jag tror 
att det är bra med ett helhetsperspektiv. 
Tar vi Stockholm som exempel kan det 
skilja hela sex år i medellivslängd mellan 
olika delar av staden baserat på hur vi le-
ver och mår.

–  Vi har ökat anslagen till idrotten och 
gjort särskilda satsningar på asylsökan-
de. Målet är att erbjuda folk att delta i 
idrottsaktiviteter redan när de kommer 
till en flyktingförläggning. På detta har vi 
lagt till ca 20 mkr. Vi har även skapat en 
särskild pott på 14 mkr som ska gå till ut-
satta områden som Bergsjön.

hur ser du på statusen för förenings-
sverige? 
– Föreningslivet har varit en del av 
svenskarnas DNA. Vi är ett av Europas 
mest föreningsaktiva länder. Inte minst 
inom idrottsrörelsen. Föreningslivet har 
för många varit en brygga in i gemenskap 
och nya utvecklande sammanhang och 
en viktig faktor för att bryta de socioeko-
nomiska gränserna.

regeringen presenterade nyligen en nationell cykelstrategi. annika strandhäll vill lyfta cykel-
trafikens roll i samhällsplaneringen och uppmuntra cykelvänliga kommuner.

Människan i centrum
Vi träffar den nya idrottsministern Annika Strandhäll på Rosenbad  
då hon just återvänt från upplösningen av ridsportsEM i hemstaden  
Göteborg. Agendan är fullspäckad. Hon brinner för mycket.  
Som att framtidens stadsmiljöer ska sätta människan i centrum.
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Staten fördelar genom rf ca 1,9 miljar-
der kronor per år till idrotten. detta i en 
tid när föreningar läggs ner och ideella 
ledare slutar samtidigt som aktivitets-
nivån inom barn- och ungdomsidrotten 
minskar.

– Vi har områden vi kallar för vita fläckar 
som inte har samma föreningstradition. Vi 
måste tillsammans diskutera vad RF kan 
göra och vad hemkommunen kan göra. 
Kanske är det så att det behövs ännu mer 
medel och fler riktade satsningar. Att ut-
öka ämnet idrott och hälsa i grundskolan 
med 100 timmar (från hösten 2019) och 
att ge stöd till fri simskola är två andra ex-
empel på hur vi kan förbättra aktivitetsni-
vån bland barn. Regeringen avser att ge 
stöd med 300 mkr årligen från 2018 för att 
göra det möjligt för kommunerna att er-
bjuda avgiftsfri simskola för barn. Vi mås-
te se till att tillgängligheten ökar för våra 
äldre och funktionshindrade.

hur ser du på idrott och jämlikhet?
– Det här är verkligen en stor utmaning. 
Vi ser samma mönster inom idrotten som 

i det omgivande samhället. Vissa idrotter, 
precis som vissa yrken, är så tydligt köns-
kodade. Vi ska inte underskatta den här 
utmaningen. Den måste vi alla jobba med.

Vi har talat om din portfölj. hur kopplar 
du ihop idrott och folkhälsa?
– En fråga som jag varit mycket engage-
rad i både som fackförbundsordförande 
för Kommunaltjänstemännen och i min 
roll som minister för sjukförsäkringen, är 
den ökande psykiska ohälsan i hela sam-
hället. Inte minst bland tjejer. Många 
unga tjejer mår väldigt, väldigt dåligt. När 
jag tittar på sjukstatistiken idag så är två 
av tre tjejer, bland de som sjukskriver sig.

– Här blir satsningen på mer idrott i sko-
lan väldigt viktig för att de yngsta ska må 
bra. Men vi ska givetvis samtidigt stimule-
ra till aktivitet i alla åldrar. Det är vederlagt 
att motion och idrottande kan ha nästan 
samma inverkan på lätt till måttlig psykisk 
ohälsa som antidepressiv medicin. Vi vill 
att idrottande ska in tidigt så att det bildas 
positiva vanor och beteendemönster. Har 
du föräldrar som inte rör på sig är risken 

stor att barnen ärver det beteendet. Forsk-
ning visar att en tredjedel av cancerfallen 
skulle försvinna om folk rörde på sig mer.

tycker du att man ska skydda idrotts-
platsen i plan- och bygglagen när man 
bygger nya städer eller stadsdelar?
– I grund och botten är detta ett kom-
munalt ansvar. Men vi diskuterar väldigt 
mycket just nu om hur vi ska utforma 
framtidens stadsmiljöer som sätter män-
niskan i centrum för att stimulera till 
hälsa och välmående. Frågan är mycket 
intressant och jag tycker definitivt att 
idrottsplatsen i högre grad ska in tidigt i 
detaljplaneringen. Vi för gärna en dialog 
med RF kring detta.

hur viktiga är större internationella 
idrottsevenemang för Sverige?
– Jag kom precis tillbaka från Göteborg 
och EM i ridsport. Jag älskade det sätt på 
viket evenemanget blev en del av hela sta-
den för att involvera göteborgarna. Hela 
stan blev en arena. 

– Vi åkte från Landvetter med bil mot 

Slottsskogen och passerade allén vid Lin-
négatan. Där drog fyrspann fram mitt 
bland folket. Så häftigt!

– Ett av mina första jobb efter gymna-
siet var att jobba som volontär under fri-
idrotts-VM 1995, så jag blev tidigt varse 
den positiva kraften i evenemang.

– Det vore fantastiskt med ett vinter-
OS i Sverige men då krävs fullt politiskt 
samförstånd. Evenemang skapar stolthet 
och är bra för marknadsföringen av Sve-
rige som nation.

du är socialdemokrat. är det något du 
tycker skiljer er idrottspolitik från de 
övriga partiernas?
– I dagens politiska landskap när man 
bråkar om de mest otroliga saker är 
detta ett område som haft en tradition 
av ett blocköverskridande samförstånd. 
Det tycker jag är jätteviktigt att vi fort-
sätter med. Vi måste tillsammans se till 
att skapa bra förutsättningar för idrot-
ten.

text: Gustaf Berencreutz

foto: sören andersson

titel: Socialminister

Ålder: 42 år

Familj: Sambo och två döttrar 

Bor: Värmdö utanför Stockholm

Uppväxt: Bergsjön i Göteborg

Utbildning: Arbets- och organisationspsykologi och organisation och 
ledarskap vid Göteborgs universitet

sportslig karriär: Spelat lite fotboll och handboll i ungdomen  

Civil karriär: Jobbat med arbetsmarknadsprojekt i Göteborg stad och 
därefter många olika uppdrag för fackförbundet Vision (tidigare SKTF)

tjänar: Ministerlön på 133 000 kronor

Intressen: Mycket fokus på familjen, promenader i naturen och läsning 

äter gärna: Husmanskost eller sushi

dricker helst: Kaffe

Läser just nu: Morgonstjärnan av Pierce Brown. Det blir mycket 
ljudböcker då jobbet innehåller så mycket läsning

Favoritresmål: Hem till Göteborg

Kör: Elcykel

Förebild: Det har varierat över livet, men Anna Lindh är en i politiken

Favoritsport: En nyupptäckt favorit är ridsporten

Favoritklubb: IFK Göteborg och Kopparbergs/Göteborgs FC

Favoritartister: Håkan Hellström, men hemma blir det mest vad barnen 
vill lyssna på så jag kan alla Ariana Grandes låtar

drömevenemang: Ett riktigt stort mästerskap i Sverige, kanske ett OS? 
Det skulle vara fantastiskt 

Motto: När jag går i graven ska jag veta att jag har gjort något

FaKta: aNNIKa stRaNdHäLL  

Människan i centrum
Vi träffar den nya idrottsministern Annika Strandhäll på Rosenbad  
då hon just återvänt från upplösningen av ridsportsEM i hemstaden  
Göteborg. Agendan är fullspäckad. Hon brinner för mycket.  
Som att framtidens stadsmiljöer ska sätta människan i centrum.
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6 sveRIges FRäMsta IdRottsKoMMUNeR 2017

sveriges främsta    idrottskommuner 2017

1. VäxJö
utgår i sitt utveck-
lingsarbete från mål-
sättningen att växjö 
ska utgöra en attrak-

tiv internationell mötesplats. 
styr idrotten genom ett brett 
dokument som bl.a. reglerar 
växjös inriktning mot folkhäl-
sa, barn- och ungdomsidrott, 
jämlikhet och integration 
samt elitidrott. använder 

idrotten för att stärka nyanländas möjligheter att 
etablera sig i samhället och 
för att skapa organiserad 
spontanidrott inom socio-
ekonomiskt svaga områden. 
Har därför utvecklat ett 
stödsystem för ledarinsat-
ser för spontanidrott. stark 
och bred elitidrottskom-
mun. ett av sveriges främ-
sta anläggningsområden 
– arenastaden där idrott, 
relaterad infrastruktur, akademi och näringsliv 
samarbetar. Har en bra eventstrategi och genom-
för event på sM- och landskampsnivå inom flera 
idrotter: handboll, multisporter, e-sport, fotboll, 
innebandy, gymnastik, schack och triathlon.  
Mycket starkt samarbete mellan idrottsrörelsen 
och linnéuniversitetet. starkt företagsklimat.  
Bra friluftskommun och cykelstad. sjukpenning-
talet under det nationella genomsnittet.

2. kArlStAd
arbetar efter ett idrottspolitiskt program 
– Idrott för alla. fokuserar mycket på att 
stötta de som inte ges möjlighet till mo-
tion och idrott på grund av olika typer av 

utanförskap. Gör just nu en översyn av bidragsfor-
merna – särskilt mot folkhälsoaktiviteter – och ut-
vecklar också samarbetet mellan idrottsrörelsen 
och skolan. karlstad är en bred elitidrottskommun 
med ett relativt omfattande ekonomiskt stöd från 
kommunen. skattemässiga investeringar görs för 
att utveckla svenska rallyt, karlstads Grand prix 
samt färjestadstravet och curlingsporten. dess-
utom direkt ekonomiskt stöd till färjestads Bk i 
flermiljonsklassen. Har avtal med olika eventar-
rangörer. Har stärkt sin interna eventorganisation 
som nu är samlad i tillväxtcentrum tillsammans 
med bl.a. näringslivsfrågor, turism och övergripan-
de samhällsplanering. Har också en särskild grupp 
för evenemangsfrågor. Genomför ett stort antal 
nationella event men också några större interna-
tionella event som svenska rallyt, karlstad Grand 
prix och Baltic sea youth Games. Har ett mål att 
arrangera minst tio landskamper per år. Har ambi-
tionen att bli sveriges ledande cykelstad.  
trea på eventlistan.

3. SolnA
Har inget sammanhållet Idrottspolitiskt 
program utan styr idrotten genom olika 
verksamhetsplaner. använder solna Gym-
nasiums nationella idrottsutbildning för 

särskilda insatser mot ensamkommande barn och 
ungdomar. Har sedan flera år drivit en fotbolls-
akademi för flickor. stark kommun för handikapp-
idrotter genom verksamheten på norrbacka och 
solnaspelen. utifrån att solnas invånarantal kon-
tinuerligt ökar genomförs nu planering för hur 
antalet tränings- och motionsanläggningar kan 
öka. Mycket stark elitidrottskommun där elitlagen 

används i destinationsmarknadsföringen: fotboll 
(aIk, sveriges största idrottsförening), ishockey, 
basket, handboll, golf, tennis, ridsport, speedway 
och handikappidrotter. stark eventidrottskommun 
genom sveriges största inomhusarena – friends 
arena. för att stärka eventen utvecklas infrastruk-
turen runt arenan. samarbetar med stockholms 
stad om genomförandet av större internationel-
la idrottsevent. starkt företagsklimat, boendeort 
samt lågt sjukpenningtal. stark idrottsforskning på 
karolinska Institutet. trea på elitlistan.

4. StoCkholM
Har ett bra och brett Idrottspolitiskt pro-
gram som täcker områden som idrott som 
upplevelser, jämställdhet och mångfald, 

tillgänglighet, motions- och spontanidrott samt 
anläggningar och andra friluftsytor. fokuserar på 
integration och idrottsrörelsens roll i denna inom 
socioekonomiskt svaga områden. Har ett ”nor-
malt” breddidrottsstöd och större efterfrågan än 
tillgång på idrottshallar för inomhusidrotter. Bra 
tillgänglighet till motionsspår och utegym. Bred 
elitidrottskommun som delvis saknar toppresta-
tioner på mästerskapsnivå. Har sveriges mest 
utvecklade eventstrategi och en klart vässad or-
ganisation för att vinna hem och utveckla större 
internationella idrottsevent. Har också anställt 
en evenemangsstrateg inom stadsledningskonto-
ret. utan tvekan europatopp när det gäller arenor 
för stora internationella idrottsevent. Mycket bra 
genomföranderesurser. utvärderar kontinuerligt 
eventens samhällseffekter. Genomför årligen ett 
stort antal internationella idrottsevent inom flera 
idrotter: alpin skidåkning, friidrott, simning, häst-
sport (trav och hopptävlingar), marathon, cykel, 
elit- och motionslopp, tennis, bordtennis, handboll, 
basket och ishockey. sveriges mest attraktiva bo-
endeort samt ett sjukpenningtal under det natio-
nella genomsnittet. etta på eventlistan.

5. hAlMStAd
styr idrottsutvecklingen genom 
det politiska dokumentet Halmstad 
Idrottsstaden. dokumentet inkluderar 

idrottsrörelsen, högskolan och berörda bolag och 
förvaltningar inom kommunen. stort fokus på folk-
hälsa, bredd, elitidrott samt integration och mo-
tionsidrott. arbetar aktivt med att få in nyanlända 
i det befintliga föreningslivet. kompenserar sär-
skilt föreningar som aktiverar nyanlända ungdo-
mar inom fem idrotter. styrdokumentet innehåller 
mätbara målsättningar. Bra anläggningar för ung-
doms- och motionsidrott. Bra breddstöd i övrigt. 
fokuserar breddverksamheten på de ungdomslä-
ger som genomförs med ca 7 000 deltagare per 
år inom fotboll, innebandy och gymnastik. stark 
elitidrottskommun. använder lag och enskilda 
idrottspersoner i sin marknadsföring av Halmstad. 
sveriges golfhuvudstad. Har tilldelats bordtennis- 
vM för lag 2018. Har en bra eventstrategi och en 
bra intern organisation för att hantera planering 
och genomförande av idrottsevent. Mycket starkt 
samarbete mellan idrottsrörelsen och Halmstads 
högskola. Bra cykelstad. tvåa på breddlistan.

6. öSterSund
kommunens övergripande styrdokument 
”plan för idrott, motion och rekreation” 
är bra. Hanterar tillgänglighetsfrågor, 
jämställdhet, elitidrott, anläggningsstöd 

och annat breddstöd samt kompetensbehov och 
samverkan. Ger normalt breddstöd. utvecklar 
nya stödformer utifrån ett jämställdhetsperspek-

tiv. Brist på simhallar och idrottshallar. Mycket 
stark elitidrottskommun: öfk i euro league slut-
spel- och i allsvenskan samt svenska cupmästare, 
basketlag i högsta serierna för damer och herrar 
och damfotboll i elitettan. Internationella och na-
tionella toppidrottspersoner i längdskidåkning, 
alpint, skidskytte, innebandy, parasporter och rid-
sport. stark internationell eventkommun med ge-
nomföranderesurser: skidskytte-vM 2019, world 
cup i skidskytte (årligen), vM curling (mixed) 
2018, mountainbike-sM, storsjöcupen (fotboll), 
basketfestival och innebandycup samt nationel-
la cykel- och travtävlingar. Internationell klass på 
utomhusarenorna (östersunds skidstadion) samt 
nationell klass på multihallarna (östersunds are-
na, jämtkraft arena och östersunds sporthall). 
starkt samarbete med Mittuniversitetets idrotts-
forskning. etta på elitlistan.

7. JönköpinG
utvecklar ett politiskt styrmedel för idrot-
ten kallat ”plan för idrott” i jönköpings 
kommun. använder idrottsföreningar i in-
tegrationsarbetet. satsar på sommarsko-

la och ”pröva-på-aktiviteter” för nyanlända. Mål-
sättning att på varje låg- och mellanstadieskola 
arrangera en idrottsskola. samarbetar med san-
dagymnasiet (nationellt riksidrottsgymnasium). 
driver nätverk för kvinnliga idrottsledare. utveck-
lar breddstödet i en tydligare bidragsmodell som 
inkluderar de värdegrunder som gäller för att få 
framtida stöd. särskilda stödformer för e-sport-
föreningar. stark elitidrottskommun med fram-
gångar i ishockey (damer och herrar), kampspor-
ter, mountainbike och simning. satsade 2016 ca 
10 mkr på att utveckla de 75 km motionsspår som 
finns. särskilda satsningar på ridsportanläggning-
ar. Har under de senaste åren stärkt satsningar-
na på internationella och nationella event inom 
e-sport, kampsporter, mountainbike, extremspor-
ter (Ironman 70.3), hästtävlingar, simtävlingar 
(har sveriges största och mest framgångsrika sim-
klubb), ungdomscuper i fotboll och handboll, kanot 
och rodd samt längdskidåkning och orientering. 
Bra anläggningar för bredd- och motionsidrott. 
satsar på att bli sveriges främsta cykelstad.

8. linköpinG
Har under flera år arbetat utifrån ett 
Idrottspolitiskt program. utvecklas nu till 
ett nytt program inriktat mot fysisk akti-
vitet under hela livet. Genomför flera pro-

gram för integrationsstöd och stöd till ungdomsi-
drott: Breddmiljonen för att nå nya målgrupper, 
fotbollsfonden för att stärka flickfotbollen samt 
ung puls för att skapa en långsiktigt ökad jäm-
ställdhet och integration med hjälp av idrotten. 
Har ett normalt system för breddstöd, som nu 
utvecklas mot att kunna stötta fler målgrupper. 
stark elitidrottskommun: sM-guld i damfotboll, 
volleyboll damer samt i laggolf. elitlag i ishockey 
och innebandy. en av sveriges bästa simförening-
ar. Har samarbetsavtal med fyra av sina elitfören-
ingar för att marknadsföra destinationen. stark 
anläggningsutveckling. Bygger just nu en idrotts-
hall med läktare samt planerar för ytterligare tre 
inom tre år. en med huvudanvändning för gymnas-
tik och en för parasporter. ny simhall klar 2021. 
lågt sjukpenningtal.

9. MAlMö
styr sina fritids- och idrottssatsningar 
inom konceptet ”ett socialt hållbart Mal-
mö” och utifrån programmets verksam-

hetsplaner och budget. en av sveriges starkaste 
breddidrottskommuner. Brett ekonomiskt stöd till 
idrottsföreningarna, både riktade mot traditio-
nell föreningsidrott och mot spontanaktiviteter. 
dessutom lokalmässiga satsningar på nya idrot-
ter som skate, roller derby, parkour, cricket och 
cheerleading. särskilda satsningar på kvinnlig 
ledarutbildning och unga ledare. utvecklar konti-
nuerligt ytor för spontanidrott och motion. stark 
samordning mellan föreningslivet och fritidsgårds-
verksamheten. stark elitidrottskommun i fotboll 
(Malmö ff och rosengård fc), ishockey (Malmö 
redhawks) samt i tennis, simning och friidrott. Har 
en bra eventstrategi och genomföranderesurser 
men genomför ett begränsat antal större interna-
tionella idrottsevent; Malmö open i parasporter 
viktigast. en av sveriges bästa cykelstäder. Bra 
samarbete med idrottsforskningen på Malmö uni-
versitet. trea på breddlistan.

10. VäSterÅS
är en bred idrottskommun med en stark 
breddidrott och delvis också en stark elit-
idrott. fokuserar mycket av sitt bredd-
idrottsarbete på jämställdhetsfrågor och 

integration. Mäter kontinuerligt olika jämställd-
hetsfaktorer inom idrotten. konstaterar att fot-
bollen har ca 40 % kvinnliga utövare medan 
kampsporterna har mer än 40 % kvinnliga utö-
vare. Mest jämställda idrotter är simning, skidor, 
friidrott och handboll. använder på ett bra sätt 
idrottsföreningarna i integrationsarbetet.  
ett tjugotal föreningar medverkar i arbetet med 
att fysiskt aktivera ca 1.000 nyanlända ungdomar. 
Bra träningsanläggningar och spontanidrottsytor. 
Har samarbetsavtal med sex elitföreningar vars 
syfte är att dels öka förutsättningarna för fram-
gång och dels för att marknadsföra destinationen. 
Bra samarbete med Mälardalens högskola i kombi-
nationen elitidrott och studier. stark friluftskom-
mun. trea på breddlistan.

11. borÅS
Borås styrka är breddidrott och genom-
förda event med stora deltagarantal och 
med många idrotter. arbetar inte efter ett 
Idrottspolitiskt program. fokus på folk-

hälsoperspektivet. Idrotten ses som en hörnpelare 
i kommunens samhällsbygge. Genomför varje år 
ett ”välfärdsbokslut” som visar hur hälsonivån ser 
ut i olika delar av staden. stöttar idrottsförening-
ar som medverkar i integrations- och hälsoarbe-
tet. allmänt är breddstödet bland de bästa i sve-
rige. särskilda satsningar på de föreningar som 
arbetar i socioekonomiskt utsatta områden. Har 
tydliga planer för utvecklingen av spontanidrotts-
platser och motionsanläggningar. Har genomfört 
sM-veckan (sommar) två gånger samt o-ringen 
tre gånger. o-ringen 2015 skapade en turisteko-
nomisk omsättning på 110 mkr. under den senaste 
sM-veckan användes flera av de 50 olika idrotter-
na för pröva-på-aktiviteter för ungdomar.  
Borås har bra arenor för elit, ungdoms- och mo-
tionsidrott. etta på breddlistan.

12. GöteborG
arbetar utan ett Idrottspolitiskt program 
men genom en politisk nämnd enbart or-
ganiserad för idrotts- och föreningsfrå-
gor. använder idrottsrörelsen i jämställd-

hets- och integrationsarbetet. Ger ett normalt 
breddstöd till ungdomsidrotten. Har acceptabel 
tillgång till idrottshallar och fotbollsplaner för 
ungdomsidrotten, men inte för is- och simhallar. 

Sveriges främsta 
idrottskommun 2017

VÄXJÖ
”Växjö vill utgöra en attraktiv internationell mötesplats. Idrotten är 
en viktig del i detta. Använder idrotten som verktyg för att stärka 
folkhälsan samt integrations- och jämställdhetsarbetet. Arbetar med 
att stärka förutsättningarna för ungdomsidrotten, inte enbart för 
traditionell idrott, utan också för organiserad spontanidrott. Stark 
och bred elitidrottskommun. Har i Arenastaden ett av Sveriges främ-
sta sammanhållna idrottsområden för både träning, elitverksamhet 
och event. Mycket starkt samarbete med Linnéuniversitetet”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

Sedan 2007, då vi presenterade vår första lista, har vi varit med om en fantastisk utveck
ling av kommunernas ökade investeringar och kvalitetsutveckling om hur idrottsrörelsen kan 
användas som verktyg för förbättrad folkhälsa och som verktyg för regional utveckling. Men 
under de senaste åren också som ett viktigt verktyg i integrationsarbetet. Vi ser också hur fler 
kommuner, i sina styrdokument, använder förbättrade placeringar på vår lista för att uttrycka 
sin långsiktiga ambition som en bred idrottskommun.

2017 års lista är jämnare än någonsin tidigare. Att flera kommuner i år stärker sina place
ringar beror mer på att dessa blivit bättre inom vissa analysfaktorer och inte så mycket på att 
andra kommuner blivit sämre.

Som tidigare presenterar vi en huvudlista med Sveriges 25 främsta idrottskommuner. 
Dessutom tre speciallistor (breddidrott, elitidrott samt Sveriges främsta 
eventkommuner) med de fyra bästa kommunerna på varje lista.

Huvudlistan toppas för första gången av Växjö, förra årets femma. 
Främst för sin vision om att kommunen ska utgöra en attraktiv internatio
nell mötesplats och att idrottsrörelsen spelar en viktig roll i denna sats
ning. Växjö har en bra bredd på sin ungdoms och motionsidrott och är en 
bra elitidrottskommun. Har ett starkt samarbete med Linnéuniversitetet 
och med näringslivet. Mycket av detta samlat i Arenastadens verksam
heter.

Nummer två är förra årets vinnare Karlstad. Styr idrotten genom ett 

mycket bra program – Idrott för alla. Stark fokus på folkhälsoarbetet. Har utvecklat ett starkt 
breddstödsprogram och bra samarbete mellan idrottsrörelsen och skolorna. Kommunen satsar 
ekonomiskt på att utveckla de viktigaste befintliga idrottseventen. Har dessutom organiserat 
de strategiska idrottsfrågorna i ett Tillväxtcentrum, tillsammans med näringslivsfrågor, turism 
och övergripande samhällsplanering.

På tredje plats kommer Solna, åtta placeringar bättre än förra året. Mycket stark och bred 
elitidrottskommun. En av Sveriges bästa eventarenor för stora internationella och nationella 
idrottsevent. Bra idrottskommun för parasporter. Ökat samarbete med Stockholm om de stora 
internationella idrottseventen. Stark idrottsforskning på Karolinska institutet.

Nykomlingar på listan är i år Sollentuna (plats 23) och Örnsköldsvik (plats 25). Största 
placeringsförbättringar har Borås gjort (14 placeringar); Halmstad, Solna och Östersund (8 
placeringar vardera); Lidingö (7 placeringar); Jönköping och Kalmar (5 placeringar vardera) 
samt Mora och segraren Växjö (4 placeringar).

Breddlistan toppas av Borås före Halmstad samt Malmö och Västerås.
Elitlistan har Östersund (62.000 invånare) som etta följt av Lidköping (39.000 invånare) 

samt Mora (20.000 invånare) och Solna (78.000 invånare).
Eventlistan toppas av de två nationella giganterna Stockholm (etta) och Göteborg (tvåa). 

Skillnaden mellan dem är liten. På delad tredje plats finns de mindre kommunerna Kalmar och 
Karlstad.

Motiveringarna för de tre speciallistorna redovisas på annan plats.
text oCh AnAlyS 

peter roHMée
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stark elitidrottstad i ishockey och fotboll. tillsam-
mans med stockholm bland norra europas star-
kaste eventstäder. Har en mycket bra eventstra-
tegi och genomföranderesurser. Mäter regelbundet 
eventens samhällseffekter. fokuserar på event som 
har hög tv-exponering. Marknadsför destinationen 
genom eventen. Har under flera år haft problem 
med huvudarenorna för vissa stora internationella 
event. Håller nu på att utveckla en gigantisk are-
nasatsning som ska ersätta vissa av de nuvarande 
arenorna och bygga nya. om och när denna är ge-
nomförd kommer Göteborg att återigen bli en av 
europas ledande eventstäder. tvåa på eventlistan.

13. kAlMAr
kalmar genomför en medveten satsning på 
idrottsturism i syfte att genomföra event 
som genererar större deltagarantal och 
övernattningar. styrkan är en eventstrategi 

som genomförs med bra resurser och inom en ef-
fektiv intern kommunorganisation. fokus är event 
inom triathlon (Iron Man 70.3 med 2.700 delta-
gare och ca 100.000 besökare); utomhussimning 
(kalmar swimrun och kalmar kanalsimning), cykel 
(kalmar Grand prix) samt flera motionslopp (run 
kalmar med 10.000 starter). Har utvecklat ett bra 
samarbete mellan kommunen, näringslivet och 
idrottsrörelsen. använder eventen som verktyg för 
destinationsmarknadsföring och regional utveck-
ling. stark anläggningsutveckling; nytt badhus och 
en arena för livsstilsidrotter som skate, klättring 
och parkour. trea på eventlistan.

14. uppSAlA
uppsalas styrkor är ett mycket bra Idrotts-
politiskt program, ett bra samarbete med 
elitföreningarna, användandet av idrotts- 
rörelsen i integrationsarbetet samt ambitio-

nen att utveckla arenorna för träning och tävling. 
det Idrottspolitiska programmet är brett och följs 
upp med medborgarenkäter om hur möjligheterna 
är att utöva befolkningens fritidsintressen. elitverk-
samheten utgörs bl.a. av badminton (fyrisfjädern), 
fotboll (sirius), amerikansk fotboll (uppsala 86ers) 
samt orientering (ok linné). uppsala har elva elit-
lag på högsta serienivå. stödet till elitlagen är om-
fattande från näringslivet och från kommunen. 
kommunen har satt upp mätbara målsättningar om 
hur många sM-guld som ska vinnas varje år av elit-
lagen (tre sM-guld) och enskilda guld (minst tio sM- 
guld). Men också att åskådarsiffrorna för elitlagen 
ska dubbleras och att minst 40 % av åskådarna ska 
vara kvinnor. använder på ett bra sätt idrottsfören-
ingarna i integrationsarbetet. Har ambitionen att 
utveckla sin arenastatus: ny arena för innebandy 
och friidrott (Ifu arena) invigdes 2016, nya studen-
ternas för fotboll (10.000 åskådare)står klar 2020; 
utveckling av lötens sportfält, renovering av fyris-
hov påbörjad. arenastad i Gränby planerad, dock 
inte full politisk enighet om satsningen. Bra cykel-
stad och boendeort.

15. luleÅ
stark elit- och friluftskommun. dubbla sM- 
guld i basket och stark i ishockey (damer och 
herrar) och kanot. Marknadsföringsavtal med 
elitlagen i basket och ishockey samt med 

enskilda idrottare som alexander Majorov och Ing-
ela lundbäck. Genomför landskamper i basket och 
ishockey, men också event inom skridskomaraton 
(tillsammans med nederländska skridskoförbundet) 
och kanot. Genomför också Barents Games winter 
2018 med 1.000 deltagare. Bra cykelstad. attraktiv 
boendeort. lågt sjukpenningtal. 

16. lund
kommunens styrkor är breddidrotten samt 
två mycket stora ungdomsturneringar. 
Breddidrotten styrs av ett Idrottspolitiskt 
program och en idrottspolitisk handlings-

plan samt ett 100-punkters åtgärdsprogram. Har 
utvecklat sitt breddstöd som dels stöttar utbild-
ningen av unga ledare och dels aktiviteter som byg-
ger på spontanidrott och egenorganiserad idrott. 
Har utvecklat en ny typ av modell för breddstöd 
i sverige. ökar antalet spontanidrottsplatser och 
andra miljöer för fysisk aktivitet. Mycket bra cykel-
stad. Genomför årligen två mycket stora ungdoms-
turneringar i basket och handboll – lundaspelen – 
med totalt 11.000 deltagare. stark friluftskommun 
samt attraktiv boendeort. lågt sjukpenningtal.

17. lidinGö
kommunens styrkor är dels som en mycket 
stark motions- och friluftskommun och dels 
genomförare av ett mycket stort motions-
event (lidingöloppet). fokuserar sitt folk-

hälsoarbete kring konceptet ”Hälsans ö”. Har ut-
vecklat många lekparker för att öka barns fysiska 
aktiviteter. lidingöloppet har över 40.000 deltaga-
re och över 80.000 åskådare. ett av sveriges läg-
sta sjukpenningtal och en attraktiv boendeort.

18. helSinGborG
styrkan är kommunens ambition att bli en 
bra internationell och nationell eventkom-
mun. Har en bra eventstrategi och genomför-
andeorganisation. Mäter kontinuerligt even-

tens samhällseffekter. Har bra eventanläggningar.  
använder eventen i marknadsföringen av Helsing-
borg. starka event: euroando (europeiskt vand-
ringsevenemang), veteran-eM (bordtennis), eskils-
cupen (fotboll), landskamper (handboll och fotboll), 
simtävlingar, futsal, basket (3x3 touren) och fri-
idrott. Genomför en delad sM-vecka (sommar) 2018 
med landskrona. 

19. örebro
stark elitidrottskommun. elitlag i fotboll  
(damer och herrar), ishockey och inneban-
dy men också som motorsportkommun. 
Har samarbetsavtal med elitlagen i syfte 

att marknadsföra örebro som destination. stöttar 
ekonomiskt elitlagen med miljonbelopp. använder 
idrottsföreningarna i integrations- och aktivitetsar-
betet mot unga, bl.a. för spontanidrott (basket och 
fotboll) på helgkvällar. särskilda idrottsinsatser ge-
nomförs i de socioekonomiskt svagare områdena. 
Mycket stark friluftskommun.

20. norrköpinG
styrkorna är en blandning av bredd och elit-
idrott samt eventgenomförande. Genomför 
årligen ett av sveriges största sportläger – 
stadium sports camp – med 7.000 deltagare 

och 1.000 frivilliga. skogslottens verksamhet arbe-
tar med ensamkommande ungdomar. Bra anlägg-
ningsutveckling. stark elitidrottskommun med Ifk 
norrköping (fotboll), dolphins (basket herrar och 
damer) samt vita Hästen (ishockey). Har genomfört 
sM-veckan (sommar) och kommer att genomföra  
o-ringen 2019. lågt sjukpenningtal.

21. MorA
kombinerar styrkan i ett mycket stort 
idrottsevent (vasaloppet) med, i förhål-
lande till folkmängden, en stark elitidrotts-
kommun. deltagarantalet för vasaloppets 

sommar- och vinterevent närmar sig nu 100.000. 

deltagare och anhöriga konsumerar för mer än 
300 mkr (exklusive anmälningsavgifter) till be-
söksnäringen och till detta tillkommer motionä-
rernas konsumtion i området då de förbereder 
sig för sin sommar- och vintertävling (ytterligare 
30 mkr). kommunen har framgångsrika elitlag i 
innebandy (damer) samt i ishockey och dessutom 
idrottsstjärnor i längd- och alpinskidåkning. trea 
på elitlistan.

22. GotlAnd
Har två tydliga styrkor som idrottskom-
mun. dels förmågan att genomföra ett 
mycket stort internationellt idrottsevent – 
Island Games – och dels utifrån sin befolk-

ningsmängd utgöra en stark elitidrottskommun. 
Island Games (2017) hade över 2.400 deltagare 
och 2.000 besökare från 23 öar runt om i världen. 
eventet skapade ca 36.000 gästnätter. deltagare, 
anhöriga och media (130 journalister varav 100 in-
ternationella) tillförde besöksnäringen preliminärt 
och lågt räknat ca 40 mkr. Har två elitlag i hög-
sta serierna: basket (visby ladies) och innebandy 
(endre If). Marknadsföringsavtal med dessa två 
samt ytterligare tre elitlag: p18 Ik (fotboll), fc Gute 
(fotboll) och visby IBk (innebandy). samarbete med 
destination Gotland (Idrottens ö) när det gäller 
båttransporter av lag som kommer till Gotland för 
träningsläger. Genomför årligen ca 75 idrottsevent 
som skapar nästan 90.000 besöksnätter.

23. SollentunA
stark breddidrottskommun. Bra ekonomiska 
stödsystem för ungdomsidrotten. avsät-
ter särskilda tider i inomhusarenorna för 
personer med funktionsnedsättningar, nyan-

lända ungdomar och personer med fysisk och psy-
kisk ohälsa. Bra befintliga anläggningar (inom- och 
utomhus) samt pågående utbyggnad av en fullstor 
idrottshall, nya konstgräsplaner samt renovering av 
ridanläggning. Genomförde friidrotts-sM 2016 med 
ca 10.000 sålda biljetter. sverigetopp i företagskli-
mat och attraktiv boendeort. lågt sjukpenningtal. 
Har en långsiktig plan att bli sveriges främsta cy-
kelkommun.

24. fAlun
styrkorna är dels förmågan att genomföra 
mycket stora internationella idrottsevent, 
främst i längdskidåkning (wc- och vM-ni-
vå) och dels att ha tillgång till ett av sve-

riges bäst samlade arenaområden för elit, bredd 
och motion (lugnetområdet). fokuserar också på 
mountainbiketävlingar (elit och motion) och kom-
mer inom denna sport att söka stora internationel-
la tävlingar, förhoppningsvis med jenny rissveds 
som draglok. Har en stark genomförandeorgani-
sation av större event. Mycket stark innebandy-
kommun.

25. örnSköldSVik
förutom kanske världens bästa plantskola 
inom ishockey är örnsköldsvik en typisk fri-
luftskommun (topp fem i sverige) med ett 
starkt folkhälsoperspektiv. satsar på att 

ytterligare utveckla skyttisområdet som friluftsa-
rena. använder videofilmer som verktyg för mark-
nadsföring av Höga kusten-området och för re-
gional utveckling. Genomför o-ringen (2018) samt 
swimrun och tv-pucken. Genomför aktiviteter i 
integrationsarbetet där idrottsföreningar spelar en 
viktig roll. utvecklar nu en eventstrategi, en kom-
munal idrottspolitisk policy samt gör en översyn av 
kommunens breddidrottstöd.

KRIteRIeR FöR aNaLyseN

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

 

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

 
Faktorer som påverkar den 
regionala tillväxten

• Idrott och evenemang som verktyg för 
destinationsmarknadsföring

• Eventstrategi och genomföranderesur-
ser, både ekonomiska och personella

• Genomförda och planerade större na-
tionella och internationella idrottsevent 

• Utvärderingar av eventens samhällsef-
fekter och specifika samhällsintäkter

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

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

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

 
Faktorer som påverkar 
breddidrotten

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

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

• Tillgång till träningsarenor för bredd- 
och motionsidrott

• Tillgång till spontanidrottsplatser i 
stadsmiljön

• Särskilda satsningar på idrotten i 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 (in-
ternationella och nationella mäster-
skapstecken, antal elitlag och lands-
lagsmän) i relation tilll folkmängd

• Kommunalt stöd till elitidrotten inklu-
sive funktionella arenor.

• Det lokala näringslivets samarbete 
med elitidrotten

 

Andra analyser som vi tagit hänsyn till:

• Svenskt Näringslivs analys av kommu-
nernas företagsklimat

• Tidningen Fokus analys om var det är 
bäst att bo i Sverige

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

• Försäkringskassan och SCB:s analys 
av kommunernas ohälsotal

• Cykelfrämjandets analys av Sveriges 
bästa cykelstad

växjö – sveriges främsta idrottskommun 2017.
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SPECIALLISTOR 2017
analysen i år visar att flera kommuner 
har stärkt sina positioner inom de tre 
speciallistorna breddidrott, elitidrott 
och genomförande av större idrotts-
event. därför presenteras i år två 
stycken tredjeplatser för varje lista 
för att ge en ökad synlighet för dessa 
duktiga kommuner. 

breddidrottslistan

I denna kategori analyseras kommuner-
nas styrkor när det gäller arbetet med 
att använda idrotten som verktyg för 
integration och jämställdhet; ekono-
miskt stöd för ungdoms- handikapp och 
motionsidrott; tillgång till tränings- och 
motionsanläggningar för inom- och 
utomhusaktiviteter samt tillgång till 
spontanidrottsplatser.

1. BORÅS: Ser generellt idrotten som 
en hörnpelare i samhällsbygget, inklude
rande i folkhälsoar
betet. Har utvecklat 
ett generöst stöd 
för idrottens roll i 
integrations och 
jämställhetsarbetet. 
Särskilda stödfor
mer till föreningar 
som arbetar i socio
ekonomiskt utsatta 
områden. Detsamma 
gäller de föreningar som anpassar sin 
verksamhet för att kunna ta emot fler 
personer med funktionsnedsättningar. 
Har i samband med genomförandet av 
två SMveckor (sommar 2014 och 2017) 
utvecklat arenor och utomhusytor för ett 
50tal idrotter. Använder SMveckan för 
att låta ungdomar pröva på många olika 
idrotter. Har ett mycket brett och omfat
tande idrottsprogram för lågstadieelever. 
Bra tillgång till träningsanläggningar för 
ungdomsidrott och bra stöd till privata 
anläggningar. Har tydliga och långsik
tiga planer i samhällsplaneringen för 
utbyggnaden av spontanidrottsytor och 
motionsspår.

2. HALMSTAD: Arbetar aktivt tillsam
mans med idrottsföreningar för att få 
fler nyanlända att komma in i det befint
liga föreningslivet. Ger stöd till fören
ingar inom fem idrotter genom att betala 
de nyanländas medlemskostnader. Har 
ett särskilt stödfokus till föreningar som 
arbetar i socioekonomiskt utsatta om
råden. Fokuserar mycket av breddverk
samheten på den lägerverksamhet som 
genomförs varje år, numera inkluderande 
Stadium Sports Camp. Har varje år ca 
7.000 lägerdeltagare från hela Sverige, 
främst inom fotboll, innebandy och 
gymnastik. Stor satsning på idrottsliga 
sommarskolor. Har bra interna proces
ser inom kommunen för att genomföra 
utveckling av samarbets och stödformer 
till ungdomsidrotten. Utvecklar nu också 
stödformer till ”nya” idrotter. Mycket bra 
anläggningar för ungdom och mo
tionsidrott. Utvecklar breddidrotten med 
tydliga mätbara målsättningar.

3. MALMÖ: Arbetar mycket aktivt med 
idrottens jämställdhet och med idrottens 
roll i integrationsarbetet. Har effektivi
serat den kommunala organisationen 
för att samordna dessa frågor. Särskilda 
stödformer till föreningar inom dessa 
båda områden, bl.a. i syfte att idrottsför
eningarna ska fånga upp ensamkomman
de ungdomar. Har utvecklat en app som 
informerar om var och hur ungdomar 
kan bedriva organiserad spontanidrott 
utan kostnader. Har i år också utökat 
aktiviteterna för sommarlediga barn och 
ungdomar. Genomför särskilda utbild
ningsprogram för att öka antalet kvinn
liga ledare inom idrotten, men också för 

att stärkta stödformer för spontan och 
”prövapåidrotter”. Har nolltaxa på sina 
egna anläggningar. Bra cykelstad i ett 
folkhälsoperspektiv. Framgångsrika på 
att utveckla spontanidrottsytor.

3. VÄSTERÅS: Har tydliga värderingar 
på idrottens roll för integration och 
jämställdhet. Särskilda satsningar på 
jämställd idrott, både för ledare och utö
vare. Särskilda stödformer för att lotsa 
nyanlända in i den befintliga idrottsrörel
sen. Kompenserar föreningar som ökar 
antalet nyanlända, men som samtidigt 
inte får in de intäkter som behövs för att 
driva verksamheten. Totalt har ca 1.000 
barn och ungdomar hitintills slussats in 
i idrottsrörelsen av ett tjugotal fören
ingar. Västerås är en bra friluftskommun. 
Samarbetar med idrottsrörelsen för att 
underlätta för personer med funktions
nedsättningar att kunna delta. Bra egna 
anläggningar för både sommar och 
vintermotion. Subventionerar också 
aktiviteter i privata anläggningar. Bra 
spontanidrottsplatser.

elitidrottslistan

för att ligga i topp på denna lista krävs 
att kommunen använder sina elitlag och 
framgångsrika idrottspersoner som ett 
viktigt verktyg i sin destinationsmark-
nadsföring; att lagen och idrottsperso-
nerna når framgångar i nationella och 
internationella mästerskap; att kommu-
nen på olika sätt stöttar elitverksamhe-
ten samt att det inom kommunen finns 
arenor och utomhusytor som skapar 
goda förutsättningar för elitverksam-
heten. dessa faktorer analyseras sedan 
i relation till kommunens befolknings-
mängd.

1. ÖSTERSUND: 
En kommun med 
62.000 invå
nare som idag 
har ett allsvenskt 
fotbollslag i 
slutspelet i Euro 
League och som 
dessutom är 
svenska cupmäs
tare. Dessutom elitlag i basket för damer 
och herrar och damlag i fotbollsettan. 
Har ett antal internationella och natio
nella idrottsstjärnor i längdskidåkning, 
alpint och skidskytte samt i parasporter 
som längdskidåkning och simning. Har 
internationella arenor för skidskytte och 
längdskidåkning samt en bra multihall 
(Jämtland Arena). Använder ungefär tio 
elitlag och fyra internationella idrotts
stjärnor i sin destinationsmarknadsföring 
(Helena Ekholm, Daniel Rickardsson, Emil 
Jönsson och Anna Haag).

2. LIDKÖPING: Sveriges bästa elit
idrottskommun 2015 i relation till sin 
folkmängd på 39.000 invånare. Använde 
denna utmärkelse genom att på ett om
fattande sätt marknadsföra Lidköping i 
media och under Almedalsveckan. Utsåg 
också ett femtontal elitidrottsambassa
dörer för att marknadsföra kommunen. 
Har under det senaste året vunnit hem 
17 mästerskapsmedaljer inom brottning, 
trampolin, kanot, pistol och parasporter. 
Dessutom elitlag i bandy och fem andra 
elitlag i fyra idrotter. Har under året haft 
åtta personer med landslagsuppdrag. 
Använder konsekvent elitidrotten och 
elitidrottspersoner i sin destinations
marknadsföring och sponsrar direkt bl.a. 
Villa Lidköping. Starkt samarbete med 
Sparbanken Lidköping när det främst 
gäller anläggningar för elitidrott.

3. SOLNA: Utifrån sin befolkning på 
78.000 personer är Solna utan tvekan 
en av Sveriges främsta elitidrottskom

muner. Både när det gäller antal elitlag 
och deras framgångar. Dessutom har 
invånarna tillgång till Friends Arena för 
ett antal stora internationella och natio
nella idrottsevent, bl.a. ”supermatcher” 
i fotboll samt ett antal fotbollslandskam
per varje år. Har elitlag i sex idrotter, bl.a. 
i fotboll, ishockey och basket. Men också 
i handboll och amerikansk fotboll. Flertal 
landslagspersoner och elittävlingar i 
parasporter. Använder främst AIK:s verk
samhet i sin destinationsmarknadsföring. 
Mycket bra arenor för många elitidrotter 
och andra underhållningsevent.

3. MORA: Kommunen har 20.000 
invånare. Är troligtvis en av Sveriges 
främsta kommuner vad gäller idrottsligt 
varumärke. Främst relaterat till Vasalop
pets elit och motionsverksamhet med 
snart 100.000 deltagare för vinter och 
sommareventen. Har två elitlag: ishockey 
(SHL herrar) och elitserien för damer 
i innebandy. Mycket starka elitåkare i 
längdskidåkning i IFK Mora. Kommunen 
har marknadsföringsavtal med Mora IK 
och Kais Mora. Mycket starka idrotts
anläggningar utomhus för elit och 
motionsidrott.

eventlistan

för att nå en topplacering på denna 
lista krävs att kommunen har en tydlig 
eventstrategi för idrottsevent och 
idrottsrelaterade möten; har ekono-
miska och personella kompetenser för 
att genomföra strategin; genomför 
kontinuerligt mätningar av de eko-
nomiska och andra samhällseffekter 
som eventen skapar; genomför större 
internationella event samt har tillgång 
till bra inom- och utomhusarenor och 
annan infrastruktur för större event.

1. STOCKHOLM: Som vanligt mycket 
jämnt mellan Stockholm och Göteborg. 
Stockholm har en mycket bra och tydlig 
eventstrategi med 
bra och kompetenta 
genomförandere
surser och utvärde
ringar av eventens 
samhällseffekter. 
Har nyligen stärkt 
sin interna orga
nisation för att 
effektivt kunna 
hantera bidproce
ser och genomförande av 
större internationella event. Har arenor 
i Europaklass, inkluderande samarbetet 
med Friends Arena i Solna. Genomför 
årligen ett antal mycket starka event på 
Europa och världsnivå: Alpin Ski World 
Cup: Diamond League friidrott: Swim 
Open Stockholm: Stockholm Marathon: 
Elitloppet: ÅF Offshore Race: Lidingölop
pet: Sweden Horse Show och handbolls
mästerskap på EM och VMnivå. Dess
utom ett stort antal svenska mästerskap 
och landskamper samt flera lag i högsta 

serierna för fotboll och ishockey för da
mer och herrar. Den ambitionslöshet som 
stockholmspolitikerna visade i samband 
med att bryta ansökningsprocessen för 
ett vinterOS 2026 kan komma att lång
siktigt, på ett negativt sätt, påverka den 
internationella idrottsrörelsens fördel
ning av större event till Stockholm.

2. GÖTEBORG: Har i många år tillhört 
Europas främsta evenemangskommuner 
inom idrott. Satsar på internationella 
event som har hög medieexponering. 
Har länge haft en internationell kunskap 
om bidprocesser och genomförande 
av större internationella event som nu 
också finns inom flera andra svenska 
kommuner. Mycket bra eventstrategi; 
genomföranderesurser och framförallt 
mätningar av eventens samhällseffek
ter. Befintliga anläggningar räcker idag 
inte till för att kontinuerligt attrahera 
de största internationella eventen. Den 
skissade utbyggnaden av ett antal mo
derniserade och nya arenor i Göteborg 
kan därför komma att placera Göteborg i 
Europatopp igen. Liksom Stockholm ge
nomför Göteborg ett antal årliga större 
internationella event: supermatcher i 
fotboll, landskamper i fotboll, ishockey 
och handboll, Esporttävlingar, World 
Cup och EM i Ridsporter, Volvo Ocean 
Race, Special Olympic Games och Gö
teborgsvarvet. Men framförallt de stora 
internationella ungdomsturneringar som 
Göteborg årligen genomför med en sam
manlagd turistekonomisk omsättning på 
över 600 mkr.

3. KALMAR: Har utvecklat en bra 
eventstrategi med mätbara målsätt
ningar där idrottsevenemangen utgör en 
viktig del av besöksnäringen. Har genom 
sin strategi stärkt samarbetet mellan 
kommunen, näringslivet och idrottsrörel
sen. Har omorganiserat och effektiviserat 
kommunens hantering av de processer 
som arbetar med event. Har bra genom
förandeorganisation och mäter relativt 
regelbundet eventens ekonomiska och 
andra samhällseffekter, inkluderande 
ROIkrav på eventen (Return on Invest
ment av de skattepengar som investe
ras). Fokuserar mycket på event inom 
simning, cykel och motionslopp, inklude
rande toppeventet Kalmar Ironman 70.3. 
Det senare har  
2.700 deltagare med ett besöksantal på 
ca 100.000 personer under eventet som 
skapar en turistekonomisk omsättning på 
40 mkr. Dessutom skapar andra motions
event ca 10.000 starter. Använder city
kärnan för att öka eventens exponering.

3. KARLSTAD: Idrottsevenemang och 
idrottsrelaterade möten är viktiga verk
tyg i kommunens allmänna utveckling 
och särskilt i utvecklingen av idrottsturis
men. Eventen ska skapa reseanledningar 
till Karlstad. Mycket bra eventstrategi och 
genomföranderesurser. Kommunen har 
stärkt sin interna organisation genom 
att tillföra idrottsturism och utvecklingen 
av arenafrågor i ett samlat Tillväxtcen
trum tillsammans med näringslivsfrågor 
och övergripande samhällsplanering. 
Befintliga anläggningar är acceptabla för 
vissa typer av internationella idrotts
event samtidigt som en diskussion förs 
om en relativt omfattande utveckling av 
anläggningar för tävling, ungdoms och 
motionsidrott. Karlstad fokuserar idag på 
att utveckla de internationella eventen 
Svenska Rally, Karlstads Grand Prix i 
friidrott och Färjestadstravet. Genomför 
också på internationell nivå Champions 
League i ishockey, Baltic Sea Youth 
Games, andra motortävlingar, Karlstad 
Triathlon och curlingtävlingar. Ger idag 
direkt ekonomiskt stöd för att utveckla 
Svenska Rallyt för motion och tävlingar 
för rullskidor, löp och cykeltävlingar.

sveRIges FRäMsta IdRottsKoMMUNeR 2017

Sveriges främsta  evenemangskommun 2017

STOCKHOLM
”Bestämmer vilka större internationella och nationella idrottseven-
emang som ska genomföras utifrån en mycket bra eventstrategi.  
Har nu stärkt sin interna organisation för att vinna hem och genom-
föra fler större internationella idrottsevenemang i Stockholm.  
Har mycket bra arenor för internationell idrott – flera i Europatopp. 
Genomför årligen många internationella idrottsevenemang i ett 
stort antal sporter – både i inom- och utomhussporter.”

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

”Använder idrotten som hörnpelare i samhällsbyggnaden. 
Generöst stöd till de idrottsföreningar som medverkar i integra-
tions- och jämställdhetsarbetet. Starkt stöd också till de före-
ningar som skapar fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt 
för personer med funktionsnedsättningar. Använder SM veckan 
för att utveckla infrastrukturen för många mindre idrotter. 
Mycket bra tillgång till motions- och spontanidrottsytor.”

Diplom

Peter RohméeGustaf Berencreutz

Sveriges främsta 
breddidrottskommun 2017

BORÅS

Sveriges främsta 

elitidrottskommun 2017

ÖSTERSUND
”En kommun som med 62 000 invånare har ett lag i Euro League 

slutspelet i fotboll, i allsvenskan och som dessutom är Svenska Cup-

mästare – Östersunds FK. Dessutom elitlag i basket för damer och 

herrar samt damlag i fotbollsettan. Har totalt elitlag i tio idrotter. 

Mycket starka internationella idrottsstjärnor i längdskidåkning, 

skidskytte,  alpin  skidåkning  samt  i  parasporter.  Internationellt 

högklassiga arenor för skidskytte och längdskidåkning.” 

Diplom

Peter Rohmée

Gustaf Berencreutz

östersund jublar. Blev årets  
elitidrottskommun.



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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10 IdRottsKoMMUNeRNa öReBRo oCH HaLMstad

idrottskommunen örebro utmärker sig 
för sin bredd av elitidrottslag inom fle-
ra idrotter, och under hösten utarbetas 
en ny modell vad gäller ekonomiskt stöd 
till elitlag. parallellt med detta arbete tar 
kommunen fram ett nytt idrottspolitiskt 
program som ska stärka förutsättning-
arna för bredd och elitidrott.

Under det senaste decenniet har Örebro 
SK, Örebro Hockey och KIF Örebro DFF 
etablerat sig i fotbollens och hockeyns hög-
sta serier, vilket har inneburit ökad expo-
nering i medier över hela landet.

–  Vi har länge varit angelägna om att 
våra elitlag ska heta något med Örebro ef-
tersom det ger kommunen bra marknads-
föring. Vår sponsring av elitlag har länge 
styrts av marknadsföringsaspekter. Mindre 
elitklubbar har upplevt detta som orättvist 
och nu gör vi om vår policy kring eko-
nomiskt stöd, säger Alf Lindblad, evene-
mangssamordnare vid Örebro kommun.

Enligt Sveriges Radio P4 Örebro fick 
Örebro Hockey och Örebro SK 2,2 mil-
joner kronor vardera i kommunalt stöd 
2016 medan Örebro Volley, vars damlag 
gick hela vägen till SM-final, fick 75.000 
kronor.

– Det är fel om vi helt låter medias dag-
ordning avgöra vårt stöd, då klubbarna 
själva har svårt att styra hur mycket de syns 
i media. I det nya förslaget ska de tre störs-

ta klubbarna få stöd genom stadens mark-
nadsbolag Örebrokompaniet och hanteras 
som all övrig marknadsföring.

– Resterande elitklubbar och individu-
ella elitidrottare ska få stöd via Kultur och 
fritid efter andra parametrar som kom-
munen just nu tittar på. Vårt mål är den-
samma, elitidrotten ska fortsätta utveckla 
Örebro.

 
hur jobbar ni med event?
– De senaste åren har vi haft landskamp 
i ishockey och en del ungdomslandskam-

per i fotboll. I dagsläget är vi inte ute och 
söker efter stora event utan arbetar med 
de tävlingar, cuper och läger som finns i 
staden. Vi erbjuder föreningar hjälp med 
marknadsföring av tävlingar.

Klubbarnas etableringar i fotbollens 
och hockeyns toppskikt har även innebu-
rit flera byggnationer på kommunalägda 
och centralt placerade arenor som alla går 
under namnet Behrn Arena. Bandyhallen, 
som stod klar 2009, ska nu byggas ut med 
nya omklädningsrum.

– Förutom bandyhal-
len kommer det under 
de närmaste åren sat-
sas på nya skollokaler 
vilket ger fler inomhus-
hallar till breddidrotten. 
Vår största ekonomiska 
stöttning av idrotten sker 
genom lokalsubventioner, men vi stöttar 
även föreningsverksamheten genom andra 
bidragsformer som investeringsbidrag och 
aktivitetsstöd, förklarar Magnus Wistrand, 
idrott- och friluftschef på kultur och fri-
tidsförvaltningen.

riktade satsningar
Magnus berättar att fritidsnämnden arbe-
tar för fullt med att ta fram ett idrottspo-
litiskt program som ska presenteras inom 
kort, och att kommunen sedan en tid till-
baka har riktade satsningar på olika projekt 

med idrott i fokus.
– För att fler ska kunna ta del av våra 

isytor kan medborgarna låna skridskor 
och hjälmar helt gratis. Vi arbetar aktivt 
med rekreations- och aktivitetsytor för 
spontanidrott och stöttar olika integra-
tionsprojekt, bland annat ÖSK Hand-
bolls projekt Handboll för Hjärta och 
Gemenskap. Projektet ger ungdomar i   
Vivalla och Brickebacken möjlighet att 
utöva idrott oavsett bakgrund, säger  
Magnus Wistrand. 

text: pIerre eklund

Idrotten utvecklar örebro 
antal invånare: 148 077

skolor: Flera 
idrottsutbildningar samt 
idrottsvetenskap på Örebro 
universitet.

antal idrottsföreningar: Cirka 170.

Kända klubbar: Örebro SK HFF, Örebro Hockey, 
KIF Örebro DFF, Örebro Volley, Örebro SK Bandy, 
KFUM Örebro och Örebro Innebandy.

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Isaac Kiese 
Thelin, Lisa Dahlkvist och Jimmy Durmaz 
(fotboll), Emilia Fahlin (cykel), Carl Gunnarsson 
(ishockey), Emil Andersson (bordtennis), Richard 
Göransson (racing) och Marcus Ericsson (F1). 
Legendaren Ronnie Peterson.

arenor: Behrn Arena. Idrottshuset samt flera 
idrottsanläggningar för breddidrott.

öReBRo KoMMUN  

Idrottshuset rymmer hallar för flera inom-
hussporter. Magnus  

wistrand

Breddidrott och event viktigt för Halmstads tillväxt
2016 utsågs halmstad till Sverige tred-
je bästa breddidrottskommun i Sport &  
Affärers stora kartläggning, bland annat 
för sina satsningar på nolltaxa och sär-
skild simundervisning. kommunen har 
även ett skickligt eventarbete som har 
resulterat i värdskapet av lag-VM i bord-
tennis 2018.

När Malin Niedomysl, tillförordnad idrott- 
och fritidschef i Halmstads kommun, ska 
lyfta fram kommunens viktigaste satsning 
på breddidrott väljer hon nolltaxan som 
innebär att föreningar får nyttja kommu-
nens anläggningar gratis vid verksamheter 
för barn och ungdomar upp till 20 år.

– Det skapar goda förutsättningar för 
alla föreningar, och är ett sätt för oss att 
säkerställa att pengarna verkligen går till 
barn och ungdomar och inte till senior-
verksamhet.

–  Vi stödjer även spontana verksamhe-
ter som fångar upp ungdomar som inte vill 
deltaga i organiserad idrott med schema-
lagda träningar. Stödet fastställs genom di-
alog med idrotten. I vårt integrationsarbete 
har vi satsat på intensivsimskolor och att 
skapa hållbar samverkan med olika aktörer 
som främjar det långsiktiga arbetet.

Attraktiv destination
Halmstad, som har varit värd för SM-

veckan två gånger, har ett stort och brett 
utbud av idrottsanläggningar, vilket inte 
bara gynnar det lokala föreningslivet utan 
gör kommunen till en attraktiv destination 
för olika läger.

– Det har länge funnits lägerverksamhe-
ter i Halmstad. Det vi ser nu är att antal 
läger ökar och att antalet besökare blir fler 
och fler för varje år. Många föräldrar föl-
jer med sina barn hit, vilket leder till ökad 
turistomsättning. Från och med i år finns 

även Stadium Sports Camp här.
I kommunen är det Halmstad Conven-

tion Bureau som har till uppgift att vär-
va evenemang och möten inom stadens 
fokusområden, varav ett är idrott. Våren 
2018 är multianläggningen Halmstad Are-
na värd för lag-VM i bordtennis med to-
talt 144 dam- och herrlag som kommer att 
följas av flera miljoner tv-tittare över hela 
världen.

– Ett megaevent som 
betyder mycket för Halm-
stad. Två år senare arrang-
erar vi U17-EM i fotboll 
för flickor. Diskussioner 
förs kring ett antal andra 
sporter, men inget är offi-
ciellt ännu, förklarar Ann 

Johansson, chef för Halmstad Convention 
Bureau.

hur använder ni idrott för att marknads-
föra halmstad?

– Vi har en bredd i vår idrott som vi 
använder mycket i vår marknadsföring. 
Just nu sker en glidning från de stora lag-
sporterna till sporter som beachvolley, 
bordtennis, padel, parkour, yoga, SUP, 
kitesurfning, wakeboard och golf. Golf-
huvudstaden är ett exempel på ett samlat 
projekt som vi marknadsför vår destina-
tion med.

 Karolina Davidsson, vd 
för Halmstads Närings-
livs AB, anser att alla sats-
ningar på idrott och event 
i Halmstad är positivt för 
näringslivet.

– Vi ser det som en mo-
tor för tillväxt och attrak-

tivitet. Det gör staden till en plats där fa-

miljer och företagsledare vill bo. Halmstad 
är en av toppstäderna i Sverige vad gäller 
breddidrott och kan erbjuda en menings-
full fritid. För näringslivet är idrotten en 
rekryteringsbas.

text: pIerre eklund 

antal invånare: 98 935

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

antal idrottsföreningar: Ca 166 stycken.

Kända klubbar: Halmstads BK, HK Drott, 
Halmstad BTK, Halmstad GK, Hylte-Halmstad 
Volleybollklubb och Bowlingklubben Hallandia

Kända elitidrottsmän/kvinnor: Gustaf Nyquist 
(hockey), Janne Andersson (fotbollstränare) och 
Ola Lindgren (handbollstränare), Christoffer Soos 
(gymnastik) och Anna Norrman (skytte).

arenor: Örjans vall, Halmstad Arena och 
Simstadion Brottet.

HaLMstad KoMMUN  

ann johansson
karolina  
davidsson

Halmstad ser en ökning i antal läger och deltagare under sommartid vilket ger ökad turist-
omsättning.

kommunen är en attraktiv golfdestination.
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i våras var det bara ett kval mot ham-
marby if hf som hindrade Amo hand-
boll från lilla Alstermo att ta steget upp 
i handbollsligan. Amos bästa säsong  
någonsin överraskade handbolls-Sve-
rige och mycket talar för att det inte 
bara var en engångsföreteelse. kombi-
nationen av kompetens, handbollskultur 
och ett starkt näringsliv gör att bön-
derna från Småland blir att räkna med 
i år igen.

Solen har gått ner och den mörka skogen 
ligger så nära vägen på vissa ställen att det 
skulle gå, från passagerarplats, att göra 
high-five med träden som svischar förbi. 
Vid Bjällingsmåla naturreservat är vägen 
så smal att det faktiskt vore läskigt med ett 
möte, men bilarna som har passerat på den 
nästan sju mil långa vägen från Kalmar kan 
räknas på bara en hand. När Jesper Svens-
son, ny handbollstränare i Amo Handboll, 
20 minuter senare berättar hur jobbigt det 
är för motståndarna att ta sig till Alstermo 
och möta aggressiva handbollsbönder är 
det lätt att förstå hur de måste känna.

– Motståndarna är lite trötta efter re-
san hit och då är det tufft att möta oss. Vi 
är tuffa att knäcka och det kommer mär-
kas ännu mer i år. För mig personligen är 
handboll en kampsport, spelarna ska kun-
na gå i krig för varandra. Målsättningen är 
att vinna allt hemma och då och då plocka 
poäng på bortaplan, säger Jesper Svensson 
och ler lite finurligt.

Den entusiastiske handbollstränaren, 
som lever sig in i varje närkamp, gjorde 
succé med IK Sävehofs damer i början av 
2000-talet innan han gav sig ut på en 15 
år lång utlandskarriär i handbollens tjänst. 
När det var dags att återvända till Sverige 
föll valet på Amo som efter förlusten mot 
Hammarby i kvalet till Handbollsligan tap-

pade succétränaren Andreas Stockenberg 
till just Sävehof.

– Jag har byggt vidare på våra styrkor 
och har även lagt större prioritet på för-
svarsspelet. Vi har förlorat duktiga spelare, 
men har även plockat in bra spelare som 
exempelvis kantspelaren Anton Andreas-
son. Truppen är lite tunn, vi behöver nå-
gon mer gubbe, men överlag tycker jag att 
vi är starkare i år. 

byggde egen hall
När små klubbar på landsbygden överras-
kar hela idrotts-Sverige brukar det sluta 
med att klubbarna blir så brandskattade på 
ledare och spelare att de aldrig återhämtar 
sig. Alstermo, med cirka 800 invånare, är 
dock inte som många andra småorter. När 
Uppvidinge kommun inte ville finansiera 
en ny hall tog invånarna saken i egna hän-
der och bildade bolaget Alstermo Utveck-
lings AB. Bolaget köpte den gamla hallen 
från kommunen och byggde en ny med ett 
20-årigt hyresavtal från kommunen.

–  Med ett långt hyresavtal säkerställde vi 
samtidigt att skolan skulle leva vidare, vil-
ket är viktigt för orten. Amo hyr hallen av 
kommunen som alla andra föreningar och 
bolaget går med vinst som har investerats i 
nytt tak, värmepump och nya fönster, för-
klarar Amos ordförande Magnus Jonsson. 

För att vara en liten ort har Alstermo ett 
väldigt starkt näringsliv som under många 
år har stöttat den lokala idrotten. Fram till 
2016 var handbollslaget en del av flersek-
tionsföreningen Alstermo IF, men med 
stöd av näringslivet gjordes en elitsatsning 
på Amo Handboll förra våren. Nya klub-
ben Amo har en plan som de jobbar efter 
när de rekryterar spelare.

–  Till skillnad från många andra klubbar 
kan vi erbjuda heltids- eller deltidsarbete 
inom flera yrken, bland annat som snick-

are och elevassistent i skolan. Spelarna får 
en ingång i arbetslivet samtidigt som de får 
spela handboll. Tyvärr är det brist på bo-
städer just nu, men annars är kravet att de 
ska bo i Alstermo.

– Idag har vi åtta spelare som bor och 
jobbar här. De som pluggar i Växjö och 
Kalmar bor där. När vi värvar folk från 
större orter brukar vi prata om minuter. 
I Stockholm kan det ta en timme till hal-
len, här tar det 40 minuter från Växjö till 
Alstermo.

 
Skapar förebilder
Magnus anser att det stärker både samhäl-
let och klubben när spelarna bor på orten. 
Spelarna får en större känsla för Alstermo 
och klubbens betydelse samtidigt som bar-
nen får förebilder som de träffar i skolan, 
affären eller sporthallen.

–  Vår stora nackdel är att det finns gan-
ska få barn på orten, vilket påverkar ung-
domsverksamheten. Vi har en bollskola där 
alla från 2003 och uppåt är välkomna och 
ett lag, för pojkar och flickor födda 2006 
och 2007, i seriespel. Min son är född 2003 

och eftersom vi saknar lag får han spela i 
Växjö. Jag är nog den enda ordföranden i 
Allsvenskan som skjutsar sitt barn till en 
annan klubb.

Huvudsponsor för Amo är kabeltill-
verkaren Amokabel som även har köpt 
namnrättigheterna till hallen. Jan Blad, 
styrelseordförande och en av grundarna 
av Amokabel, förklarar att företaget ser 
sponsringen som ett sätt att säkerställa att 
bygden lever vidare. 

– För att fortsätta ha tillväxt i företaget 
är det viktigt att bygden utvecklas och inte 
dör ut, och tillsammans med andra företag 
har vi även räddat vårdcentralen och sko-
lan. I Alstermo finns det fler arbetstillfäl-
len än vad det finns arbetsför befolkning. 
Vi behöver ständigt rekrytera ny personal 
och framgångsrik idrott gör bygden mer 
attraktiv.

Stärkte varumärket
Familjen Blad har starka band till handbol-
len. Jans bror Jimmy är lagledare och ma-
terialare för Amo. Jimmys son Alexander, 
som är vd för sponsorn A-plast, är sport-
chef i klubben och Alexanders kusin Hen-
rik är vd för Amokabel.

– Alstermos utveckling betyder mycket 
för oss. Sen var kvalet till högsta serien po-
sitivt för Amokabels varumärke. Plötsligt 
skrevs det om Amo och Amokabel i riks-
pressen och det var synd att vi inte gick 
upp. Målet är att Amo ska upp i Hand-
bollsligan, säger Jan.

Ordförande Magnus Jonsson är lite mer 
försiktig, men medger att målsättningen i 
år är att sluta på övre halvan av tabellen.

– Med vår trupp och all kompetens som 
finns i klubben ska vi tillhöra toppen. Sen 
kan allt hända. Det vore fantastiskt om vi 
kan nå kval igen och lyckas gå upp.

text: pIerre eklund 

I våras mötte amo Handboll Hammarby i kvalet till Handbollsligan. nu siktar amo på nya topplaceringar.

Amo Handboll redo för ny succésäsong
grundat: 2016 (bröt sig ur 
Alstermo IF som bildades 1927)

Invånare i alstermo: Cirka 
800

Medlemmar: 600 när handbollen var en sektion i 
Alstermo IF. Nu ett hundratal

övriga idrotter på orten: Fotboll, tennis, 
gymnastik, orientering och skidåkning

sponsorer: Amokabel, A-Plast, GFAB, Talent 
Plastics, Uppvidinge kommun m.fl.

övrigt: Alstermo bruk anses ha utgjort grunden 
för ortens tillkomst på 1800-talet. Runt det 
gamla bruket växte det fram företag och 
bostäder.

aMo HaNdBoLL  

jesper svensson, 
tränare.

alstermo bruk är precis som handbollslaget en viktig motor  
i samhället med dess 800 invånare.



 athletic Fc eskilstuna 

Nykomlingens start blev hopplös med en för-
sta trepoängare som satt långt inne (Omg 15, 
Kalmar 2–1). Då var tränaren Per Olsson utbytt 
mot Michael Jolley och sedan dess har det 
gått något bättre. Två nya mittfältare i som-

mar: Defensive afghanen Mukhammad och offensive 
brassen Wanderson.

säljbara
+ Mohamed Buya f 1995  3 mkr                Talenti Sport Agency
+ Thomas Piermayr* mf 1989     2 mkr                        
Daniel Björnkvist* b 1989 2 mkr               Wasserman Media Gr.
+ Omar Eddahri f 1990 2 mkr                                                       y
Ludvig Öhman* b 1991 2 mkr                                                      W

På tillväxt (<2.000.000)
Sharif Mukhammad* mf 1990  
Wanderson Cavalcante Melo* f 1994 
 
inventarier (<500.000)
Taye Taiwo* b 1985  Michael Cocker
Zurab Tsiskaridze* b 1986 
Alireza Haghighi* mv 1988 
Mauricio Albornoz* mf 1988 
Chidi Omeje f 1990  Thomas Andersson
Jernade Meade b 1992 
Alexander Michel* b 1992 
Ferid Ali mf 1992  HK Football Management
Simon Alexandersson* f 1992  Adverto Football Agency
Andrew Fox* b 1993 
Sasa Matic f 1993  Blash Hosseini
Thomas Ulimwengu* f 1993 
Gustav Jarl* b 1995 
Robert Åstedt b 1996 
Amadou Kalabane mf 1996  Talenti Sport Agency
Aaron Zahui Bazoukou f 1996  HK Football Management

inlånade
Abdul Razak b 1992   IFK Götegorg 
Tim Erlandsson mv 1996 Nottingham Forest FC  Oliver Cabrera

utlånade
Haris Cirak mf 1995 Elverum Fotball  Sportbusiness Nordic
Bun-Dawda Sowe b 1996         Arameisk-Syrianska IF 
Rinor Nushi f 1996         Västerås SK 
Michel Dado Termanini b 1998         Syrianska FC 

utGående under sOMMarFÖnstret
Davor Blazevic mv 1993          Assyriska FF (mars) 
Anel Raskaj* mf 1989          KF Prishtina               
Emmanuel Frimpong* mf 1992          Fri 
Christoff Dias de Oliveira mf 1995          Achilles ’29 
Cem Alpek mv 1997          Ümraniyespor 

 aik	

AIK bet sig under våren fast i toppen utan 
att ha ett fungerande anfallsspel. Som-
marförstärkningar framåt: argentina-
ren Nicolás Stefanelli (Defensa y Justitia) 
och återkomne nigerianen Chinedu Obasi 

(Shenzhen). Backen Rasmus Lindkvist (Vålerengen,  
tidigare ÖFK och Dalkurd) och finske mittfältaren  
Robert Taylor (RoPS) är också nya. Observera att ut-
lånade Ahmed Yasin är lagets värdefullaste (15 mkr).
 
säljbara
Kristoffer Olsson* mf 1995             10 mkr Nordic Sky
+ Nicolás Stefanelli* f 1994             10 mkr 
+ Chinedu Obasi* f 1986             6 mkr 
+ Henok Goitom* f 1984             5 mkr                              Efraim Pachon
Haukur Hauksson b 1991               5 mkr                               Total Football
Amin Affane mf 1994             5 mkr                                 Vlado Lemic
+ Daniel Sundgren b 1990             4 mkr                  AMA Sports Agency
+ Jesper Nyholm* b 1993              4 mkr                                Patrick Mörk
+ Rasmus Lindkvist* b 1990             3 mkr                                Patrick Mörk
Johan Blomberg mf 1987             2 mkr                                Martin Klette
Denni Avdic f 1988             2 mkr                        MD Management

På tillväxt (<2.000.000)
Robert Taylor* mf 1994 
Oscar Linnér mv 1997  Martin Klette
Daniel Mushitu* f 2000 

inventarier (<500.000)
Kenny Stamatopoulos mv 1979  Patrick Mörk
Nils-Eric Johansson b 1980  Claes Elefalk
Stefan Ishizaki mf 1982  MD Management
Per Karlsson b 1986   Nordic Sky

inlånade
Simon Thern mf 1992 SC Heerenvee          MD Management
Augustín Gómez b 1996 Defensa y Justicia

utlånade
Ahmed Yasin mf 1991          BK Häcken     15 mkr    Blash Hosseini
Eero Markkanen f 1991            SG Dynamo Dresden OrsaSport
Noah Sonko Sundberg b 1996           GIF Sundsvall             Innocent Okeke
Anton Jönsson Salétros mf 1996           Újpest FC                          Martin Klette
Christos Gravius mf 1997           Jönköpings Södra IF     Patrick Mörk
Rickson Mansiamina mf 1997            Syrianska FC 
Alan Naib f 1998            Akropolis IF 

utGående under sOMMarFÖnstret
Sulejman Krpic* f 1991            FK Sloboda Tuzla  
Stipe Vrdoljak* b 1993            NK Novigrad (avslutat lån) 
Sauli Väisänen b 1994            SPAL 2013 – 2 mkr 
Rager Rebandi* mv 1997 
Patrick Kpozo b 1997            Östersunds FK 

S P E L A R - 
T R U P P E R N A
Så här var läget i Allsvenskans spelartrupper när 
det internationella transferfönstret stängde 31 au-
gusti. Årets nyförvärv är märkta med asterisk (*).
Kolumnerna: Namn, position, födelseår, försälj-
ningsvärde samt agent.
+ – anger värdeförändringarna uppåt eller nedåt 
sedan förra mätningen.

Östersund är årets börsraket
Sport & Affärer bedömer fotbollsallsvenskans spelare

Östersunds FK:s framgångar i kvalet till Europa Lea-
gue gör klubbens till säsongens börsraket. Spelarnas 
samlade värde har mer än fördubblats: Från 38 mkr i 
vintras till 86 mkr vid sommarfönstrets stängning.

Svenska klubbar har två möjligheter att ”annonsera ut” 
sina spelare. Man kan skörda efter att ha vunnit Allsvens-
kan. Eller gå ett steg till och göra ett fördelaktigt intryck 
i Europaspelet. De senaste åren är det framförallt Malmö 
FF och IFK Norrköping som på så sätt tjänat stora pengar 
på att kontinuerligt sälja spelare.

Nu är det Östersunds FK:s tur att visa vad internatio-
nella framgångar kan betyda ekonomiskt. Vårens seger i 
Svenska Cupen var den unga klubbens första mästartitel. 
Deltagandet i Europa League garanterar 25 mkr (poäng-
premier tillkommer). 

Utöver det kommer lagets spelare att stiga i värde och i 
flera fall bli aktuella för försäljning. 

Mest attraktiv är den 24-årige anfallaren Saman 
Ghoddos, fostrad i Skåne och uppmärksammad under två 
Superettansäsonger med Syrianska 2014–15. Genombrot-
tet kom dock efter övergången till ÖFK med 10 mål un-
der 2016. Han debuterade i landslaget på årets vintertur-
né men har sedan dess gjort sig tillgänglig för Iran, hans 
föräldrars hemland. Ghoddos har uppvaktats under årets 
båda transferfönster men valde, för stunden, att gå vi-
dare med ÖFK framför att omedelbart omsätta intresset 
i pengar.

Andra spelare som stärkt sina aktier är de centrala mitt-
fältarna Brwa Nouri och Fouad Bachirou, kantspelarna 
Curtis Edwards och Ken Sema samt offensivspelarna Ho-
sam Aiesh, Alhaji Gero och ständige inhopparen Jamie 
Hopcutt. Även mittlåset Sotiris Papagiannopoulos och 
Tom Pettersson har gått bra i EL-kvalet.

Europa League blir dock en ny nivå med matcher mot 
betydligt starkare Athletic Bilbao, Hertha Berlin och 
Zorja Luhansk. Tränaren Graham Potter har en bred, 
handplockad trupp. Totalt har 24 spelare använts i All-
svenskan, varav 19 i Europa League-kvalet. Potter har en 
flexibilitet i materialet som medgett rotering (att reser-
ver spelar i den allsvenska omgången närmast före en 
EL-match) och som också har en extra växel att lägga 
in under matcherna när oftast högerbacken byts ut och 
uppställningen ändras från 4–4–2 till offensivare 3–4–3. 
Just den detaljen kan bli besvärlig för den motståndare 
som underskattar jämtarna.

Men det bästa av allt är att truppen varit relativt bil-
lig att sätta ihop och att varje försäljning därför betyder 
förtjänst. Men vad händer nästa år? Spåren börjar för-
skräcka:

• Malmö FF följde upp SM-gulden 2013, 2014 och 2016 
med spel i Champions League höstarna 2014 och 2015. 
Sedan vinterfönstret 2015 har man sålt spelare för när-
mare 200 mkr. MFF har också tjänat stora belopp i Cham-
pions League. Men den interna kravbilden har inte upp-
graderats i motsvarande grad. Just nu är klubben för stor 
för Allsvenskan men samtidigt otillräcklig internationellt. 
Här finns inga visioner och risken är att pengarna förbru-
kas på driften.

• IFK Norrköpings oväntade SM-guld 2015 resultera-
de under 2016–17 i betydande transferintäkter (100 mkr) 
men noll och intet av internationella framgångar. Här går 
visionen ut på att till varje pris säkra driften av den egna 
arenan. Spelartruppen har inte kompenserats i takt med 
försäljningarna. Resultatet: IFK dalar i serietabellen.
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analys: gunnar persson gunnar@sportaffarer.se

Sommarens övergångar: Intäkterna sjunker
De senaste årens flitiga säljande har av allt att döma 
tömt lagren hos de allsvenska klubbarna. Fler spela-
re gick visserligen under sommaren än i vintras men 
generellt sett till lägre priser än tidigare. Ingen ”tok-
bingo” denna gång.

Fjorton spelare såldes utomlands under sommaren 
(mot åtta i vintras) till en sammanlagd intäkt av ca 
125 mkr (184 mkr i vintras). Halmstads Sead Haksa-
banovic var dyrast med 30 mkr (Alexander Isak 90 
mkr från AIK till Borussia Dortmund dyrast i vintras). 
     Patrick Mörk (Global Soccer Management) ge-
nomförde fyra affärer till ett värde av ca 26 mkr. 
Nordic Sky sålde två spelare för sammanlagt 25 mkr.

Östersunds FK är mitt uppe i europa League-spelet, krönet på ett år av 
otroliga framgångar.

patrick Mörk

1)     Sead Haksabanovic, 30 mkr
      Halmstads BK till West Ham United FC (Senad Haksabanovic)

2) Niclas Eliasson, 20 mkr 
      IFK Norrköping till Bristol City FC (Nordic Sky)

3)   Joseph Aidoo, 15 mkr 
      Hammarby IF till KRC Genk (Patrick Mörk)

3) Pawel Cibicki, 15 mkr 
      Malmö FF till Leeds United FC (Nochi Hamasor)

5)  Ismael Silva Lima, 10 mkr 
      Kalmar FF till Akhmat Groznyj (Blash Hosseini)

5)  Sebastian Andersson, 10 mkr 
      IFK Norrköping till 1. FC Kaiserslautern (MD Management)

7)   Svante Ingelsson, 7 mkr 
      Kalmar FF till Udinese Calcio (Patrick Mörk)

8) Nicklas Bärkroth, 5 mkr 
      IFK Norrköping till KKS Lech Poznan (Nordic Sky)

9)  Pa Konate, 3 mkr 
      Malmö FF till SPAL 2013 (Nima Modyr)

10) Mads Albæk, 2 mkr 
      IFK Göteborg till 1. FC Kaiserslautern (Elite Consulting)

10)  Sauli Väisänen, 2 mkr 
      AIK till SPAL 2013 (Patrick Mörk)

Icke offentliggjorda övergångssummor:  
Christopher Telo, IFK Norrköping till Molde (Miralem Jaganjac)
Ivo Pekalski, Halmstads BK till Oxford United FC (Patrick Mörk)
Yoshimar Yotún, Malmö FF till Orlando City FC (Carlos Delgado) 

•Värdet på dessa tre uppskattat till ca 6 mkr.



 DjurgårDens IF	

Özcan Melkemichel har fått ordentlig fart 
på Djurgården efter en seg start.  
Lyckligtvis fick värdefulla Bristollånet 
Gustav Engvall stanna hela hösten. Men 
i övrigt är det svårt att lyfta några spe-

lare (förutom Mrabti) därför att stöttorna Jonas Olsson, 
Magnus Eriksson och Kim Källström är av olika skäl av-
slutade kapitel för den internationella marknaden.

säljbara
+ Kerim Mrabti mf 1994          15 mkr GSM
Niklas Gunnarsson b 1991         3 mkr                       Darren Young SM
Felix Beijmo* b 1998          3 mkr Nordic Sky
Andreas Isaksson mv 1981          2 mkr                                   Roger Ljung
Magnus Eriksson f 1990          2 mkr Nordic Sky
Othman El Kabir mf 1991         2 mkr                              Lamine Touré

På tIllväxt (<2.000.000)
Jacob Une Larsson b 1994   Nordic Sky
Haruna Garba* f 1994 
Jonathan Augustinsson b 1996   Nordic Sky
Soulymane Kone* b 1996   H.O.L.M.
Tino Kadewere f 1996  Blash Hosseini
Oscar Jonsson mv 1997   Neverland
Aliou Badji* f 1997 
Julian Kristoffersen* f 1997 

InventarIer (<500.000)
Kim Källström* mf 1982  Roger Ljung
Jonas Olsson* b 1983  Martin Dahlin
Amadou Jawo f 1984   Taldea
Haris Radetinac mf/f 1985   anhörig
Tommi Vaiho* mv 1988   Taldea
Kevin Walker mf 1989  Miro Jaganjac
Elliot Käck b 1989   Taldea
Marcus Hansson b/mf 1990   Neverland

InlånaDe
Gustav Engvall f 1996          Bristol City FC Nordic Sky 

utlånaDe 
Tim Björkström hb 1991          Östersunds FK Nordic Sky
Jesper Karlström mf 1995          IF Brommapojkarna Nordic Sky
Mihlali Mabhuti Mayambela mf 1996 Degerfors IF        Michael Makaab Jr
Marcus Enström* b 1997          Vasalunds IF  
Filip Tasic* mf 1998          Arameisk-Syrianska IF 
Joseph Ceesay* mf 1998          IK Frej Täby 
Besard Sabovic mf 1998          IF Brommapojkarna Nordic Sky

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Kebba Ceesay b 1987          Dalkurd FF (mars) 
Daniel Berntsen mf 1993          Vålerengen (mars) 
Soo Jong Yoon mf 1995          Umeå FC (mars) 
Michael Jahn b 1996          Karlbergs BK (mars) 

 IF elFsbOrg	

Magnus Haglunds lag var också trögt i 
starten och tränaren ifrågasattes. Men 
sedan dess har flera av de yngre kommit 
starkt. Dessutom har Samuel Holmén åter-
vänt efter tio år utomlands. Det 15-åriga 

löftet Otto Vallentin från Smålandsstenars GoIF föredrog 
Elfsborg framför att flytta utomlands.

säljbara
+ Simon Lundevall mf 1988             15 mkr Nordic Sky
+ Issam Jebali f 1991              10 mkr                     Nordic Souting
+ Daniel Gustavsson mf 1990             8 mkr                          Patrick Mörk

Adam Lundqvist mf 1994               7 mkr Essel
Per Frick f 1992               5 mkr                Stefan Pettersson
Joakim Nilsson b 1994              5 mkr                           Patrick Mörk
+ Simon Olsson* mf 1997              5 mkr                         Martin Klette
– Jesper Karlsson* f 1998              5 mkr Nordic Sky
Kevin Stuhr Ellegaard mv 1983               3 mkr           Nordic Sports Group
– Alex Dyer* mf 1990               3 mkr                   John Thornberg

På tIllväxt (<2.000.000)
Jesper Manns b 1995   Nordic Sky
Rasmus Rosenqvist mf 1996   Nordic Sky
David Olsson mv 1997 
Rami Kaib b 1997  Jonas Svensson
Ibrahim Dresevic* b 1997 
Mattias Özgün b 1998 
  
InventarIer (<500.000)
Lasse Nilsson f 1982   Essel
Jon Jönsson mb 1983   Nordic Sky
Samuel Holmén* mf 1984  Anders Wallsten
Jørgen Horn b 1987   Keypass AS
Anders Randrup b 1988  Nordic Sports Group
Emir Bajrami mf 1988  Patrick Mörk
– Viktor Prodell f 1988   Nordic Sky

utlånaDe
Viktor Götesson f 1995             Falkenbergs FF  

 IFK gÖtebOrg	

Ett välmotiverat tränarbyte och relativt stor 
spelaromsättning efter en vår i besvikelsens 
tecken. Just nu finns det inte särskilt mycket 
kvar att sälja. Mittbacken Thomas Rogne går 
gratis till Polen i höst. Men ersättaren är klar: 

Brommapojkarnas Carl Starfelt, född 1995. Scott Jamie-
son flyttade hem till Australien av familjeskäl och fick 
köpa ut sitt kontrakt.

säljbara
+ Pontus Dahlberg* mv 1999          10 mkr Nordic Sky
Søren Rieks mf 1987          7 mkr Rispect SA
Emil Salomonsson b 1989          7 mkr                Stefan Pettersson
Mikael Boman f 1988        5 mkr                   John Thornberg
– Elias Már Omarsson* f 1995  2 mkr               Olafur Gardarsson

På tIllväxt (<2.000.000)
Sebastian Ohlsson* mf 1993 
Billy Nordström b 1995 AMA Sports Agency
Patrik Karlsson Lagemyr f 1996 Vlado Lemic
Benjamin Zalo b 1998 
Kristopher da Graca* b 1998 
August Erlingmark* mf 1998 

InventarIer (<500.000)
Tobias Hysén f 1982  Jonas Svensson
David Boo Wiklander* b 1984   Hardy M
Martin Smedberg-Dalence b/mf 1984  VMC Management
Sebastian Eriksson mf 1989  Patrick Mörk
Erik Dahlin mv 1989 
Thomas Rogne b 1990   Fri – Lech Poznan 1.1.2018 Keypass AS
 
InlånaDe
Mix Diskerud mf    1990               New York City FC  
Sam Adekugbe b    1995               Vancouver Whitecaps
Vajebah Sakor mf    1996               Juventus FC  

utlånaDe
John Alvbåge mv    1982               Stabæk IF    Rispect SA
Abdul Razak* mf    1992               AFC  Eden
Kasim Prosper                        mf             1996 Norrby IF                                                DF
Sabah Lawson mf    1997               Varbergs BoIS          

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Mattias Bjärsmyr b 1986      Sivasspor – 0,3 mkr 
Scott Jamieson b 1988      Melbourne City  
Mads Albæk mf 1990      Kaiserslautern – 2 mkr  
Henrik Björdal* mf 1997 Brighton&Hove Albion (avslutat lån)
  

 HalMstaDs bK 

HBK:s tränarbyte innebar en övergång till 
4–2–3–1 och flera spelaraffärer som följd av 
det. Islänningarna Haraldsson (Akranes) 
och Gunnlaugsson (Breidablík) är nya i lik-
het med Gefles veteran Oremo och Pontus 

Silfwer (Mjøndalen, tidigare Frej). Men den väsentli-
ga affären är försäljningen av Sead Haksabanovic till 
West Ham United för 30 mkr. Pekalski gick till Oxford 
utan att beloppet offentliggjordes. Vårlånet av Mads 
Roerslev Rasmussen blev pannkaka p.g.a. adminstra-
tiva misstag.

På tIllväxt (<2.000.000)
Marcus Johansson b 1993   Nordic Sky
Höskuldur Gunnlaugsson* mf 1994  MA Magnússon
Kusuke Kinoshita* f 1994 
Adnan Kojic b 1995  Sport Business Nordic
Marcus Mathisen b 1996  people in sport
Andreas Bengtsson b 1996   Nordic Sky
Alexander Berntsson b 1996  OML Sport & Markering
Tryggvi Hrafn Haraldsson* f 1996  Total Football
Isak Pettersson mv 1997  Jonas Svensson
Alexander Arvidsson mf 1998 
Ardian Berisha f 1998 
Gabriel Gudmundsson mf 1999 
Jonathan Svedberg mf 1999 
Rasmus Wiedesheim-Paul f 1999 

InventarIer (<500.000)
Jesper Westerberg b 1986  John Thornberg
Johan Oremo* f 1986   Neverland
Fredrik Liverstam b 1988  John Thornberg
Pontus Silfwer* mf 1991 
– Alexander Ruud Tveter f 1991  André Schei Lindbæk
Malkolm Nilsson mv 1993   Nordic Sky
Nikolaj Alho* f 1993 

InlånaDe
Aboubakar Keita mf 1997      FC København 

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Fredrik Olsson f 1985      Jönköpings Södra IF 
Alexander Henningsson mf 1990      Fredrikstad FK 
Ivo Pekalski mf 1990      Oxford United 
Simon Silverholt mf 1993      GAIS 
Rebin Asaad mf 1994      Hammarby IF 
Mads Roerslev Rasmussen b 1999      FC København (avslutat lån) 
Sead Haksabanovic mf 1999      West Ham United – 30 mkr 

 HaMMarbY IF	

Nye sportchefen Jesper Janssons använ-
de sommarfönstret till att stöpa om trup-
pen helt och hållet. Med en stor försälj-
ning (Joseph Aidoo till Belgien för 15 mkr) 
och flera avslutade kontrakt skapades ut-

rymme för nytillskott i alla lagdelar. Båda målvakterna 
byttes ut. Av nyförvärven har anfallarna Tankovic och 
Svendsen förutsättningar att öka i värde rejält.

säljbara
+ Jiloan Hamad* mf 1990 10 mkr Brightbird
+ Bjørn Paulsen* b 1991 6 mkr MB Sports
+ Mads Fenger* b 1990 5 mkr Sports Ent. Group
+ Muamer Tankovic* f 1995 5 mkr Fabio Alho
+ Sander Svendsen* f 1997 5 mkr 
Birkir Már Sævarsson b 1984 3 mkr  
Arnór Smárason mf 1991 3 mkr Total Football
+ Jeppe Andersen* mf 1992  3 mkr 

På tIllväxt (<2.000.000)
Rebin Asaad* mf 1994 
Marcus Degerlund* b 1998 
Leo Bengtsson* mf 1998  OML Sport&Marketing
Oscar Krusnell* b 1999 
André Alan Al Sanati mf 2000 
Elias Durmaz* mf 2000 

InventarIer (<500.000)
Kennedy Bakircioglü mf 1980   Nordic Sky
Benny Lekström* mv 1981 
Johan Wiland* mv  1981  Niclas Jensen
Stefan Batan b 1985   Taldea
Mats Solheim b 1987   Keypass AS
Pa Amat Dibba f 1987   Taldea
Rômulu Cabral f 1991  OML Sport&Marketing
Serge-JR Martinsson Ngouali* mf 1992 

utlånaDe 
Imad Khalili f 1987 IF Brommapojkarna      Miro Jaganjac
Gershon Koffie mf 1991 New England Revolution Onfield
Oliver Silverholt mf 1994 Varbergs BoIS Nordic Sky
Dusan Jajic mf 1998 IK Frej Täby Nordic Sky

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Johan Persson mf 1984         Fri – Helsingborgs IF 
Tim Markström mv 1986         Fri – Sandvikens IF 
Ögmundur Kristinsson mv 1989         Fri – Excelsior Rotterdam 
Mario Musa b 1990         NK Dinamo Zagreb (avslutat lån) 
Richard Magyar b 1991         Fri – SpVgg Greuther Fürth 
Fredrik Torsteinbø mf 1991         FK Viking Stavanger 
Joseph Aidoo b 1995         KRC Genk – 15 mkr 
Isac Lidberg f 1998         Åtvidabergs FF (mars) 

 bK HäcKen 

Häckens vår var väl varken hackad eller 
malen. Nye Shkodran Maholli (Åtvidaberg) 
funkade inte och såldes kvickt vidare till Si-
rius. Lånade ersättaren Ahmed Yasin har 
gått desto bättre. GAIS:aren Celik är tillbaka 

i Sverige efter fem säsonger utomlands där de tre för-
sta var lyckade. Dalebo Irandust är en nykomling med 
potential.

Plac              Klubb                                            Uppskattade värden 
                                                            Okt 2017                                Feb 2017                  +/– 

1 (1)           Malmö  130       102,5           +27,5                     11 (9) 9 (11)

2 (12)       Östersund  86       38           +46                     11 (5) 3 (7)

3 (3)         Elfsborg  81,5       71,5           +10                     10 (10) 6 (7)

4 (4)         AIK  79       59           +5                     12 (9) 3 (7)

5 (6)         Örebro  59,5       50,5           +9                     6 (5) 12 (13)

6 (2)         Norrköping  57       73           –16                     6 (9) 9 (10)

7 (10)        Hammarby  56       42,5           +13,5                     8 (7) 6 (9)

8 (8)           Häcken  54       47           +7                     8 (5) 6 (9)

9 (7)         Djurgården  47       48           –1                     6 (7) 8 (14)

10 (5)       Göteborg  46       59           –13                     5 (7) 6 (7)

11 (11)         Kalmar  39       40,5           –1,5                     4 (3) 8 (12)

12 (13)        Sundsvall  34,5       36,5           –2                     1 (3) 14 (13)

13 (15)        Sirius  32       29,5           +2,5                     3 (2) 8 (9)

14 (9)       Halmstad  31,5       43,5           –12                     0 (3) 14 (15)

15 (16)      Jönköping  29       28           +1                     1 (1) 9 (10)

16 (14)      AFC  23       35,5           –12,5                     4 (4) 2 (12)

Totalt	 	 885	 	 				814,5	 									+70,5																		96	(89)								123	(164)

Östersund bakom uppgången

Börstoppen
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SporT	&	Affärer 13

säljbara
+ Dalebo Irandust* mf 1998           8 mkr Nordic Sky
Paulinho f 1986           6 mkr Luzzsports
Nasiru Mohammed mf/f 1994           5 mkr LionShare
Mohammed Abubakari mf 1986           4 mkr sports-deal
Erik Friberg* mf 1986           4 mkr GSM
Mervan Celik* mf 1990           4 mkr                         Hasan Cetinkaya
+ Alhassan Camara f 1993        4 mkr                      MD Management
Juhani Ojala* b 1989           2 mkr 

På tIllväxt (<2.000.000)
Jonatahan Rasheed* mv 1991   –
Jakob Lindström* mf 1993   Nordic Sky
Egzon Binaku b 1995   HCM
Joel Andersson mf 1996   Nordic Sky
Adam Andersson mf 1996   Nordic Sky
Kevin Ackermann* mf 2001  AMA Sports Agency

InventarIer (<500.000)
Christoffer Källqvist mv 1983   –
Kari Arkivuo b 1983  Eijkelkamp Pro Soccer
Rasmus Lindgren b 1984   Essel
Alexander Farnerud mf 1984  MD Management
Mathias Ranégie* f 1984   Carl Fhager
Emil Wahlström b 1987 
Alexander Faltsetas* mf 1987 
Peter Abrahamsson mv 1988   Nordic Sky
Jasmin Sudic b 1990   GSM
David Engström* b 1990 

InlånaDe
Ahmed Yasin mf 1991           AIK 
Chisom Egbuchulam f 1992           Enugu Rangers IFC 

utlånaDe
Gustav Berggren mf 1997           Varbergs BoIS 
Albin Skoglund f 1997           Örgryte IS HCM

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Demba Savage mf 1988          HJK Helsingfors (feb) 
Shkodran Maholli* f 1993          IK Sirius 

 
 jÖnKÖPIngs sÖDra IF 

J:Södra slokar en aning. Stefan Karlsson 
är den ende av vårens nykomlingar som 
tagit en plats. Fredrik Olsson har återvänt 
från Halmstad för att göra mål. 
Satsningen på tre spanjorer gick inte bätt-
re än Halmstads försök för några år 

sedan. En av dem lämnade i somras.  
Nye Anton Andreasson från italienska Pro Patria kommer 
ursprungligen från Elfsborg.

säljbara
Dzenis Kozica mf 1993           3 mkr Patrick Mörk

På tIllväxt (<2.000.000)
Alex Portillo b 1992 
Robert Gojani mf 1992  Nima Modyr
Anton Andreasson* mf 1993 
Anton Cajtoft mv 1994 
Árni Vilhjálmsson* f 1994  Total Football
Jonathan Tamimi b 1994  OML
Markus Tegebäck f 1997  
Alexander Jallow* b 1998 
Adam Fägerhag mf 1998 
Kalle Ekman* mf 1998 

InventarIer (<500.000)
Tommy Thelin f 1983 
Daryl Smylie mf 1985  John Thornberg
Fredrik Olsson* f 1985 
Tom Siwe b 1987  Martin Klette
Fran Marmolejo mv 1988 
Stefan Karlsson* b 1988   Taldea
Fredric Fendrich mf 1988 
Joakim Karlsson mf 1989 
Stian Aasmundsen mf 1989 
Evgenij Kobozev* mv 1990 
Jesper Svensson b 1990 
André Calisir b 1990  Sports Business Nordic

InlånaDe
Christos Gravius mf 1997          AIK Patrick Mörk
Eric Ayuk mf 1997          Philadelphia Union 

utlånaDe
Max Watson b 1996         Norrby IF 
Simon Dimitrijevic mf 1996         Husqvarna FF 

utgåenDe unDer sOMMarFÖnstret
Sergio Calatayud Lebrón mf 1990         Fri   
Liridon Silka mf 1990         Fri – IFK Värnamo (feb) 
Moses Ogbu mf 1991         Fri – IK Sirius (mars) 

Antal säljbara 
spelare

Antal spelare  
på tillväxt

Allsvenskans totalvärde stiger med 70,5 miljoner 
(+8,6%). Östersunds internationella framgångar är 
motorn i uppgången. Att relativt få spelare försvunnit 
utomlands i sommar gör också sitt till. Några har därför 
ökat i värde på rot, vilket lovar goda intäkter framöver. 
AIK står för något unikt i denna sammanställnings  
historia: Klubbens ”hetaste” spelade Ahmed Yasin är, 
med en säsong kvar på kontraktet, utlånad till Häcken. 

Djurgården gör en bra säsong men truppen har ingen 
stor framtidspotential. Norrköping dalar på grund av 
många försäljningar och otillräcklig nyrekrytering.  
Sirius gör finfina sportsliga resultat men har samtidigt 
många äldre spelare. 
Nytt i tabellen är att föregående redovisnings notering-
ar finns inom parentes.

Ahmed Yasin är hetast i AIK men för tillfället  
utlånad till Häcken. Hur tänkte man där?
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 Kalmar FF	

KFF:s tränarbyte följdes av hög spelar-
omsättning, möjlig tack vare två betydan-
de försäljningar. Mikael Dyrestam (NEC 
Nijmegen) tar plats i försvaret. Mittfältar-
na Romário (Rio Branco), Harmeet Singh 

(norrman från polska Wisla Plock) och Jonathan Ring 
(åter från Gençlerbirligi) är också nya liksom anfallarna 
Erton Fejzullahu (Sarpsborg) och Philip Hellquist (se-
nast i Österrike). Mittfältet blir bättre men jag är inte 
övertygad om avslutarnas förträfflighet.

Säljbara
+ Erton Fejzullahu*  f  1988  5 mkr 
Filip Sachpekidis  mf  1997  4 mkr  Nordic Sky
+ Jonathan Ring*  mf  1991  3 mkr                                 Patrick Mörk
+ Herman Hallberg  mf  1997  3 mkr 

På tillväxt (<2.000.000)
Mahmoud Eid  f  1993    Blash Hosseini
Måns Söderqvist  f  1993    Patrick Mörk
Lucas Hägg Johansson  mv  1994 
Sebastian Starke Hedlund b  1995    MVP Management
Anton Maikkula  b  1997 
Adel Ziarat  b  1998 
Carl Johansson  mf  1998 
Edvin Crona  f  2000 

inventarier (<500.000)
Stefan Larsson  b  1983     
David Elm  f  1983    Patrick Mörk
Emin Nouri  b  1985      GSM
Tobias Eriksson  mf  1985 
Romario Pereira Sipião  mf/f  1985    Jonas Svensson
Viktor Elm  mf  1985    Patrick Mörk
Markus Thorbjörnsson  b  1987 
Rasmus Elm  mf  1988    Patrick Mörk
Marko Biskupovic  b  1989 
– Viktor Agardius  b  1989 
Papa Diouf  mf/f  1989    JL Sportmanagement
Ole Söderberg  mv  1990    Jonas Svensson
Harmeet Singh*  mf  1990 
Mikael Dyrestam*  b  1991 
Philip Hellquist*  f  1991 
Romário Marques Rodrigues*  f  1992 

inlånade
Melker Hallberg*  mf  1995  Udinese Calcio              Patrick Mörk

Utlånade
Johan Ramhorn  b  1996  Åtvidabergs FF      Jonas Svensson
Sebastian Ramhorn  b  1996  Åtvidabergs FF      Jonas Svensson
Lumala Abdu  f  1997  Helsingborgs IF          Max Goldberg
John Håkansson  mv  1998             Husqvarna FF 

Utgående Under SommarFönStret
Ismael Silva Lima  mf  1994                Akhmat Groznyj – 10 mkr 
Giga Chkheidze  b  1997                 Fri – IFK Berga 
Svante Ingelsson  mf  1998                Udinese Calcio – 7 mkr 

 malmö FF 

Johan Dahlin är ny målvakt och duon Sarfo 
(Sirius, 13 mkr) och Strandberg (Club Brugge) 
spännande offensiva förvärv. Men be mig 
inte förklara varför förra årets store framspe-
lare Wolff Eikrem hamnat i onåd eller varför 
man överhuvudtaget köpt nigerianen Bonke 

Innocent från Lillestrøm för 8 mkr. Den sistnämnde är 
en defensiv mittfältare som vid ankomsten (!) konstate-
rades vara alltför opolerad för Allsvenskan. MFF är för 
bra för Allsvenskan men oförmöget att lyfta sig i inter-
nationell konkurrens.

Säljbara
Jo Inge Berget  f  1990  20 mkr                      Jim Solbakken
+ Anders Christiansen  mf  1990  20 mkr                    Elite Consulting
Kingsley Sarfo*  mf  1995  15 mkr                      Nochi Hamasor
Carlos Strandberg*  f  1996  15 mkr                            Vlado Lemic
– Oscar Lewicki  mf  1992  10 mkr                            Roger Ljung
– Magnus Wolff Eikrem  mf  1990  10 mkr                       Jim Solbakken
Lasse Nielsen*  b  1988  5 mkr                           Sport Plus FM
Johan Dahlin*  mv  1986  4 mkr                     MD Management
Bonke Innocent*  mf  1996  4 mkr                  Emefie Aneke Atta
Alexander Jeremejeff  f  1993  4 mkr  anhörig
Andreas Vindheim  b  1995  2 mkr  goOn AS

På tillväxt (<2.000.000)
Piotr Johansson  mf  1995      GSM
Franz Brorsson  b  1996      Nordic Sky
Erdal Rakip  mf  1996      HCM
Felix Olsson Lundgren  b  1998 
Dennis Hadzikadunic  b  1998    MD Management
Samuel Adrian*  mf  1998 
Mattias Svanberg  mf  1999    MD Management
Pavle Vagic*  mf  2000 

inventarier (<500.000)
Markus Rosenberg  f  1982      MD Management
Behrang Safari  b  1985      MD Management
Rasmus Bengtsson  b  1986      HCM
Fredrik Andersson  mv  1988      AMA Sports Agency
Anton Tinnerholm  b  1991      Nordic Sky
Luis Felipe Carvalho  b  1993      Terje Ström

Utlånade
Sixten Mohlin  mv  1996               Kristianstads FC  Fabio Alho
Erik Andersson   mf  1997  Trelleborgs                     Roger Ljung
Marko Johansson  mv  1998               Trelleborgs FF 
Anton Kralj*  b  1998               Gefle IF 
Teddy Bergqvist  f  1999  Åtvidabergs FF            Martin Klette

Utgående Under SommarFönStret
Johan Wiland  mv  1981             Hammarby IF 
Tobias Sana  mf  1989             Fri – AGF Århus   
Yoshimar Yotún  b  1990             Orlando City   
Pa Konate  b  1994             SPAL 2013 – 3 mkr   
Pawel Cibicki  f  1994             Leeds United – 15 mkr  

 iFK norrKöPing	

Efter vinterförsäljningen av Tesfaldet Tekie 
(15 mkr) försvann nu även Christopher Telo, 
Niclas Eliasson, Nicklas Bärkroth och Sebas-
tian Andersson (sammanlagt drygt 35 mkr). 
Nytillskotten Johannes Vall (Falkenberg) 

och Alexander Jakobsen (Viborg, tidigare Falkenberg) 
har inte alls samma dignitet. Tränaren/managern Jens 
Gustafsson har av allt att döma händerna bakbundna 
och den svaga poänghåvningen efter uppehållet (2–1–
6) larmar om att laget är på väg mot nedre halvan. Bär-
kroth och Telo gick med ett halvår kvar på kontraktet.

Säljbara
Linus Wahlquist  b  1996      10 mkr  Nordic Sky
+ Karl Holmberg  f  1993      8 mkr                         Jonas Wirmola
Filip Dagerstål  mf  1997      5 mkr  Nordic Sky
Jón Gudni Fjóluson  b  1989    4 mkr                            Total Football
David Moberg Karlsson  f  1994      4 mkr  Nordic Sky
Simon Skrabb*  f  1995      4 mkr  GSM

På tillväxt (<2.000.000)
Andreas Hadenius  b  1991    Stefan Pettersson
Gudmundur Thorarinson* mf  1992    Magnús A Magnússon
Alexander Jakobsen*  mf  1994    Freebody Appiah
Henrik Castegren  b  1996 
Eric Smith  mf  1997      GSM
Alfons Sampsted*  b  1998 
Adin Bukva*  f  1998   
Pontus Almqvist*  mf  1999 
Arnór Sigurdsson*  mf  1999 

inventarier (<500.000)
Andreas Johansson  mb/mf  1982    Carlzon Sport Agency
Daniel Sjölund  mf  1983    Stefan Pettersson
Marcus Falk-Olander  mf  1987 
Nikola Tkalcic  b  1989    Miro Jaganjac
David Mitov Nilsson  mv  1991    Stefan Pettersson
Aslak Falch*  mv  1992 
Johannes Vall*  mf  1992 
Andreas Blomqvist  mf  1992    MD Management

Utlånade
Erik Lindell  b  1996     Degerfors IF 
Gentrit Citaku  mf  1996     IFK Värnamo   
Julius Lindgren*  mv  1997     Husqvarna FF 
Mohanad Jeahze  b  1997  Syrianska FC                Blash Hoseini

Utgående Under SommarFönStret
Michael Langer  mv  1985     Fri   
Otto Martler*  mv  1987     Fri – GAIS 
Christopher Telo  b  1989     Molde FK 
Sebastian Andersson  f  1991     Kaiserslautern – 10 mkr 
Nicklas Bärkroth  mf  1992     Lech Poznan – 5 mkr  
Niclas Eliasson  mf  1995     Bristol City – 20 mkr 

Brendan Hines-Ike  b  1994    Global Premier Management
Ferhad Ayaz  mf  1994      Rispect
Sebastian Ring  b  1995 
Lukman Murad  mf  1996 
Isaac Boye*  f  1997 
Douglas Bjäresten  mv  1998 
Alfred Ajdarevic  mf  1998 
Jonathan Lundberg  f  1998 
Arvid Brorsson*  mf  1999 

inventarier (<500.000) 
Nordin Gerzic  mf  1983    Jonas Svensson
Martin Lorentzson  b  1984    Martin Klette
Patrik Haginge  b  1985    Innocent Okeke
Logi Valgardsson  b  1988    Total Football
Damien Plessis*  b  1988 
Victor Sköld  f  1989      VMC Group
Petteri Forsell*  mf  1990 

Utlånade
David Holm  f  1997  BK Forward 

Utgående Under SommarFönStret
Yannis Mbombo*  f  1994  Fri   
Carl Ekstrand Hamrén  b  1996  Fri – Karlslunds IF 
Divine Nash  mf  1996  Manchester City FC (avslutat lån) 

 öSterSUndS FK 

ÖFK växer så det knakar. Höstens allsvenska 
insats blir antagligen lidande av engage-
manget i Europa League. Men det är natur-
ligt. Klubben kommer nu att ha ett gyllenen 
läge att tjäna pengar på försäljningar under 
vinteruppehållet.

Säljbara
+ Saman Ghoddos                 mf     1993              20 mkr  Brightbird
+ Ken Sema                       mf     1993              15 mkr                              Patrick Mörk
+ Jamie Hopcutt               mf     1992              8 mkr 
+ Hosam Aiesh                       f     1995              8 mkr 
+ Curtis Edwards                  mf     1994              6 mkr                              Blash Hoseini
Johan Bertilsson*                mf     1988              4 mkr  Neverland
Brwa Nouri                       mf  1987              3 mkr                         John Thornberg
+ Sotiris Papagiannopoulos b     1990              3 mkr 
Tom Pettersson*                   mf     1990              3 mkr  VMC Group
+ Alhaji Gero                       f     1993              3 mkr                         John Thornberg
+ Dennis Widgren                 b     1994              3 mkr  Brightbird

På tillväxt (<2.000.000)
Ludvig Fritzson*  mf            1995      Brightbird
Patrick Kpozo*  b               1997 
Frank Arhin*  mf            1999 

inventarier (<500.000)
Emil Hedvall*  mv           1983      Neverland
Bobo Sollander  b               1985 
Aly Keita  mv           1986 
Samuel Mensiro  b               1989      Phil Radley
Fouad Bachirou  mf            1990 
Ronald Mukiibi  b               1991      VMC Group
Gabriel Somi  b               1991 
Douglas Bergqvist  b               1993 

inlånade
Andreas Andersson  mv  1991           Gefle IF 
Tim Björkström  b  1991           Djurgårdens IF  Nordic Sky

Utlånade
Sebastian Lundbäck  mf  1996                Team TG FF       Wasserman Media Gr.

Utgående Under SommarFönStret
Andrew Mills  mv  1993           IFK Östersund (avslutat lån) 
Darijan Bojanic  mf  1994           Helsingborgs  IF (avslutat lån) 

Ihab Naser*    mf  1997     Syrianska FC (via Sylvia) 
Tidjani Diawara*    f  1998     Nyköpings BIS 

 iK SiriUS	

De 13 miljonerna från Malmö för Kingsley 
Sarfo öppnade för rekryteringen av Sam 
Lundholm (NEC Nijmegen), Elias Anders-
son (Varberg) och Shkodran Maholli (Häck-
en). Den breddningen är avgörande för att 
nykomlingen ska kunna hålla trycket uppe 

under hösten.

Säljbara
Shkodran Maholli*  f  1993  4 mkr                                   Nordic Sky
Sam Lundholm*  b  1995  3 mkr                                Vlado Lemic
Josh Wicks*  mv  1983  2 mkr      Global Football Consulting
 
På tillväxt (<2.000.000)
Lukas Jonsson  mv  1992 
Johan Andersson  b  1995      Neverland
– Stefano Vecchia Holmquist* mf  1995    Nordic Sky
Elias Andersson*  mf  1996 
Oscar Kindlund  mf  1997 
Kyria Kambusi*  mf  1998 
Karvan Ahmadi  mf  1998 
Zackarias Faour*  f  1998 

inventarier (<500.000)
Andreas Eriksson  f  1981    Innocent Okeke
Jesper Arvidsson  b  1985      Taldea
Niklas Busch Thor  mf  1986 
Philip Haglund*  mf  1987      Nordic Sky
Ian Sirelius  mf  1987 
Kim Skoglund  mf  1987 
Christer Gustafsson  f  1987 
Oscar Pehrsson  b  1988 
Ante Björkebaum  mf  1988    Stefan Pettersson
Johan Eiswohld*  mf  1990 
Alexander Nilsson  f  1990      Taldea
Karl Larsson  b  1991 
Moses Ogbu*  mf  1991      Taldea
Daniel Jarl*  b  1992    Martin Klette

Utlånade
Diego Montiel*  mf  1995              Gefle IF 
Jakob Bergman  b  1996              Nyköpings BIS 
Gustav Thörn  b  1997              Sandvikens IF 

Utgående Under SommarFönStret
Benny Lekström  mv  1981              Fri – Ängby IF (mars) 
Dragan Kapcevic  f  1985              Fri – Östers IF   
Kingsley Sarfo  mf  1995              Malmö FF – 13 mkr 

 giF SUndSvall 

Platt fall för GIF så här långt. Av nyför-
värven väntar Samuel Aziz (skadad) på 
sin debut medan spanjorerna Carlos 
Gracia (Valencia) och David Batane-
ro (Sabadell) missade vårsäsongen på 
grund av administrativt övergångstras-

sel. Ett förlorat år där all energi måste gå till att hänga 
kvar. Peter Wilson kan ta ytterligare ett steg.

Säljbara
Kristinn Freyr Sigurdsson  mf                  1991      2 mkr                             Total Football

På tillväxt (<2.000.000)
Eric Larsson  b  1991    Innocent Okeke
Carlos Gracia*  b  1993 
Dennis Olsson  b  1994 
Smajl Suljevic  mf  1994    Advokatbyrån Vaziri
Erik Granat  mf  1995    Arash Bayat/VMC
Romain Gall*  mf  1995 
William Eskelinen*  mv  1996 
Eric Björkander  b  1996      Neverland
Juho Pirttijoki*  b  1996 
Peter Wilson  f  1996      Essel
Linus Sahlin*  b  1997 
Jonathan Morsay  f  1997    Blash Hosseini
Filip Tägtström  b  1998    Soleon Sports Management
Amaro Bahtijar  mf  1998      Neverland

inventarier (<500.000)
Tommy Naurin  mv  1984    Arash Bayat/VMC
David Myrestam*  b  1987    Miro Jaganjac
Sebastian Rajalakso  mf  1988      Golden Star
David Batanero*  mf  1988 
Marcus Danielson  b  1989    Arash Bayat/VMC
Lloyd Saxton  mv  1990      Neverland
Kristinn Steindórsson  mf  1990    Total Football
Lars Chr. Krogh Gerson  mf  1990    Blash Hosseini
– Samuel Aziz*  f  1991    HK Football Management

inlånade
Noah Sonko Sundberg  b        1996 

Utlånade
Granit Buzuku  mf        1993          IFK Luleå 
Jaudet Salih*  mf        1997          IK Frej Täby 

 örebro SK 

ÖSK har ett par starka offensiva krafter 
men behöver fortsätta storstädningen för 
att i förlängningen kunna få ett lag där 
alla arbetar för varandras bästa.  
I nuvarande läge får ÖSK ut relativt lite av 

spelarmaterialet. Tränarbytet kanske hjälper.

Säljbara
+ Maic Sema  mf  1988  8 mkr                                      Transfair
+ Nahir Besara  mf  1991   8 mkr                               Patrick Mörk
Johan Mårtensson*  mf  1989  4 mkr                      Stefan Pettersson
Kennedy Igboananike*  f  1988  4 mkr                         Innocent Okeke
Michael Almebäck  b  1988  4 mkr                       MD Management
Oscar Jansson  mv  1990   4 mkr 

På tillväxt (<2.000.000)
Anton Fagerström  mv  1991    Wasserman Media Gr.
Michael Omoh  f  1991    Sports Advisers Group
Filip Rogic*  mf  1993 

 

+ Anders Christiansen              Malmö FF                       1988                         20 mkr                        10 mkr
   Jo Inge Berget                       Malmö FF               1990  20 mkr  20 mkr
+ Saman Ghoddos                       Östersunds FK       1993  20 mkr  ny
+ Simon Lundevall                    IF Elfsborg               1988  15 mkr  ny
+ Ahmed Yasin                    AIK                                 1991  15 mkr  ny
+ Ken Sema                    Östersunds FK         1993  15 mkr  ny
+ Kerim Mrabti                    Djurgårdens IF       1994  15 mkr  ny
+ Kingsley Sarfo                    Malmö FF               1995  15 mkr  ny
+ Carlos Strandberg                        Malmö FF               1996  15 mkr  ny
–  Magnus Wolff Eikrem             Malmö FF                 1990  10 mkr  20 mkr
+ Jiloan Hamad                    Hammarby IF         1990  10 mkr  ny
+ Issam Jebali                    IF Elfsborg               1991  10 mkr  ny
    Oscar Lewicki                    Malmö FF               1992  10 mkr  10 mkr
+ Nicolás Stefanelli                    AIK             1994  10 mkr  10 mkr
    Kristoffer Olsson                    AIK           1995  10 mkr  10 mkr
    Linus Wahlquist                    IFK Norrköping        1996  10 mkr  10 mkr
+ Pontus Dahlberg                    IFK Göteborg                   1999  10 mkr  ny

namn	 															Klubb	 																							född	 okt	2017	 					feb	2017

Allsvenskans	guldklimpar
Listan över guldklimpar sväller trots att 13 spelare sålts utomlands i sommar.  
Här finns 16 namn färdiga för försäljning. Värderingen är i allmänhet konservativ.  
Om två eller flera klubbar bjuder kan allting hända.

Malmö FF dominerar listan. Det börjar bli trångt i truppen där samtidigt som laget 
inte lever upp till förväntningarna, vilket kan sluta med att någon eller några begär 
att få bli sålda.

Östersund har för första gången två man med. I rätt ålder dessutom (båda är 24 år). 

Anders Christiansen,  
har skrivit på ett nytt 
femårskontrakt med 

Malmö FF.

bottenlagen	bytte	
tränare
Fem av 16 lag har bytt tränare under säsongen. Det gäller  
vårens tre svagaste lag – Halmstad, Kalmar och AFC – samt de 
underpresterande IFK Göteborg och Örebro.

AFC Eskilstuna
Per Olsson sparkad 28 maj. Då stod laget utan seger efter 
elva spelade matcher (0–4–7). Jesper Norberg hoppade in 
temporärt. Michael Jolley, Burnleys U23-tränare, anställdes 
13 juni.

Halmstads BK
Jan Jönsson petades som tränare 8 juni (1–3–8) för att fort-
sätta som enbart manager. Lagets togs över av Igor Krulj. 
En månad senare lämnade Jönsson HBK för att ta över San-
frecce Hiroshima i Japan. Den 29-årige Krulj spelade för HBK 
upp till juniorlaget och återkom till klubben i vintras som as-
sistent till Jönsson.

Kalmar FF
Peter Swärdh sparkad 12 juni efter bott två segrar på 12 
matcher (2–2–8). Ersatt av Nanne Bergstrand, som tidigare 
spelat för KFF 1981–82 samt tränat laget 1998–99 och 2003–13

IFK Göteborg
Jörgen Lennartsson sparkad 18 juli tillsammans med ena as-
sistenten Magnus Edlund. IFK låg då på elfte plats (4–6–4). 
Andre assistenten Alf Westerberg ersatte med bistånd av 
Torbjörn Nilsson.

Örebro SK
Alexander Axén satt på utgående kontrakt men lämnade  
i förtid, efter 21:a omgången. Axel Kjäll ersätter. Han är in-
ternrekryterad och skulle enligt planerna ha tagit över vid 
kommande årsskifte.



Utmärkelsen till årets främsta idrottskommun 2016 
gjorde oss både stolta och glada. Vi har � rat genom 
att hylla och tacka ideella krafter och eldsjälar som 
� nns i Karlstads föreningsliv – utan deras fantastiska 
engagemang hade vi inte fått utmärkelsen.

TACK ALLA ELDSJÄLAR!
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18 sPoRt & sPeL

sportspelsmarknaden på väg att ritas om
Fotbollen och ishockeyn måste hitta 
former för att själva få ta del av 
de stora vinster som spelandet på 
deras sporter ger. En situation som 
travet har redan idag.
   Det anser Håkan Sjöstrand, gene
ralsekreterare i Svenska Fotbollför
bundet och Anders Larsson, ordfö
rande i Svenska Ishockeyförbundet.
Den omreglerade spelmarknaden 
hotar de båda förbundens spons
ringssamarbeten med Svenska Spel.

Spellicensutredningen överlämnan-
de tidigare i år sitt betänkande "En 
omreglerad spelmarknad" till reger-

ingen. Utredningen har haft i uppdrag att 
lämna förslag till en ny spelreglering, som 
syftar till att skapa en spelmarknad som ska 
präglas av ett högt konsumentskydd, hög 
säkerhet i spelen och tydliga förutsättning-
ar för att få verka på marknaden. Regle-
ringen ska bygga på ett licenssystem som 
innebär att alla som agerar på den svenska 
spelmarknaden ska göra det med behöriga 
tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska 
stängas ute.

Svensk fotboll och svensk ishockey kon-
staterar att de förstår behovet av att skapa 
ordning och reda på spelmarknaden.

Men oron finns, en oro man uttryckt i 
sitt remissvar men också bland annat i ett 
debattinlägg i Svenska Dagbladet under-
tecknat av förbundens ordförande Karl-
Erik Nilsson och Anders Larsson.

– Det är viktigt 
att konstatera att 
vårt samarbete med 
Svenska Spel är ut-
märkt och att det 
här handlar om vad 
som kan hända OM 
det här förslaget blir 
verklighet i sin nu-
varande form. In-
täkterna från Svens-
ka Spel är ju en helt 
avgörande förutsättning för att bedriva vår 
verksamhet. Det är ju så hästsporten och 
travet genom ATG har det idag. Former-

na för hur det ska gå till det måste natur-
ligtvis diskuteras och utredas, säger Håkan 
Sjöstrand, som vid en avreglering vill att 
Svenska Fotbollförbundet tar över driften 
av framförallt Stryktipset. Som alterna-
tiv till ett övertagande av Stryktipset kan 
SvFF tänka sig en betydande ägarandel i 
det företag som i fortsättningen ska han-
tera sportspelen eller att spelbolagen ska 
tvingas betala en avgift för att använda fot-
bollen som spelobjekt.

Men det handlar inte enbart om pengar:
– Det är andra frågor att ta ställning till. En 
omreglering kommer att få starka konse-
kvenser. Marknaden omsätter stora peng-
ar, hur regleras marknadsföringen och hur 
blir det med trovärdighetsfrågorna? Vi har 
det växande problemet med matchfix-
ning. Vilka spelobjekt ska finnas på en sund 
marknad, exempelvis, för det är ju inte fot-
boll i sig som skapar dessa problem utan 
det är spel på fotboll som skapar matchfix-
ning, säger Håkan Sjöstrand.

Mats Enquist, vd i föreningen Svensk 
Elitfotboll, vilka sponsras av Svenska Spel, 
delar förbundets 
uppfattning.

– Ja, vi är överens 
till 100 procent. Vi 
vill understryka 
att den här frågan 
är utomordent-
ligt viktig för elit-
fotbollens framtid 
och vi måste disku-
tera hur vi ska göra. 
Det handlar om fi-
nansiering men också om viktiga samarbe-
ten när det gäller förebyggande av match-
fixning bland annat, säger han.

 
inte lottlösa
Svenska Ishockeyförbundets ordförande 
Anders Larsson menar att det finns myck-
et som är bra i den nya utredningen men 
också han känner en viss oro for relationen 
till Svenska Spel.

–  Vi har ett väldigt bra och fint samar-
bete med Svenska Spel som betytt och be-
tyder mycket för svensk ishockey. På en 
omreglerad marknad med andra förutsätt-
ningar och konkurrens är det orimligt att vi 
inom ishockeyn och fotbollen går lottlösa. 

Det är ju vi som är förutsättningen för spe-
landet. Så har vi det här med, säkerheten 
och matchfixnings-
frågan. Visst ska 
man kunna spela 
på matcher men 
idag kan man spela 
på vem som drab-
bas av den första 
utvisningen, som 
slår den första hör-
nan eller vad som 
helst. Den utveck-
lingen måste man 
också titta på, säger Anders Larsson.

Svenska hockeyligan, SHL, har delvis 
gått en annan väg. Förutom avtalet med 
spelbolaget ATG har organisationen nyli-
gen ingått i ett avtal med spelbolaget Nord-
ic Bet. Något som Anders Larsson tycker 
är olyckligt. Om utredningens förslag ge-
nomförs så är det aktuellt att införas 2019. 
Till dess gäller det så kallade främjande-
förbudet

–  Vi tycker det är olyckligt att SHL gjort 
ett avtal med ett annat bolag. Vi vill ju 
helst att hockeyn ska stå samlade i den här 
frågan, vi är som starkast då, konstaterar 
Larsson.

Jörgen Lindgren, vd i SHL, tycker inte 
att man gjort nå-
got fel.

–  Vi hade ett av-
tal med Svenska 
Spel, vi kom inte 
överens och då 
gjorde vi ett avtal 
med ett annat bo-
lag. Vi tycker inte 
att vi gjort något 
fel. Men man får ha 
förståelse och respekt för den process som 
är nu, det finns frågor som hänger i luften. 
Även om jag är imponerad av att det är en 
utredning som det i alla fall verkar bli nå-
got av, säger Jörgen Lindgren.

kan man tänka sig att ligan eller klub-
barna själva i en framtid sköter spelet, 
exempelvis på Matchen?
– Det är nog en hypotetisk fråga idag. 
Det kommer att krävas så mycket för 
att få licens, och det ska det göra, så jag 
tror det blir svårt for enskilda klubbar el-

ler föreningar att få den möjligheten. 
Men kanske kan möjligheten dyka upp så 
småningom,säger han.

Mats Enquist, tror inte på en sådan 
framtid.

–  Vi ska hålla oss borta från det både på 
klubb- och föreningsnivå och jag skulle 
inte vilja ha det så även om vi fick. I de-
batten om matchfixning skulle en sådan 
lösning inte vara bra. Det vi pratat om är 
poolspelen som Stryktipset som vi kan tän-
ka oss att ta över men då på förbundsnivå. 
Vi får avvakta det som sker, säger Enquist.

nöjda med samarbetet
Sport & Affärer har sökt Svenska Spels vd 
Lennart Käll for en intervju kring spons-
ringssamarbetet. Han har avböjt och 
Svenska Spel har gett följande svar via 
mejl.

”Som du själv nämner så har fotbollför-
bundet och hockeyförbundet i sitt remiss-
svar samt på SvD:s debattsida framfört 
synpunkter på omregleringen med önske-
mål om ytterligare intäkter, med hästspor-
ten och ATG som jämförelse. Huruvida 
detta är en rimlig begäran samt på vilket 
sätt dessa två idrottsförbunds intäkter i så 
fall ska stärkas vid en övergång till en li-
censmarknad är inte en fråga för Lennart 
Käll och Svenska Spel, utan för vår ägare. 
Lennart avstår således från att spekulera 
i frågan.”

I samma mejl skriver de också så här om 
det framtida sponsorarbetet med förbunden.

”För Svenska Spels del har fotbollför-
bundets och ishockeyförbundets stånd-
punkter kring omregleringen ingen på-
verkan på relationen oss emellan eller vårt 
sponsringssamarbete. Vi är mycket nöjda 
med vårt nuvarande samarbete och vi har 
för avsikt att vara en betydande sponsor av 
svensk idrott också efter övergången till en 
framtida licensmarknad på spel.”

Håkan Sjöstrand påpekar också att det 
här en OM-fråga än så länge och att sam-
arbetet med Svenska Spel är utmärkt även 
om oro finns.

Anders Larsson tror att politikerna kom-
mer att lyssna på de argument som fram-
förts.

Men helt klart råder det en oro hos spel-
marknadens aktörer.

 text: Håkan söderBerG 

Håkan sjöstrand.

Mats enquist.

anders larsson.

jörgen lindgren.
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De senaste veckorna har målvakts-
stjärnor som Henrik Lundqvist, 
Carey Price och Braden Holtby 

mottagit tidiga julklappar – stora paket 
märkta med logotypen Daveart – från en 
liten gård i Småland. Flera av stjärnorna 
är så stolta över paketens innehåll, hjälmar 
med nya unika motiv, att de inte kan låta 
bli att lägga ut bild och video på sociala me-
dier. Hemma på gården utanför Sävsjö sit-
ter skaparen David Gunnarsson och myser.

– Även om jag har jobbat med det här i 
över 20 år är det fortfarande stort för mig 
att världens bästa målvakter vill att jag ska 
skapa motivet på deras hjälmar. Det är 
många stolta ögonblick. När Sverige mötte 
Kanada i senaste OS hade båda målvakter-
na masker som jag har designat. Det var en 
häftig känsla, förklarar David Gunnarsson.

Tanken var att han skulle bli bonde och 
ta över familjegården, i alla fall om hans 
morfar hade fått bestämma, men istället 
utvecklade David tidigt sin talang inom 
teckning. Vid 16 års ålder startade han sitt 
första företag. I början var det mest släkt 
och vänner som anlitade honom, men ef-
ter något år började han rita illustrationer 
och rättegångsteckningar för Smålands-
Tidningen. Han lärde sig att använda air-
brush, ett verktyg för motivlackering, och 
började måla målvaktshjälmar till lokala is-
hockey- och innebandylag. En dag 1996 
ringde HV71.

– Jag blev hembjuden till målvakten Boo 
Ahl. Det var magiskt, men väldigt nervöst 
då jag är ett stort HV-fan. När vi hade 
”surrat” ett tag om hur masken skulle se 
ut frågade han om jag inte även skulle göra 
en mask till hans reservmålvakt Kenneth 
Johansson. Det ville jag såklart.

 
ladugård blev studio
David var inte först med att motivlacke-
ra hjälmar. Redan på 1970-talet målades 
hjälmar i USA och det fanns några som 
hade börjat i liten skala i Sverige. David var 
noggrann och skicklig, vilket uppskattades 
av HV71:s målvakter. Ryktet om hans ta-
lang spred sig snabbt i Elitserien, dåvaran-
de SHL. Morfars gamla ladugård gjordes 
om till studio och företaget Daveart grun-
dades.

– SHL som serien heter idag kommer 
alltid ligga mig varmt om hjärtat för det 
var där allt startade. Idag gör jag masker till 
alla målvakter i SHL och ett par i Hockey-
allsvenskan när jag hinner med. Sen har jag 
ett par i KHL, men den största markna-
den är Nordamerika med NHL och AHL. 
Över 50 procent av målvakterna i NHL 
anlitar mig. Min närmaste konkurrent lig-
ger på runt fem procent. 

Genombrottet i Nordamerika kom runt 
millennieskiftet. När målvakten Johan 
Hedberg lämnade Sverige för spel i IHL-
laget Manitoba Moose målade David en 
älg på hjälmen med anspelning på klub-
bens namn och på Sverige som är känt för 
sina älgar. I slutet av säsongen 2000/01 
blev Johan plötsligt upplockad till Pitts-
burgh Penguins i NHL. David hann inte 
skicka en ny hjälm så Johan fick stå de för-
sta matcherna i sin Moose-hjälm och gjor-
de succé.

– Fansen tog honom till sitt hjärta och 
började skrika Moose när han räddade 
skott. Samtidigt fick jag mycket uppmärk-
samhet för masken med intervju i bland 
annat Sports Illustrated. Det var alltså den 
masken som var starten på hans smek-
namn och på min karriär i NHL.

utställning på Manhattan
Den kund som har varit med längst idag är 
New York Rangers målvakt Henrik Lund-
qvist som ända sedan juniortiden i Frö-
lunda har önskat tuffa blixtar på sin hjälm. 
Idag pryds hjälmarna även av Frihetsgu-
dinnan som är Henriks favoritmotiv. Till 
årets säsong har han beställt en hjälm för 
hemmamatcherna, en för bortamatcher-
na, en för tredjestället och en för Winter 
Classics.

– Det har blivit en del masker genom 
åren.  För något år sedan anordnade han 
en utställning och auktion av masker i New 
York för inbjudna gäster där alla intäkter 
gick till välgörenhet. Min fru och jag var 
där och det var en otrolig känsla att gå på 
en utställning på Manhattan med mina 
verk.

– Jag har ett starkt stöd i hela NHL och 
ligan uppmuntrar mig att måla så häftigt 
som möjligt för att det ska bli mycket dis-
kussion. När jag skapar en mask är det 

först en del önskemål från målvakterna. 
Utifrån det skissar jag fram ett förslag som 
de och deras klubb ska godkänna innan jag 
målar själva masken. Min fantasi är min 
största tillgång.

Arbetet med de nya hjälmarna börjar 
strax innan sommaren och pågår sedan 
hela säsongen. David jämför arbetet med 
att vara bonde eftersom han aldrig kan ta 
fyra veckors sammanhängande semester 
trots att han har begränsat sitt skapande 
till enbart proffsmålvakter.

– Jag har tusentals följare på sociala me-
dier där mitt varumärke sprids så fort klub-
barna eller målvakterna lägger ut något. 
Varje dag får jag förfrågningar från hela 
världen som jag måste tacka nej till. Efter-
frågan är så stor att jag skulle kunna an-
ställa tio målare.

 
Varför anställer du inte fler och expan-
derar verksamheten?
– Ett tag anlitade jag andra målare som var 

jätteduktiga, men jag märkte på kunderna 
att de blev lite missnöjda när det inte var 
en äkta Daveart-mask. Sen vill jag ha verk-
samheten i en liten skala där jag fortfaran-
de kan ägna all min tid till det jag älskar, 
det vill säga måla.

– Idag har jag två anställda. Min fru 
sköter bokföring, administration och 
webbshop där vi säljer airbrush-utrustning 
till andra målare. Sen har jag en assistent 
som paketerar, städar, tar hand om lager 
och sköter allt runtomkring så att jag kan 
fokusera på att måla. På kvällarna är jag 
chaufför åt mina fyra barn.

Målvakterna i NHL är miljonärer idag, 
är du bra på att ta betalt?

– I början var det svårt att sätta ett pris 
eftersom jag älskar mitt jobb så mycket. 
Prissättning är alltid en balansgång, och 
det är oftast klubbarna som betalar. Det 
finns många som vill ha min del av mark-
naden och lägger sig lägre än mig. Samti-
digt ligger det mycket jobb bakom som jag 
vill ha betalt för. Varje mask tar cirka 15 
timmar att måla.

David har tidigare varit inbjuden till 
NHL Winter Classics i USA, där han må-
lade en målvaktshjälm inför publik. När 
det stod klart att Colorado Avalanche och 
Ottawa Senators skulle mötas i ett dubbel-
möte i Globen den 10 och 11 november i 
år ringde NHL igen.

– Jag ska vara på plats i Globen och måla 
en mask inför publik. Det är jätteroligt att 
få deltaga i dessa event och möta andra 
människor. Jag har målat i många år nu, 
men är fortfarande extremt glad och tack-
sam att jag kan arbeta med detta.

text: pIerre eklund

”Min fantasi är min största tillgång”
När det stod klart att det blir två NHLmatcher i Globen i november  
började NHL:s huvudkontor på Manhattan att planera hockeyfesten.  
Ett telefonsamtal gick till en liten gård utanför småländska Sävsjö där 
David Gunnarsson bor och verkar. Som en av världens främsta air
brushkonstnärer av målvaktshjälmar har han gjort sig ett namn i NHL, 
och säsongen 2017/18 anlitas han av över 50 procent av målvakterna i 
världens största hockeyliga.

alla fyra barn har ärvt davids intresse och talang för målning. Hans fru tar hand om  
bok föring, administration och webbshop.

"Henke" har ställt ut sina hjälmar på  
Manhattan och bjöd då in david.

Morfars ladugård blev studio.

I 20 år har david Gunnarssons konst troll-
bundit hockeyvärlden.
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P
å engelska kallas sådana för 
Sport managers och det är 
ett begrepp som vi har haft 
svårt att ta till oss. När SISU 

idrottsböcker 2004 gav ut boken Per-
spektiv på Sport management blev re-
sultatet ett intellektuellt haveri då man 
blandade samman management med 
coachning. Två helt skilda professioner.

Om coacher och tränare vet vi 
mycket, men det finns praktiskt taget 
inget skrivet om idrottens managers. 
Vilka är de och vad gör de? Överblick 
saknas och det blir därför omöjligt att 
inom ramen för en kort artikel ge en 
rättvisande bild. Men någon måste ju 
börja.

Viss hjälp kan vi få genom Joakim 
Wirén Åkessons avhandling Idrottens 
akademisering från Malmö högskola 
2016. Inom ramen för en allmän dis-
kussion kring kunskapsutveckling och 
arbetsmarknad berör han även mana-
gementperspektivet.

rf har en väl utvecklad organisa-
tion
Den svenska idrottsrörelsen (RF) 
har en välutvecklad organisation. 
Här finns RF:s centrala kansli, SOK, 
SISU-utbildarna, special- och di-
striktsidrottsförbund samt stora och 
små föreningar. 2007 fanns i denna 
struktur över 10.000 anställda. Idag 
borde de vara betydligt fler.

De vanligaste chefstitlarna är ge-
neralsekreterare, förbundsdirektör 
och förbundschef. Dessa ansluter till 
språkbruket i större föreningar och 
förbund. Distriktsförbunden leds 
vanligen av en distriktsidrottschef 
och verksamhetsledare. På klubbni-
vån splittras bilden. I de professiona-

vem leder svensk idrott?
Vi har i Sverige många skickliga idrottstränare. Det ser vi i de framgångar vi har på internatio
nella arenor. Men hur står det till i ledningen för idrottens organisationer? Jag tänker på  
personer med titlar som klubbdirektörer, sportchefer, generalsekreterare, fritids/idrottschefer 
och vd på sina visitkort.  

Sedan dess har hela havet stormat 
inom den kommunala apparaten. På 
många håll har idrottsfrågorna (läs: 
anläggningsfrågorna) hamnat hos ga-
tukontoret eller i tekniska nämnden. 
Kommuner med ”kultur och fritid” 
har vanligen en chef för kultur och en 
annan för idrott/fritid. Ovanför dem 
finns en ”kultur och fritidschef”. Av 
en chef blev det tre, tvärtemot avsik-
ten med sammanläggningen.

Fram till 1980-talet var det inte 
ovanligt att personalen på fritidskon-
toren rekryterades från idrottsrörel-
sen. En kompetent idrottsledare fick 
byta träningsoverall mot tjänstekos-
tym och flytta in i kommunhuset. 
Detta har blivit alltmer ovanligt. Nu-
mer krävs vanligen akademisk utbild-
ning även av denna förvaltningschef.

En kommunal idrottschef måste i 
princip ha samma kompetens som en 
klubbdirektör men dessutom kunna 
hantera politiken. Många politiker 
prioriterar chefer som kan hante-
ra personalfrågor utan att skandaler 
uppstår och som ser till att bokslutets 
siffror inte blir röda. Specialkunska-
per inom verksamhetsfältet kan man 
skaffa sig efterhand.

konsten att bryta amatörismen
Trots mycket tal om motsatsen är 
svensk idrott fortfarande i stor ut-
sträckning en amatörmässigt ledd 
verksamhet. Hockey och fotboll stick-
er dock ut. Här har professionalise-
ringen kommit långt. Men även här 
avtar den ganska snabbt längre ner 
i serierna. Många klubbar leds fort-
farande av ett par styrelseledamöter 
med kontoret på fickan.

Detta gäller även en stor idrott som 

friidrott. De klubbar som har fångat 
upp joggingvågen har skaffat sig en 
hyfsad ekonomi. Göteborgsvarvet, 
Lidingöloppet och Stockholm Mara-
thon är goda inkomstkällor. Många 
har ännu inte förstått att en skicklig 
marknadsförare både kan dra in sin 
egen lön och rätt mycket till.

Vilken kompetens behövs då av 
en ”sport manager”? Svaret är inte 
enkelt. Rörelsen är splittrad mellan 
klubbar, arenor och kommersiella 
företag med anknytning till idrotten.

Av mina informanter är de flesta 
överens om att någon form av aka-
demisk utbildning behövs. Somliga 
framhåller även erfarenheter från nä-
ringslivet som viktiga.

Men vilken typ av akademisk ut-
bildning behövs? Räcker det att ha 
en traditionell utbildning i företags-
ekonomi? Svaren spretar, kanske 
för att många inte är särskilt insat-
ta i de Sport management-program 
som först under de senaste tio åren 
har startats av våra högskolor. Nya 
utbildningar har en uppförsbacke i 
marknadsföringen av sin specifika 
kunskapsmassa och därmed också 
skapa ett behov på arbetsmarknaden 
av att anställa en ”sport manager”.

Vi som vill se en positiv utveckling 
av svensk idrott bör noga följa utveck-
lingen och försöka analysera den utan 
de ack så vanliga ideologiska dimbild-
ningarna.

I kommande nummer skall vi se 
närmare på forsknings- och utbild-
ningsområdet Sport Management.

  

text: Hans-erIk olson, 

fIl.dr. Idrottsforskare

liserade klubbarna är klubbdirektör 
den vanligaste. I de mer amatörmäs-
siga nöjer man sig med en kanslist.

Inga idrottsföreningar är storföre-
tag mätt i antalet anställda. Därför 
blir arbetsuppgifterna mellan olika 
funktioner flytande. Laganda snara-
re än sololopp blir viktiga. Normalt 
svarar klubbdirektören under styrel-
sen för föreningens hela verksamhet: 
ekonomi, administration, policyfrå-
gor, personal inkl tränaren/coachen. 
De viktiga sponsorskontakterna kan 
dock i större föreningar ligga hos en 
särskild ansvarig.

Sportchefen sysslar med den 
idrottsliga verksamheten och intar 
en position mellan tränaren/coachen 
och klubbdirektören. Positionen har 
tillkommit för att avlasta tränaren ad-
ministrativa bördor. Tränaren skall ju 
koncentrera sig på att rent idrottsligt 
utveckla laget/idrottarna.

kommunal fritid
Både idrotts- och fritidsverksamhet är 
enligt kommunallagen frivillig verk-
samhet. Kanske är det därför som 
det i alla kommuner finns en ansva-
rig person för området. I större kom-
muner finns det vanligen en hel för-
valtning. Den första idrottsstyrelsen 
bildades i Stockholm 1929 och den 
första fritidsförvaltningen i Norrkö-
ping 1956. Under 1990-talets eko-
nomiska kris blev det populärt att 
slå samman dessa med kulturförvalt-
ningarna. Vi fick ”kultur och fritid”. 
Vad idrottsplatsvaktmästarna har ge-
mensamt med bibliotekarierna har 
dock förblivit oklart, men genom att 
sparka en chef skulle lösningen bli bil-
lig och bra. Trodde man.

En kom
munal 
idrottschef 
måste i 
princip ha 
samma 
kompe
tens som 
en klubb
direktör 
men dess
utom kunna 
hantera 
politiken.  

”skall svensk idrott även i fortsättningen ledas av en ordförande med kontoret på fickan, som på den ”gamla goda tiden”? eller behöver idrotten välutbildade sport Managers?
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1) MALMÖ FF (1)
totala intäkter: 249 miljoner kr 
(504,6)
Årets resultat: 1,3 miljoner kr
eget kapital: 456,9 miljoner kr
Balanslikviditet: 3,2
soliditet: 51 procent

2) FäRJESTAD BK (8)
totala intäkter: 190,7 miljoner kr 
(144,3)
Årets resultat: 38,5 miljoner kr
eget kapital: 108 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,3
soliditet: 22 procent

3) HV71 (10)
totala intäkter: 167,5 miljoner kr 
(141,2)
Årets resultat: 15,2 miljoner kr
eget kapital: 40,5 miljoner kronor
Balanslikviditet: 0,7
soliditet: 7,6 procent

4) BRyNäS IF (9)
totala intäkter: 165,1 miljoner kr 
(142,6)
Årets resultat: 9,8 miljoner kr
eget kapital: 14,9 miljoner kronor
Balanslikviditet: 1,0
soliditet: 4 procent

5) BK HäCKEN (2)
totala intäkter: 160,4 miljoner kr 
(163)
Årets resultat: -7,5 miljoner kr
eget kapital: 59,1 miljoner kr
Balanslikviditet: 2,9
soliditet: 71 procent

6) DJURGåRDENS IF (Ny) 
totala intäkter: 160,3 miljoner kr 
(105,5)
Årets resultat: 36,7 miljoner kr
eget kapital: 53,4 miljoner kr
Balanslikviditet: 2,3
soliditet: 42 procent

 

7) FRÖLUNDA HOCKEy (4)
totala intäkter: 157,7 miljoner kr 
(149,8)
Årets resultat: 3,1 miljoner kr
eget kapital: 25,9 miljoner kr
Balanslikviditet: 2,3
soliditet: 7,3 procent

8) IFK GÖTEBORG (5)
totala intäkter: 153,8 miljoner kr 
(148,9)
Årets resultat: 5,8 miljoner kr
eget kapital: 22,6 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,1
soliditet: 37 procent
 

9) LINKÖPING HC (6)
totala intäkter: 150 miljoner kr 
(148,5)
Årets resultat: 4,2 miljoner kr
eget kapital: 3,7 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,8
soliditet: 2 procent

10) AIK FOTBOLL (3)
totala intäkter: 145,8 miljoner kr 
(160,5)
Årets resultat: 4,6 miljoner kr
eget kapital: 32,8 miljoner kronor
Balanslikviditet: 1,0
soliditet: 43 procent

 11) LULEå HOCKEy (7)
totala intäkter: 127,5 miljoner kr 
(147,3)
Årets resultat: -4,8 miljoner kr
eget kapital: 7,8 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,7
soliditet: 14 procent

12) VäxJÖ LAKERS (13)
totala intäkter: 126,9 miljoner kr 
(128,7)
Årets resultat: 0,8 miljoner kr
eget kapital: 20,4 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,1
soliditet: 6,2 procent
 

13) SKELLEFTEå AIK (12)
totala intäkter: 120 miljoner kr 
(132,9)
Årets resultat: -17,2 miljoner kr
eget kapital: 55,9 miljoner kronor
Balanslikviditet: 0,9
soliditet: 21 procent

114) RÖGLE BK (15)
totala intäkter: 111,9 miljoner kr 
(100,3)
Årets resultat: -0,9 miljoner kr
eget kapital: 4,1 miljoner kr
Balanslikviditet: 1,3
soliditet: 8 procent

15) DJURGåRDEN HOCKEy 
(Ny)
totala intäkter: 111,4 miljoner kr 
(108)
Årets resultat: 1,9 miljoner kr
eget kapital: 8,1 miljoner kr
Balanslikviditet: 0,9
soliditet: 5 procent

 

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

Syftet med ”Elitserien i klubbekonomi” är att un-
dersöka det ekonomiska klimatet bland Sveriges 
främsta idrottsföreningar. En sådan lista kan pre-
senteras på olika sätt. Sport & Affärer har valt en 
”intäktsliga” som ger en god överblick över klub-
barnas förmåga att skapa intäkter. I presentatio-
nen finns även nyckeltal som resultat, eget kapital, 
soliditet och balanslikviditet som ger en komplett 
överblick av den ekonomiska situationen. 

Det egna kapitalet är oerhört viktigt för elitför-
eningarna då både Svenska Fotbolls- och Ishock-
eyförbundet kräver positivt eget kapital för att för-
eningarna ska få elitlicens. Tuffast krav är det inom 

ishockeyn där det egna kapitalet ska vara minst 
fyra miljoner kronor för att få licens i SHL. Kravet 
ska höjas med två miljoner kronor årligen fram till 
säsongen 2020/21 då kravet är på hela tio miljoner 
kronor.

Kraven har tvingat föreningar som Linköping HC 
och Brynäs IF, som har visat dåliga resultat de se-
naste åren, att agera och vända trenden. Både Luleå 
Hockey och Skellefteå AIK gjorde betydande förlus-
ter 2016/17 och framförallt Luleå har inte råd med 
något liknande 2017/18. Störst eget kapital i SHL har 
Färjestad BK som ökade sina intäkter genom försälj-
ning av fastighet på över 40 miljoner kronor. 

Malmö FF är störst intäktsmässigt även utan 
spel i Champions League och ligger på en helt an-
nan nivå än övriga föreningar. Det egna kapitalet är 
nästan en halv miljard kronor. Att övriga fotbolls-
föreningar pendlar från år till år vad gäller intäkter 
beror mycket på spelarförsäljningar, vilket ishock-
eyn saknar. Spelarförsäljningar gör att Djurgårdens 
IF Fotboll seglar upp till en sjätteplats i listan. No-
terbart är att även Djurgården Hockey och Djurgår-
dens IF FF (damallsvenska förening) gör debut på 
listan. även om ungdomsverksamheten är inklude-
rad i damföreningens redovisning visar de mycket 
bra siffor. Bli inte förvånad om Djurgårdens IF FF är 

ett av de främsta topplagen i Damallsvenskan de 
kommande åren. 

text: Pierre Eklund

• Fotbollsklubbarnas siffror avser säsongen 2016.
• Ishockeyklubbarnas siffror avser säsongen 2016/17
• Samtliga siffror, förutom BK Häckens, avser kon-
cernnivå. 
• Siffror inom parentes avser förra årets placering/ 
siffror.
• Alla siffror är hämtade från klubbarnas årsredovis-
ning och Svenska Fotbollförbundets analys av ekono-
min i Damallsvenskan och Herrallsvenskan 2016.

elitserien i klubbekonomi
Sport & Affärer presenterar ”Elitserien i klubbekonomi” – en kartläggning av det ekonomiska klimatet  
i Sveriges främsta idrottsföreningar – för tredje året i följd. I årets kartläggning ser vi att SHL:s nya 
tuffa krav har givit önskat resultat då flera föreningar har förbättrat sin ekonomiska situation.

1) FC ROSENGåRD (1)
totala intäkter: 29 miljoner kr * 
(26,8)
Årets resultat: 1,8 miljoner kr
eget kapital: 24 000 kr
soliditet: 0 procent

2) DJURGåRDENS IF FF (Ny)
totala intäkter: 22,5 miljoner kr **
Årets resultat: 2,5 miljoner kr
eget kapital: 15,5 miljoner kr
soliditet: 62 procent

 

3) ESKILSTUNA UNITED DFF (3)
totala intäkter: 10,7 miljoner kr 
(9,6)
Årets resultat: -0,5 miljoner kronor
eget kapital: 0,3 miljoner kronor
soliditet: 28 procent

* Avser dam- och herrfotbollen.
** Avser dam- och ungdomsverksam-
heten (flickor och pojkar).

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. För spel i SHL 
krävs ett eget kapital på 
fyra miljoner kronor.
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IdRottsKLUBBaRNas vaRUMäRKeN

E
n av de mest omtalade idrotts-
föreningarna under sensomma-
ren, och även till viss del de se-
naste åren, har varit Östersunds 

FK som nu spelar i Europa League. I ett 
försök att förstå och sätta en framgångs-
faktor bakom fenomenet ÖFK har fören-
ingens kulturarbete utanför fotbollspla-
nen uppmärksammats i både svensk och 
utländsk media. 

– Det finns dem som tror att vårt kul-
turarbete bara är ett pr-trick, men allt som 
vi gör och har gjort vid sidan av planen 
har i grunden handlat om att utveckla våra 
medarbetare till starka och kreativa indivi-
der. Många inom idrottsvärlden har inte 
förstått att om du skapar starkare individer 
så ger det effekt på planen. Allt vi gör är för 
att vinna nästa match. En bieffekt av detta 
är all uppmärksamhet som har stärkt vårt 
varumärke, förklarar Lasse Landin som 
har varit med hela vägen sedan ÖFK bil-
dades 1996.

kritikerna har tystnat
Lasse, som idag har rollen som kanslichef, 
har varit involverad i kulturarbetet ända 
sedan det startade. Allt började 2011 när 
föreningen gjorde en omstart i division 2. 
Under det arbetet formades klubbens vär-
degrund och synen på hur kulturengage-
mang kan utveckla föreningen och dess in-
divider. Sedan dess har tränaren Graham 
Potter, hans spelare och övriga involvera-
de i klubben dansat, skapat musik, skrivit 
en bok och spelat teater. I år ligger fokus 
på att lyfta fram och fördjupa sig i den sa-
miska kulturen. 

– Under de första 2,5 åren fick vi en del 
kritik från fans, spelare och lokala sport-
journalister som ansåg att vi borde foku-
sera mer på fotboll än att spela teater. När 
det sedan gav effekt på fotbollsplanen tyst-
nade kritikerna samtidigt som allt fler fö-
retag blev intresserade av vårt arbete. Nu 
är vi och våra samarbetspartners än mer 
övertygade om att detta är rätt väg.

Ku l tu ra rbe -
tet och klubbens 
ställningstagande 
för allas lika vär-
de oavsett ras och 
sexuell läggning 
har stärkt fören-
ingens varumär-
ke lokalt. Lasse 
berättar att män-
niskor som aldrig 
har varit intresse-
rade av fotboll tidigare nu går på matcher 
och engagerar sig i ÖFK.

–  Vi har vågat ta ställning i viktiga frågor 
och har skapat något som folk kan stå bak-
om. I takt med våra sportsliga framgångar 
har spelare utifrån upptäckt att Östersund 
är en miljö där fotbollsspelare utvecklas, 
och det underlättar rekrytering av nya spe-
lare. Här är det tillåtet att testa nya saker 
och göra fel. Det är så vi utvecklas och kan 
spela attraktiv fotboll.

”ifk Göteborg i samhället”
Seriekonkurrenten IFK Göteborg har ska-
pat verksamheten ”IFK Göteborg i sam-
hället” där föreningen samlar strategier 
och projekt med syfte att skapa en bättre 
och mer enad stad. Arbetet är också ett sätt 
för klubben att nå ut och skapa en större 
medvetenhet om föreningens varumärke 
bland människor som inte har en aning 
om kamratföreningens historia, eller ens 
vet hur en ideell förening fungerar.

– När vi syns och verkar i områden i 
Göteborg skapar vi nya relationer med 
människor som många gånger saknar en 
historisk koppling till klubben. Förhopp-
ningsvis får vi fram fler A-lagsspelare med 
rötter i olika stadsdelar. Vi märker att barn 
och ungdomar lyssnar extra noga när spe-
lare som Martin Smedberg-Dalence, som 
själv är uppvuxen i Hammarkullen, förkla-
rar vikten av rätt kost och vila, säger Elisa-
beth Anderton, ansvarig för ”IFK Göte-
borg i samhället”.

IFK Göteborg har, i samarbete med 
Cruyff Foundation, precis lanserat pro-
jektet ”Planer för framtiden” där små fot-
bollsplaner, så kallade Cruyff courts, ska 
anläggas i Bergsjön, Biskopsgården och 
Hammarkullen.

– Här ska vi bedriva organiserad verk-
samhet minst sex timmar i veckan genom 
local heroes, lokala ungdomar som utbil-
das och verkar som förebilder i respektive 

område. Vårt mål nu är att få det mesta på 
plats i höst och att det sedan ska utökas 
med fler planer till 2021.

Genom sitt samhällsengagemang blir 
IFK samtidigt mer attraktiva för samar-
betspartners.

Elisabeth berättar att hon nyligen hade 
ett samtal med en företagsledare som för-
klarade att klubbens CSR-arbete är hans 
bästa argument när han internt ska motive-
ra företagets sponsring av IFK Göteborg. 

– Det är värdefullt när vi märker att vårt 
varumärke blir allt mer etablerat runtom i 
staden och att allt fler vill associera sig med 
klubbmärket för att de känner stolthet och 
vet vad det står för. Både ungdomsledare 
och företag hittar ständigt nya sätt och syf-
ten för exponering med IFK.

 
”framtid tillsammans” i borås
Några mil österut ligger Borås där de 
tre mest välkända varumärkena är Borås 
Djurpark, Ellos och IF Elfsborg. Fotbolls-
föreningen har hela 350 företag i sitt nät-
verk, vilket har bidragit till att IF Elfsborg 
är ett mycket starkt varumärke i regionen. 
Under 2009 började föreningen även arbe-
ta med värdegrundsfrågor och socialt an-
svar under projektet Camp Elfsborg som 
numera är ett av tre fokusområden i verk-
samhetsområdet ”Vi tillsammans”.

– Under Camp Elfsborg satsar vi på re-
gionens ungdomsfotboll för att få fler kil-

lar och tjejer att spela fotboll längre upp 
i åldrarna och sedan fortsätta som leda-
re. Tillsammans med 14 andra föreningar 
startade vi dessutom en flickakademi 2015 
med mål att på sikt skapa ett elitlag i Bor-
ås, säger Camilla Larsson, ekonomichef i 
IF Elfsborg.

Övriga fokusområden i ”Vi tillsammans” 
är samhällsansvar och supporterrelatio-
ner. I sitt arbete med samhällsansvar har 
IF Elfsborg ska-
pat samarbeten 
med skolor, orga-
nisationer och fö-
retag för att bidra 
till ett bättre när-
samhälle. Fören-
ingen föreläser re-
gelbundet om sin 
värdegrund och 
erbjuder ungdo-
mar sommarjobb i 
sin lägerverksamhet. Våren 2016 startade 
föreningen och Borås Stad ytterligare ett 
projekt, ”Framtid Tillsammans”.

– Projektet har anställt elva personer i 
fem olika stadsdelar som genom att vara 
vuxenresurs på olika skolor, fritidsgårdar 
och föreningar ska identifiera och hjälpa 
ungdomar i eller på väg in i utanförskap. 
Genom våra projekt har vi även fått ett 
starkare varumärke.

text: pIerre eklund

Som en uppföljning av Sport & Affärers och Demoskops årliga undersökning av Sveriges starkaste varumärken bland 
elitklubbar fick flera klubbar berätta om sitt varumärkesarbete i förra numret av Sport & Affärer. I detta nummer  
berättar Östersunds FK, IFK Göteborg och IF Elfsborg om hur samhällsengagemang stärker deras varumärke.
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Samhällsengagemang  
skapar starka varumärken

lasse landin. camilla larsson.

östersund fk:s samhällsengagemang har skapat starkare individer vilket sedan givit resultat på plan, läktare och samhället i övrigt.
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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

Hon tar strid för de utsatta
Vad är den viktigaste satsningen som 
en fotbollsklubb kan göra? för elisa-
beth Anderton, ansvarig för CSr-frågor 
i ifk Göteborg, är svaret samhällsen-
gagemang. Med hjälp av kamratfören-
ingens gemenskap och kraft vill hon nu 
ena en splittrad stad.

 
Många av de företag som sponsrar elitför-
eningar ställer idag krav på att förening-
arna har ett väl utvecklat engagemang i 
samhällsfrågor, så kallat CSR-arbete. För 
Elisabeth Anderton, som jobbar med frå-
gorna för IFK Göteborg, är CSR mer än 
bara ett jobb för att attrahera samarbets-
partners. Under hela sitt vuxna liv har hon 
tagit strid för utsatta människor och sam-
hällsstrukturer. 

– Mitt samhällsengagemang väcktes ti-
digt, och det var inom musik och lagidrott 
som jag stötte på värderingar som solidari-
tet, rättvisa och inkluderande gemenskap. 
Jag insåg vilken påverkan idrott och musik 
kan ha i samhället.

 Musiken förde henne från västkusten till 
Stockholm där hon vid sidan av sina spel-
ningar volontärjobbade för gatutidningen 
Situation Stockholm. Genom tidningen 
mötte hon människor som levde i hemlös-
het och som sökte den gemenskap och del-
aktighet som finns inom idrotten. År 2003 
bjöd hon, tillsammans med en fotbollsträ-
nare och genom Situation Stockholm, in 
till fotbollsträning.

– Första träningen var en enda röra, men 

alla gick glada därifrån och kände att det 
fanns något att bygga vidare på. Att det se-
dan skulle bli en förening var ingen själv-
klarhet just då. När Gatans Lag FF sedan 
grundades var målet att besegra hemlöshet 
och missbruk genom fotboll, säger Elisa-
beth som blev verksamhetsansvarig i för-
eningen.

 
Chans att påverka
Gatans Lag spreds över Sverige i en tid 

när elitföreningarnas samhällsengagemang 
fortfarande var i sin linda. När IFK Göte-
borg år 2015 sökte en ansvarig för ”IFK 
Göteborg i samhället” såg hon en möjlig-
het att påverka och göra skillnad.

– Staden Göteborg har förändrats och 
segregationen är stor. IFK har alltid varit 
Göteborgs lag, men när jag började i klub-
ben var det många invånare som inte visste 
vilka IFK var. Laget och läktaren spegla-
de inte staden. Samtidigt såg jag att klub-

ben hade stora möjligheter att göra skill-
nad och bryta den isolering som många 
invånare lever i. 

Under ”IFK Göteborg i samhället” ar-
betar Elisabeth idag med samhällsprojekt 
som Aktiv Göteborg, IFK på Schemat, En-
ergikicken och Young Fellows. I hennes ar-
bete ingår även ett internt hållbarhetsar-
bete.

– I föreningen pågår ett stort identitets-
arbete där vi bland annat tittar på hur vi le-
vandegör vår värdegrund och når ut i hela 
staden. A-lagstränarna Torbjörn Nilssons 
och Alf Westerbergs engagemang är viktigt. 
Det ska finnas en röd tråd genom hela för-
eningen, från ungdomslag till A-lag och 
vårt arbete i staden. 

Vilka är dina personliga mål med din 
tjänst?
–  Att vi når ut till invånare i hela staden 
och får dem att känna delaktighet och 
stolthet för IFK och staden. De ska känna 
att vi är en förening och stad där alla är väl-
komna. Vi har kommit en bra bit på vägen 
och börjar nu se resultatet av de senaste 
årens arbete.

– Vi vet också att det råder stora skillna-
der gällande hälsa i Göteborg. Ett av målen 
är att förbättra människors hälsa genom 
fotboll och sprida kunskap om exempelvis 
kost och vila.

 
text: pIerre eklund

i föreningen  
pågår ett stort  

identitetsarbete
där vi bland annat  

tittar på hur vi  
levandegör vår  

värdegrund och når  
ut i hela staden. 

 eliSAbeth Anderton

elisabeth anderton på Ifk Göteborg jobbar 
för att hela Göteborg ska leva.
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KLaRäLvsLoPPet, sveRIges Bästa MotIoNssPÅR

I helgen var det premiär. Hundratals deltagare sprang  
en halvmara, deltog i företagsstafetten, cyklade 90- 
kilometern eller tog sig fram längs samma sträcka på 
rullskidor.

Men det var bara början. Glenn Olsson, vd även för 
Rally Sweden – som ingår i rally-VM med tyngdpunkt i de 
värmländska skogarna – har långtgående visioner för 
projekt Klarälvsloppet.
 
arbetar långsiktigt
 – Vi arbetar långsiktigt och är medvetna om att det tar 
flera år att bygga upp. Men den respons vi fått från re-
gionen, kommuner, företagare och partners ger oss all 
anledning att vara positiva inför framtiden, säger Glenn 
Olsson.

Idén har funnits under flera år. Glenn Olsson, som 
själv har varit aktiv skidåkare, har haft tankarna i skal-
len under lång tid.

– Strategin har funnits i säkert fem år. Sedan har det 
gnuggats fram och tillbaka. Men för två år sedan blev 
det mer konkret och nu var det dags att dra igång hela 
grejen, säger Glenn Olsson.

I grunden finns så klart erfarenheten och organisa-
tionen från det som en gång i tiden hette Svenska rallyt. 
Senast omsatte tävlingen omkring 34 miljoner kronor 
och hade 4.000 funktionärer.

 
Hanterligt evenemang
 – Det är ett rätt komplext evenemang måste man säga. 

Jämfört med det är Klarälvsloppet relativt lätthanter-
ligt. Vi har en trygghet i att arrangera den här typen av 
event och det är självklart väldigt viktigt även om or-
ganisationen nu blir annorlunda med andra föreningar 
inblandade.

Flera av sponsorerna kring vinterrallyt har också be-
slutat att stötta sommarsatsningen.

– Samtidigt är det här ett bredare evenemang med 

både löpning, cykel och skidor. Det lockar också andra 
intresserade, säger Glenn Olsson.

 
gammal järnväg
Loppet går längs det som en gång var en smalspårig 
järnväg byggd i slutet av 1800-talet. Drygt hundra år 
senare beslutade kommunerna längs banvallen att ge-
mensamt asfaltera niomilasträckningen. Nu slingrar sig 

den sig som en bilfri naturupplevelse intill Klarälven från 
Uddeholm i Hagfors via Munkfors, Ransäter, Deje och 
Forshaga ända ned till Karlstad.

– Alla ställen vi passerar ser väldigt positivt på ar-
rangemanget. Det var en stor investering att asfaltera 
hela banvallen men nu får man en möjlighet att synlig-
göra hela satsningen.  Det gynnar definitivt besöksnä-
ringen längs hela sträckningen. Som jag ser det är det 
en win-win-grej för alla parter, säger Glenn Olsson.

 
Blir som vasaloppet
Och slår hans planer och tankar in så är den värmländ-
ska rullskidtävlingen snart en institution i klass med 
Vasaloppet.

– Varför inte? Det är många som tränar på rullskidor 
men få som tävlar. Vi tror att intresset finns och här har 
vi en bana som är helt anpassad för detta. Vi kan ut-
veckla hela evenemanget efter antal deltagare. Vi kan 
seeda och släppa iväg åkare i olika grupper. Eller kan-
ske en rullskidvecka med öppet spår? 10.000 åkare i ett 
Klarälvslopp känns absolut inte som en omöjlighet, sä-
ger Glenn Olsson. text: urBan tjernBerG

Men för Philip Persson, 21, och Oskar Jen-
sen, 22, blev det verklighet. Nu samlas de-
ras erfarenheter i en skrift där Sveriges 100 
bästa motionsslingor rankas.

– När man ser tillbaka på det fattar jag 
knappt varför vi gjorde det. Fysiskt var det 
inga större problem att springa runt 15 ki-
lometer om dagen. Det var mest en fråga 
om att överleva mentalt, säger Philip Pers-
son.

Men nu är det på att på plats. Studen-
ten som ledsnade på plugga och kompi-
sen som hörde av sig och direkt hängde på 
har dragit runt hela Sverige och kollat mo-
tionsspårens väl och ve och satt betyg efter 
ett antal kriterier.

 
Matade in i tabeller
–  Till en början tänkte vi gradera alla spår 
efter den känsla vi hade. Men sedan insåg 
vi att det skulle bli väldigt luddigt och svår-
motiverat. Så då gjorde vi ett stort excel-
ark där vi sparade all information vi kunde 
plocka fram och matade in i ett antal tabel-
ler, säger Philip Persson.

Så småningom maldes naturupplevel-
sen, framkomligheten, anläggningens ut-
formning, tillgängligheten och utbudet av 
spår med hänsyn till längd, antal, bredden 
och svårighetsgrad till ett avgörande betyg.

– Jag tycker att vi fick ut det vi ville. Vi 
vill ge en möjlighet till motionsspårens re-

nässans. I dag har de en oförtjänt låg sta-
tus, säger Philip Persson.

 
ettan blir kvar?
Möjligen kan nummer ett på listan ses 
som ett exempel. Skutberget i Karlstad 
rankas högst av alla – men är föremål för 
utredning.

Det som testarna beskrevs som ”en om-
växlande men genomgående fantastisk na-
tur och i kärnan av det hela Skutbergsgår-
den med dusch, bad, bastu och gym för 
en billig peng” har i olika medier påståtts 

vara hotad av en eventuell ”Muminvärld”.
Men enligt kommunen kommer mo-

tionsspåren att vara kvar även om servi-
ceanläggningen vid spårens start och slut 
flyttas till en ny plats.

”Visionen för arbetet är att området ska 
stimulera människor i alla åldrar till akti-
viteter och upplevelser med naturen som 
utgångspunkt.”, skriver kommunen på sin 
hemsida.

 
Större betydelse
– I grunden kom motionsspåren på 

1970-talet till som en länk mellan den ur-
baniserade människan och skogen och na-
turen. I takt med att urbaniseringen bara 
ökar tycker man att betydelsen av motions-
spår också skulle bli större, säger Philip 
Persson.

Enligt spårtestarna har slingorna passe-
rat sin storhetsperiod även om många fort-
farande tar en runda på ”femkilometern” 
när andan faller på.

–  Jag tror att vår sammanställning i för-
sta hand kommer att intressera de löpare 
som är insatta och som gillar att springa. 
Folk som reser mycket och vill ha informa-
tion om hur spåret i närheten ser ut och er-
bjuder, säger Philip Persson

–  Men skulle vi nå utanför den gruppen 
till motionärer som bara vill veta hur den 
närmast liggande slingan bedöms så vore 
det jättekul.

text: urBan tjernBerG

världens största rullskidslopp 
Målet är att bli störst i världen. 10.000 
rullskidåkare ska om några år staka de 
nio värmländska milen i klarälvslop-
pet från uddeholm i hagfors i norr till 
karlstad i söder.
   – Jag ser absolut inte det som någon 
omöjlighet, säger Glenn olsson, vd för 
den nystartade tävlingen.

De har rankat bästa motionsspåren
Att under tre månader resa runt i 
landets samtliga 290 kommuner 
och testa 313 motionsspår  – skulle 
det kanske vara en tanke?
Jaså, inte det. 

oskar jensen och philip persson testsprang 313 motionsspår runt om i hela sverige under tre 
månader. nu ska en topp 100-lista ges ut.

1 skutberget, Karlstad

2 Idre Fjäll, älvdalen

3 Bokskogen, Svedala

4 Ursvik, Sundbyberg

5 Rankås, Tibro

6 skatås, Göteborg

7 terrängbanan, Strömstad

8 Hemlingby, Gävle

9 Bulltofta, Malmö

10 Billingen, Skövde

Läs mer på: http://motionsspar.blogspot.se/

HäR äR sveRIges 10 Bästa  
MotIoNssPÅR eNLIgt PHILIP  
PeRssoN oCH osKaR JeNseN.

klarälvsloppet erbjuder både elit och motionärer på rullskidor, en stor utmaning över de nio
milen. på sikt är planen att tävlingen ska växa till världens största sommarskidtävling. 
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omsättning: Omkring  
tre miljoner kronor.

Profiler: John Kristian Dahl och 
Britta Johansson Norgren, båda segrare i årets 
Vasalopp. Dessutom stora delar av världseliten i 
långloppens världscup.

Klarälvsbanan: Smalspårig järnväg som byggdes 
i slutet av 1800-talet mellan Uddeholm och 
Karlstad. Banan stängdes med början under 
1950-talet och på 80-talet började också rälsen 
att plockas bort. I början av 2000-talet gick 
kommunerna längs banan samman och beslutade 
att asfaltera sträckningen. 

KLaRäLvsLoPPet 
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tour du Mont blanc är en av världens 
mest spektakulära vandringsleder. runt 
den har många verksamheter inom 
besöksnäringen växt fram. Sport & Af-
färer tar dig med på leden som både är 
en turistattraktion och ett oförglömligt 
äventyr på hög höjd.

Det är en varm högsommarmorgon när vi lämnar Chamo-
nix och långsamt springer via skogsvägar fram till Les 
Houches där vi kliver på det som ska bli vår ständige led-
sagare de närmaste dagarna: Tour Du Mont Blanc-leden.

Tour Du Mont Blanc räknas ofta till en av världens 
vackraste vandringar och är definitivt en av de mest  
populära med många tusen besökare från hela världen 
som varje år går delar eller hela. Leden går runt Mont 
Blanc-massivet och passerar igenom Frankrike, Italien 
och Schweiz. Med cirka 170 km och drygt 10.000 höjdme-
ter är det en vandring som de flesta tar 8-12 dagar på sig 
för att fullfölja. Vår plan är fyra dagar, springa så ofta 
som bergen tillåter och vandra resten.

Redan i den första långa stigningen får vi bekänna 
färg. Klockan närmar sig elva och kombinationen av den 
tryckande värmen och kraftiga lutningen höjer pulsen.  
Vi är inte ensamma om att kämpa och passerar flera säll-
skap med ungdomar, pensionärer och familjer. Alla häl-
sar – med ett bonjour eller en nick i de fall energin  
behöver sparas till annat. Efter en halvtimmas vand-
rande når vi en platå i backen och vi belönar oss med en 
kaffe på en liten servering. Utan att vi behöver fråga om 
det erbjuder sig ägaren att fylla på våra nu nästan  
tomma vattenflaskor.

– Ni har gjort den värsta biten nu, säger han. 
Tack vare en skylt där de högsta topparna är utmärkta 
kan vi lokalisera den lite runda toppen av Mont Blanc 
som ligger djupt inne i massivet. Det är den bästa skym-
ten vi kommer att få av det 4.810 meter höga berget  
under de fyra dagarna.

Vi är nu uppe på 1.700 meter över havet men jämfört 
med svenska fjällen är det fortfarande väldigt grönt runt 
oss. Trädgränsen går vid cirka 2.000 meter här och  
ledens högsta punkter ligger på knappt 2.700 meter.

Bergbanor och liftar gör alpvandringen tillgänglig 
för fler 
Att till exempel ta liften upp och vandra ner kräver inte 
samma fysik som för att ta sig uppför de branta stigarna 
för egen maskin. Men att vandra här är påfrestande och 
att beräkna hur lång tid en sträcka tar på antalet kilo-
meter är knepigt. Det är höjdmetrarna och underlaget 
som avgör och på skyltarna anges avstånden inte i kilo-
meter utan i tid.

Några timmar senare är vi framme på hotellet i Les 
Contamines. Nu väntar en spännande överraskning: har 
taxibolaget hämtat vårt bagage från hotellet i Chamonix 
och lämnat det här på Hotel Christiania? Kvinnan i re-
ceptionen lugnar oss, våra saker är framme och i säkert 
förvar i hotellets bagagerum. Bagageservicen är en för-
utsättning för att kunna göra vårt upplägg med löpning. 
Vi vill springa med dagspackning men behöver komma 
åt ombyten och utrustning på kvällarna. Det finns flera 
taxibolag som erbjuder den servicen. 240 euro kostar 
det att få en väska transporterad runt leden med fyra 
stopp och det är även många vandrare som väljer den 
lösningen.

Andra dagens etapp ska ta oss över ett par höga pass 
in i Italien med Courmayeur som mål. På förhand ser det 
ut som den tuffaste dagen och vi har bestämt oss för att 
starta tidigt. Halv åtta är vi ute på leden igen men vi är 
långtifrån först. En stor grupp med asiater har redan på-
börjat den långa stigningen till Croix de la Bonhomme.

Finns en uppsjö av erbjudanden
Att vandra Tour Du Mont Blanc i grupp med guide är 
populärt. Både specialiserade resebolag och lokala ar-
rangörer konkurrerar med en uppsjö av erbjudanden 
anpassade för olika plånböcker – allt från enkel camping 
till helpension med bra boende. Vill man inte bära sin 
dagspackning och vatten finns det hästar att hyra. En del 
sträckor är cykelvänliga och vi möter fler grupper med 
MTB-cyklister.

Vi äter lunch vid en ensligt belägen refuge där vandrare 
kan övernatt och få ett rejält mål mat. När vi någon timme 
senare når Col de la Seigne piper det till i telefonerna och 
mobiloperatörerna hälsar oss välkomna till Italien.

Morgonen efter delar vi leden med deltagarna i Gran 
Trail Courmayeur. Det är ett stort lopp med flera klasser 
och det är inte svårt att förstå varför – den här delen av 
Tour Du Mont Blanc är helt enkelt förkrossande vacker. 
På andra sidan den gröna dalen Val Veny tornar drama-
tiska bergväggar upp sig. Etappen bjuder också på den 
bästa löpning vi haft sedan starten, mjuka och flacka 
stigar slingrar sig fram strax under trädgränsen. Efter 
en stund viker tävlingsdeltagarna av och vi fortsätter 
mot Col du Grand Ferret. Men på andra sidan gränsen 
till Schweiz möter vi snart fler sammanbitna medelål-

ders män med stavar och nummerlapp på bröstet. Här 
pågår ytterligare ett bergslopp på en annan del av Tour 
du Mont Blanc idag, Ultra Trail Verbier-St Bernard. Det 
hör nog knappast till vanligheterna att två stora lopp 
sammanfaller men faktum är att leden används flitigt för 
olika lopp och evenemang.

 I slutet av augusti går kända – Ultra trail de Mont 
Blanc
2.300 löpare från hela världen startar i Chamonix en fre-
dag eftermiddag och har sedan 46,5 timmar på sig att 

ta sig runt hela Tour du Mont Blanc. De snabbaste klarar 
det på strax under 20 timmar. För att ens få komma med 
i lotteriet för en startplats måste man samla poäng i oli-
ka kvalificeringslopp. Loppet är bergslöpningens största 
evenemang och har samarbeten med ett antal interna-
tionella företag. Klädmärket Columbia är huvudpartner, 
i Garmin-tält utmed banan kan löparna ladda klockor-
na och Petzl står för extra pannlampor. I Sydeuropa är 
bergslöpning en sport med många utövare och mycket 
publik. Marknaden för skor och annan utrustning är stor 
och företagen satsar därefter.

Efter tre dagar av sol och värme kommer till slut mol-
nen den sista dagen. Det passar oss bra för nu har vi de 
högsta passen bakom oss och dagens etapp är en av de 
kortare. Men vädret ställer ändå till det för efter en lång 
stigning över gränsen in i Frankrike visar det sig att vårt 
tilltänkta mål för lunch, Refuge Col de Balme, har stängt. 
Vi får fortsätta ner i Chamonix-dalen för att få mat och 
komma undan regnet. Belöningen blir en av resans mest 
vällagade måltider med en presentation som skulle plat-
sa på många stjärnkrogar i en liten stuga i skidbacken 
i Le Tour.

Busvädret tilltar och sista kilometrarna in till Chamo-
nix blir blöta men väl framme på torget spelar det min-
dre roll. Vi skålar i Perrier för ett lyckat äventyr.

text oCh foto: MartIn kIndGren
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storslaget äventyr på trampade stigar

Många väljer att kliva på tour du Mont Blanc-leden i chamonix-dalen, som till exempel här i st Gervais.

den gamla bergbanan från chamonix till Montenvers rullar fortfarande.
Grand col de ferret ligger på 2537m och är 
en av ledens högsta punkter. Här går gränsen 
mellan Italien och schweiz.

Invånare: ca 10.000 bofasta.
Besökare: På vintern besöker ca 60.000 personer 
Chamonix-dalen med  
tillhörande bergen varje dag, på sommaren är siffran 
ca 100.000.
aktiviteter: På vintern: Skidåkning i alla former på 
vintern, alpinism.  
På sommaren: vandring, glaciärturer, klättring, 
cykling, löpning, golf,  
simning, skärmflygning, yoga.
evenemang: Många hundra under året. Exempel:  
Ultra Trail du Mont Blanc i slutet av augusti/början av  
september, musikfestivalen Musilac i april, Mont Blanc 
Marathon i juni, världscup i klättring i juli, Cosmojazz 

festival i juli, 
kulturfestivalen 
Chamonix Guides 
i augusti.
Historik: 
Besökare har 
kommit hit 
sen mitten av 
1700-talet. I början av 1800-talet byggdes det första  
lyxhotellet, The Hotel de l'Union. Utförsåkningen har 
utövats sedan början av 1900-talet. Den första vinter- 
olympiaden 1924 ökade på turistströmmarna.
efter vinterolympiacden: 1955 byggdes linbanan 
Aiguille du Midi som tar besökarna 3.800 öh.

ChAMonix – fleSt beSök pÅ SoMMAren
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Vi går sakta framåt men historien lär oss 
att inget är givet och att utveckling inte är 
statisk. Varje dag är en kamp för det vi tror 
på. I samtal med aktörer inom och runt 
omkring idrotten stannar det ofta i en dis-
kussion om att vi måste medvetandegöra. 

Istället för att prata om hur vi ska för-
dela resurser mer rättvist eller öka anta-
let kvinnor på ledande positioner, ligger 
fortfarande mycket fokus på att uppmärk-
samma frågor. Ibland blir det att arbeta på 
ytan. Att öka kunskap om seglivade
föreställningar om normer och kön, som i 
sin tur leder till beteenden och beslut som 
kanske inte är önskvärda, är viktigt. 

Men året är 2017 och vi är mer än redo 
för handling.

Jämställdhet är att göra. Stadiums kam-
panj för en jämställd idrott är det senaste 
i raden av exempel där företag lägger 
stora resurser i tid och pengar på att syn-
liggöra en samhällsproblematik utan att 
själva riktigt agera på det. Kampanjen har 
både hyllats och kritiserats. 

Stadium är precis som tusentals andra 
aktörer själva en del av att upprätthålla 
den struktur som skapar hinder för kvin-
nor på idrottens arena precis som i sam-
hället i stort. Det är viktigt att förstå att 
människor kräver mer av företag idag än 
bara kampanjer.

övertygelser och värderingar i centrum
Den globala PR–byrån Edelmans “Earned 
brand study” visar att företag navigerar i 
ett landskap där vi som konsumenter i allt 
högre utsträckning sätter personliga över-
tygelser och värderingar i centrum för våra 
köpbeslut. Studien visar också att 51 % av 
konsumenter över hela världen tror att fö-
retag är bättre rustade för att lösa sociala 
problem än vad regeringar är. 

Detta indikerar tydligt att människor vill 
se företag ta ställning och agera enligt sina 
värderingar. Och det är helt klart missad 

potential att inte ta tillvara på möjligheten 
att nå ut samtidigt som man lämnar större 
avtryck i samhället.

lyckad förändring kräver människor som 
verkligen vill något på riktigt. Jämställd 
sponsring är en rättvisefråga men det är 
också en fråga om att agera sina värde-
ringar, visa dem i handling och beslut. 
Många sitter på jämställdhetspolicys och 
är beredd att lägga pengar på kommuni-
kativa insatser för att berätta att frågan är 
viktig. Men sen då? Strukturerna vi ska 
förändra kräver krafttag från roten. Det 
handlar inte om att polera ytor.

Vi på fairpay finns därför att en orätt-
visa finns. Runt om i landet växer tjejer 
och killar upp med drömmar och de har 
rätt till likvärdiga förutsättningar för att 
uppnå dem. Att vi lever i en värld där 
människor begränsas baserat på sitt kön 
är inte en hållbar värld. Vi kommer därför 
inte att nöja oss med ord som tålamod 
och att skapa medvetenhet. Samhället – 
och vi människor som lever i det – förtjä-
nar att vi gör jämställdhet.

text: IsaBelle wIdMark ocH  

carolIne jönsson

atg engagerar föreningslivet med drömmar 

Jämställdhet  
är att göra
“Vi måste öka medvetenheten 
om hur ojämställt det är!”. Det är 
många som talar om för oss att ha 
tålamod. “Saker tar tid, förstår ni”. 
I samma stund blåser vinden åt 
alla håll och världen känns allt mer 
osäker. 

 Det är viktigt  
  att förstå att  

människor kräver 
mer av företag idag  
än bara kampanjer. 

iSAbelle WidMArk

peter forsberg har fått en mängd 
drömmar uppfyllda på rinken och vid 
travbanan. nu är det olympiska guld-
medaljörens tur att uppfylla andras 
drömmar i egenskap av ambassadör för 
drömfonden – AtG:s nya plattform för 
samhällsengagemang och sponsorskap. 
det handlar om att tydliggöra skillna-
den till konkurrenterna på en spelmark-
nad under förvandling.

 
Aktiebolaget Trav och Galopp bildades 
1974 i en annan tid. Omsättningen har 
med åren växt till över 13 miljarder kronor.

– ATG skiljer sig från andra spelbolag 
genom att det inte handlat om att stoppa 
pengar i rika aktieägares fickor utan star-
tades av människor som ville driva och ut-
veckla en sport för att kunna förverkliga 
spelares och aktivas drömmar, säger Sten 
Andersen, marknadschef på ATG.

– Idag finns det 89 spelbolag som an-
nonserar på den svenska marknaden. Det 
är inte lätt att se skillnaden för konsumen-
ten. Vi får se vad spelutredningen landar i, 
men med Drömfonden vill vi vara tydliga 
med att ATG genererar ett överskott som 
går tillbaka till samhället. 

– Förra året uppgick överskottet till 1,7 
miljarder.

 
Ger tillbaka till näringen och idrotten
I avtalet med staten om att få tillstånd att 
bedriva spel på trav och galopp ingår att ge 
tillbaka till hästnäringen. Det sker bland 
annat genom ett årligt tillskott på 50 mil-
joner kronor till Hästnäringens Nationella 
Stiftelse. ATG har även genom åren bryg-
gat till idrottsrörelsen via sponsorskap av 

hästsportevenemang, det långvariga sam-
arbetet med SOK och Sveriges Paralym-
piska kommitté genom Olympiatravet och 
nu senast som huvudsponsor för SHL. 

– Drömfonden ger oss en plattform att 
samla alla våra engagemang, kommunicera 
våra sponsorskap och visa vårt samhälls-
engagemang. Alla har en dröm både inom 
och utanför travsporten. För oss passar 
drömmar bra att förverkliga och vår payoff 
är ”Ingen dröm är för stor”, säger Maria 
Guggenberger, hållbarhetschef på ATG.

engagemang är nyckelordet
Föreningar och organisationer har kunnat 
söka medel för projekt som minskar utan-

förskap och ohälsa med idrott som grund 
ur Drömfondens inriktning ”Drömmar”. 
En jury har bestämt vilka fyra projekt som 
får 50.000 kr vardera. Under september 
avgjorde en publik omröstning via drom-
fond.se vilket projekt som fick ytterligare 
100.000 kr.

–  Vi trodde att vi skulle få in 50 ansök-
ningar. Det kom in 120 ansökningar vilket 
visar på det fantastiska engagemang som 
finns därute i stort och smått som vi vill 
bidra till.

foppa är drömuppfyllare
Till Drömfonden kopplades kampanjen 
”Drömtravet” under september månad 

där en krona för varje såld V75 Harry - 
”Drömharry” gick till fonden.

–  Engagemang är nyckelordet. Vi vill 
inte bara berätta att vi har gjort något bra 
för några förmånstagare utan vi vill enga-
gera folk för att få största möjliga effekt, 
säger Sten Andersen.

 För att ge kraft till engagemanget har 
Peter Forsberg anlitats som ambassadör 
och drömuppfyllare.

– Peter har ett stort grundat intresse i 
travet och äger travhästar, han har en stor 
”starquality” och älskas av många männis-
kor. Han tände direkt på idén om Dröm-
fonden, säger Maria Guggenberger.

– Hur Drömfonden ser ut om fem år 
vet vi inte exakt. Alla pengar som samlas 
in kommer delas ut. Inga pengar kommer 
att användas för administration eller mark-
nadsföring. Vi vet att det finns intresse hos 
spelare, spelombud och partners som vill 
engagera sig. Drömfonden kommer ha stor 
betydelse för att tydliggöra ATG:s högre 
syfte som samhällsbyggare.

text:  joHan tHorén

Följande fyra projekt fick 
medel ur drömfonden:

• MIs – motion och idrott för synskadade, 
Göteborg

• sK United, stockholm, Snö- och skidglädje för 
nya målgrupper

• glimma Barn och Ungdomar, Falun – 
individuell träning för barn och ungdomar med 
psykiska och fysiska svårigheter

• Unite People, varbergs BoIs Fotboll, Varberg 
– tillgängliggöra fotboll

FaKta dRöMFoNdeN  

foppa jublar i kapp tillsammans med barn och ungdomar från finalistföreningen sk united. 
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Isabelle Widmark och Caroline Jönsson
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texter: collIns lutHer zola

viktig pionjär i herrhandbollen

visar vägen med välgörenhet

Vi har träffat Malin Andersson. hon är 
verksam som seniortränare i ifk tumba 
handboll. Malin är 27 år.

Berätta lite om dig själv
 – Jag är en energisk person som gillar ut-
maningar för då utvecklas jag som män-
niska. Det har blivit viktigare ju äldre jag 
blivit. Jag älskar verkligen sporten hand-
boll och lever alltid med den i min vardag.

du har gjort någonting väldigt unikt. du är första 
kvinnliga huvudtränaren i den näst högsta serien i 
herrhandbollen någonsin.  Hur känner du personli-
gen över denna bedrift?
– Det är otroligt häftigt, lite känslan av: 
Shiit, har jag åstadkommit detta? Jag ser 
det som en ära att få träna ett herrseni-
orlag. 

vad har varit din största utmaning på resan till IFK 
tumba?
– Största utmaningen var när jag flyttade 
från Lund till en annan förening utanför 
Skåne för att ta mig an ett tränaruppdrag 
som utlovade många möjligheter. Jag ställ-
de inga krav på föreningen för att skapa 
mig bra förutsättningar. När det sedan blev 
komplicerat, blev det tufft. Jag lärde mig 
otroligt mycket på den resan. 

Har du haft någon stöttning för att nå dit du är 
idag? 
– Riktiga stöttningen fick jag för åtta måna-

der sedan med min mentor Kathrine Bäck-
strand.  Hon tog kontakt med mig och ville 
först och främst stötta mig som kvinnlig le-
dare. Ofta finns det någon som hjälper dig 
i stunden men jag behövde någon konti-
nuerligt. Vi har arbetat med några verktyg 
som hjälpt mig otroligt mycket. 

Hur tycker du allmänt att synen på kvinnliga 
tränare är i sverige?
– Samhället ser ju tyvärr ut som det gör 
och det tar tid innan saker förändras, fram-
förallt när det kommer till kvinnor som trä-
nar män i lagsporter.

svenska handbollförbundet skickade dig på en 
utbildning. Berätta!
–  Det var en en utbildning från EHF (Eu-
ropeiska handbollsförbundet). Vi var 14 
unga ledare mellan 20 och 28 år, ifrån 14 
olika länder och vi hade fem intensiva da-
gar. Instruktörerna som var där är extremt 
professionella och utvalda av EHF.  

Hur ser du på din tränar framtid? 
–  Vägen är lång och utmanande och jag ska 
försöka göra mitt bästa för att nå så långt 
som möjligt. Någonstans hoppas jag på att 
kunna vara en förebild, framförallt för unga 
och tjejer/kvinnor.

 vad gör du om 20 år?
–  Då har jag nått olika mål på vägen, som 
exempelvis att vara ungdomslandslagsträ-
nare. Skulle vara spännande att få arbeta 
med spelare och ett lag på ett annat sätt, 
än vad man gör med ett klubblag. Att flyt-
ta utomlands och hålla på med handboll 
skulle också vara väldigt stort.

Collins 
spalt

 
Närmar sig sommaren sitt slut? Alla 
idrottsintresserade vet vad det inne-
bär. 

Våra kära vinter- och inomhusspor-
ter drar igång sina säsonger, handboll 
och innebandy för att nämna några. 
I sedvanlig ordning innebär det att 
många barn och ungdomar börjar 
idrotta medan andra tyvärr slutar. När 
det kommer till styrelserummen inom 
svensk idrott och föreningslivet byter 
människor positioner med varandra. 

Det börjar på sina håll synas en hel 
del förändringar där ett fåtal unga un-
der trettioårsåldern får tunga poster 
som styrelseordföranden och ledar-
möter. Stockholms handbollförbund 
är ett gott exempel. 

Där har valberedningen nominerat 
en kille under 30 år som ordförande 
och har fler unga i sin styrelse. Kvin-
nornas positioner inom svensk idrott 
har inte varit så här stark på många 
år men vi har fortfarande en lång bit 
kvar. 

Många kvinnor utsätts för sexism 
och härskartekniker i en miljö som do-
mineras av män. Därför är det otro-
ligt viktigt med mångfald i sådana här 
miljöer. 

Jag ser ödmjukt och bestämt ett 
intressant idrottsår 2017/2018 med 
otroliga markbrytare i många segment 
som kommer att bana vägen för flera 
synsätt inom svensk idrott. 

Börjar vi närma oss en person med 
annan etnisk bakgrund på en tung 
post inom svensk idrott? 

Vem vet? Kanske det sker redan år 
2018? 

Vi har mött Jaybee Villanueva som  
brinner för idrott och välgörenhet

Berätta kort om dig själv? 
–  Jag kom till Sverige som tolvåring då min 
mamma gifte om sig med en svensk man. 
Barndomen var knepig i Filippinerna där 
båda mina föräldrar jobbade och vi hade 
det knapert. Jag gick inte sällan hungrig 
och struntade i skolan och tiggde ibland 
på gatorna. 

Hur var det att komma till sverige? 
– Det var kallt och språket var ett hinder i 
början, men eftersom min mamma var gift 
med en svensk man hade jag mycket lätt-
are att integrera mig och använde mig ex-
tremt mycket av barnprogram samt Astrid 
Lindgrens sagor för att lära mig snabbare.

Hur kom du i kontakt med idrotten i sverige? 
– I Filippinerna hade jag idrottat delvis 
organiserat  i kvarterslag. I Sverige spela-
de jag basket på rasterna i skolan och var 
mycket bättre än de flesta, så jag började 
organiserat i Malbas Basketklubb. I den 
föreningen spelade jag upp till seniorål-
dern. 

Hur fick du idén om välgörenhet kopplat till idrott?
–  Jag studerade till förskolelärare först 
men  hoppade av för att sedan påbörja min 
utbildning som fritidspedagog på Folkhög-
skolan. Där skulle vi skriva ett examensar-
bete och jag valde att skriva om de olika 
förhållningssätten till materiella saker som 
barn har i olika länder. Jag berättade min 
historia för mina elever som jag hade prak-
tik hos. Det började därifrån. 

Hur utvecklade du välgörenhetsprojektet vidare 
med hjälp av idrotten?
– Jag har främst jobbat inom idrotterna 
basket och fotboll. Det första välgören-

hetsprojektet var en basketturnering där vi 
samlade in 5.000 kr. Tyvärr blev jag skyl-
dig Malmö Stad 1.500 kr när jag egentli-
gen skulle fått låna Gamla IP gratis. Jag 
åkte ner till Filippinerna mede 4.000 kr 
och det kunde hjälpa närmare 600 familjer 
med mat, hygienartiklar och skolmaterial 
för en vecka. De här familjerna är offer för 
naturkatastrofer och fattigdom. Sedan var 
jag med och arrangerade en fotbollsturne-
ring förra året som drog in 12.000 kronor. 

Hur har dina insatser uppmärksammats på Filip-
pinerna?
– Positivt. Tyvärr brukar annat bistånd inte 
alltid funka så bra i landet. Ris från hjälpor-
ganisationer är ofta gammalt och oätbart. 

vilka utmaningar och svårigheter har du stött på?
–  Tyvärr finns det exempel på människor 
inom välgörenhet som jobbar för egen vin-
ning. Idéer stjäls. Sen skänker inte männis-

kor så mycket som de skulle kunna göra.

du har startat välgörenhetsprojektet  Box of 
memories för att stödja gatubarn och utsatta 
ungdomar i Filippinerna och nu har du startat I 
Clothing line... 
–  I Clothing linen jobbar jag med Malmö-
profiler, framförallt idrottare, för att skapa 
uppmärksamhet. De marknadsför kläder-
na vilket skapar engagemang.

Vi startade upp för några månader sedan 
och minst 30 procent av intäkterna går all-
tid till välgörande ändamål. 

vad gör du om 15 år? 
–  Jag hjälper människor på samma sätt 
som jag gör idag och reser runt i världen 
för att hjälpa till ännu mer.

Malin andersson är den första kvinnliga tränaren  

i Herrallsvenskan.

jaybee villanueva brinner för att hjälpa andra.
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ullmarsvallen ligger otroligt vackert i Lyse-
kil och måste rankas till toppen av Sveriges 
vackraste idrottsplatser. Arbetslösheten var 
stor under 30-talet i Sverige. Staten bekos-
tade de arbetslösa stenarbetarna och resulta-

tet blev magnifikt när idrottsplatsen stod klar till invig-
ningen 1934.

Beläget ute på en udde mot havet men ändå på prome-
nadavstånd från centrum och omgiven av bohusländska 
klippor. På södra långsidan finns en låg takläktare som 
sträcker sig merparten av planens längd. Läktaren består 
av tre rader med träbänkar med ståplatser bakom. Nam-
net Gullmar är hämtat från fjorden Gullmarn vid Lysekil.

Idrottsplatsen används inte bara till sport utan även till

 konserter. Här har Gyllene Tider, Roxette, Håkan Hell-
ström med flera uppträtt

Allt är perfekt för en arenanörd. Den mäktiga stenmurs-
entrén med de vita grindarna, vändkorsen, stenmuren 
som sträcker sig runt tre sidor av planen, den vackra sitt-
platsläktaren, naturläktaren med det höga klippberget och 
så självklart den vackra utsikten och omgivningen. 

text & foto: Mats tallkvIst

Sveriges vackraste idrottsplatser

Bildad: 2015 (ihopslagning med Lysekils FF och Slättens IK)

dräktfärg: Ljusblå tröja, mörkblå byxor, ljusblå strumpor

Idrottsplats: Gullmarsvallen

Idrottsplatsen invigd: 1934

serie 2017 (a-lag): Herr, div 5 Bohuslän. 

ort: Lysekil

Invånare: 7.734 (enligt SCB 2015)

FaKta: LyseKILs aIK

den vackra enkla entrén

G

Skicka in just din favoritidrottplats så kanske vi skriver om den i kommande nummer.  
Mail: kontakt@sportaffarer.se eller mats@idrottsplats.se  

Besök gärna hemsidan www.idrottsplats.se och njut av flera idrottsplatser runtom i landet. 

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

Kenth Borgström, Sölvesborg. Maila in just din favoritidrottsplats till kommande nummer.

Gullmarsvallen
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november förra året presenterade jag regeringens 
forskningspolitiska proposition för riksdagen. Nam-
net på propositionen är Kunskap i samverkan – för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. I 
den presenterade vi forskningssatsningar på närmare 

3 miljarder kronor de kommande åren.
En av de största samhällsutmaningarna i vårt land är 

hälsoklyftorna. Många barn och unga rör sig för lite. Vi är 
dessutom många som har stillasittande arbeten som gör 
att vi inte rör oss tillräckligt eller på annat sätt inte prio-
riterar fysisk aktivitet. Ofta hör hälsoklyftorna, enligt till-
gänglig forskning, ihop med socioekonomiska skillnader 
och klass. För regeringen är det viktigt att alla svenskar 
ges möjlighet till ett hälsosamt liv. Något annat kan ald-
rig accepteras.

Vi behöver lösa samhällsutmaningarna gemensamt. Det 
är här samverkan och att använda sig av tillgänglig kun-
skap blir så viktigt. Vårt fina land har under lång tid byggts 
starkt genom att vi hjälps åt. Det är en viktig del av den 
svenska modellen.

Anledningen till att jag och regeringen vill se mer sam-
verkan är just att vi vet att vi möter våra stora utmaningar 
bäst med gemensamma krafter. Idrottsrörelsen har blivit 
en stark samhällsaktör genom just samverkan. Från reger-
ingens sida följer vi med stort intresse den ideologiska om-
daning som svensk idrott för närvarande genomgår med 
en förskjutning från triangel till rektangel. Detta innebär 
som bekant ett ökat fokus på bredd, folkhälsa och idrott 
hela livet.

Samverkan handlar till exempel om att hitta nya, ibland 
oväntade, samarbetspartners. För att hitta nya vinklar och 
tänka nytt. 

Resultatet av forskning kan få oss politiker att upp-

märksamma både utmaningar och potentiella lösningar 
på dem. För den enskilda personen kan det ge möjlighe-
ter att röra sig mer och få bättre information om vad som 
påverkar ens hälsa. Det är bra att forskning om elitidrott 
och människans yttersta kapacitet utförs, men vi behöver 
självklart även forskning om människors välmående kopp-
lat till rörelse och fysisk aktivitet.

Bara i år har både svenska och norska studier visat hur 
rörelse och träning har positiva effekter på studieresultat 
för både yngre barn och studenter inom högre utbildning. 
Här behövs det mer samverkan mellan forskningen, det 
civila samhället, skola och politik för att kunna omsätta 
den kunskapen i praktiken. Ett steg som vi i regeringen har 
tagit är att bjuda in dem som är aktiva i frågan om barn 
och ungas rörelse i skolan – idrottslärarna, lärarfacken, 
Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan 
och Svenskt Friluftsliv – till ett nätverk för samverkan och 
att konkret uppnå mer rörelse under dagen. Tillsammans 
gör vi Sverige friskare!

Jag och regeringen är med all tillgänglig kunskap som 
grund fullt inriktade på att minska hälsoklyftorna i vårt 
land. Det är viktigt att alla svenskar har rimliga förut-
sättningar för ett hälsosamt liv oavsett om du är född i 
Rosengård, Bjurholm, Täby, Nairobi eller Santiago. Alla 
ska med. I denna process har bland annat akademin och 
idrottsrörelsen nyckelroller. Tillsammans kan vi förflytta 
positionerna framåt på hälsoområdet. 

Helene HellMark knutsson

Minister för högre utbildning och forskning

Att verka tillsammans för mer rörelse

i
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*Enligt Sport & Affärers/DI ranking

Grattis Östersund!

I år blev Lidköping bara tvåa
bland Sveriges främsta elitidrottskommuner

*
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m några dagar vet vi hur fot-
bollslandslagets oväntade 
förlust i Sofia kommer att 
värderas historiskt. Ty efter 
matcherna mot Luxemburg 

i Solna och Nederländerna i Amsterdam är 
det pågående kvalgruppspelet historia.

Var det ”Dagen då fernissan sprack och 
det i grunden otillräckliga landslaget visade 
sitt rätta ansikte”? Eller var det ”Dagen då 
grabbarna förstod att skärpning är ett måste 
för att kunna prestera”? Det senare i så fall 
ett konstaterande från förbundskapten Jan-
ne Andersson.

Laget har så här långt haft en hel del tur 
och kanske var det på sin plats med en ut-
jämning av det kontot. Men generellt sett 
har man vuxit under de nya förutsättning-
arna. Man har klarat att ta ansvaret själva när 
man inte längre kunnat skjuta över allting på 
den emellanåt ovillige Zlatan Ibrahimovic.

Det är möjligt att det fortfarande, efter ett 
drygt år med den nya ordningen, känns som 
om någonting saknas i vissa lägen i match-
erna och i vissa spelsituationer. Tror jag det. 
Fantomsmärtor är något man får räkna med 
när den spelare som dominerat landslaget i 
ett årtionde kliver tillbaka.

Sofiadebaclets positiva följd är att pussan-
det och kramandet av den nya landslagsver-
sionen har avtagit. En gnutta realism har 

smugit sig in i bedömningen av Victor Nils-
son Lindelöf (som av en kvällstidning förra 
våren lanserades som ”vår nya världsstjär-
na”), Emil Forsberg och de andra högst ka-
pabla nya affischnamnen.

Men medan laget nu förbereder sig för ett 
par, förhoppningsvis, högst sammanbitna in-
satser mot Luxemburg och Nederländerna, 
för att nå kvaltabellens playoff-plats, arbetar 
sagde Ibrahimovic hårt för att komma till-
baka efter sin knäoperation. Återkomsten är 
planerad att ske efter nyår. 

Låt oss tro att Sverige går till VM för för-
sta gången sedan 2006 och att Ibrahimovic 
samtidigt klarar sin rehabilitering med glans, 
visar sig ha tajmingen i behåll och tar Premi-
er League med storm under våren.

Vad skulle det betyda? Det skulle betyda 
en mardröm utan dess like, både för Anders-
son och inte minst för hans spelare. Trycket 
från diverse kolumnister kommer att bli nog 
för att locka fram ett magsår hos Andersson. 
Det kommer också att orsaka oro och besvi-
kelse i truppen. Laget, som löst uppgiften 
på ”egen hand”, ser hur allt det man själ-
va byggt upp ska raseras av en frampiskad 
”folkopinion”. Väntad rubrik: ”Här gömmer 
sig Janne Andersson för pressen”. 

Ska bli intressant att följa den utvecklingen. 
Men först måste Sverige ta sig till VM!

o

En VM-plats öppnar för 
konflikter

Av Gunnar Persson  
oktober 2017UTBLICK

lubben från Borlänge har chan-
sen att skaffa sig ett symbol-
värde i världsklass. Lita på att 
nyheten kommer att kablas ut 
i radio och tv över stora delar 

av världen.
Kurder ser sig som ett unikt folk över el-

ler inom nationsgränserna och är minorite-
ter i sina nuvarande länder som Turkiet, Irak, 
Iran och Syrien, men i majoritet i sina ur-
sprungliga geografiska områden.

Historien om Dalkurds snabba klättring 
genom seriesystemet är lika fantastisk som 
den om den unge Alexander, som flydde 
genom Ryssland, fångades upp i Ukrainas 
Gammalsvenskby och adopterades av en fa-
milj på Gotland.

De flesta kurder som kom till Sverige på 
1970- och 80-talet ville bo i storstäderna. 
Men en kärlekshistoria i slutet av 80-talet 
gjorde att färden från Österled istället slu-
tade i Borlänge.

Dalkurd har bara 13 år på nacken. Klub-
ben bildades med hjälp av ledare i den an-
rika klubben IK Brage. Kurdiska pojkar på 
drift kring Borlänge samlades upp och kun-
de plötsligt kanalisera sin drivkraft i det nya 
landet genom fotbollen.

På den vägen är det, som man säger, även 
om inslaget av andra nationaliteter och 
svenskar i A-laget, ständigt växt under re-
sans gång.

Så var fallet även med Assyriska och Sy-
rianska som gjorde allsvensk premiär 2005 
respektive 2011. Uppblandningen var beri-
kande. Jag vet inte vad som gick fel i Söder-
tälje, men utvecklingen på den nya arenan 

blev inte så blomstrande som förutspåddes.
Kanske skulle man ha tjänat på att slå ihop 

klubbarna till en då den etniska differensen 
ändå är så liten?

Den frågan behöver inte Dalkurd bry sig 
om. Klubben har dessutom välgörare i form 
av de kurdiska miljardärbröderna Kawa och 
Sarkat Junad, som bland annat äger flera te-
lekombolag.

Kunde Östersund nå det europeiska fin-
rummet – så varför inte Dalkurd?

Organisation och tränarprofil är nyckel-
ord i utvecklingen, vilket ÖFK och Graham 
Potter så tydligt visat. Som arbetet i styrel-
serummet fungerar, så uppträder laget på 
planen.

Östersunds lagkapten Brwa Nouri, han 
som så iskallt slår in alla straffsparkar, är 
förresten kurd från Irak. Jiloan Hamad, nu i 
Hammarby och tidigare svensk mästare med 
Malmö FF, likaså.

Klubben borde få gott om vältaliga sup-
portrar, allt från samhällsdebattören Kurdo 
Baksi, som själv spelat i Vasalund, till skön-
sjungande Darin Zanyar och bubblande ko-
mikern Özz Nujen.

Det finns inget som motsäger att Dal-
kurd kommer att bjuda 
på underhållning även i 
allsvenskan 2018. 

k

1927 hamnade den kurdiske flyktingen 
Alexander på Gotland. 90 år senare är 
Dalkurd på väg upp i allsvenskan

JAn MAJlArd

egosoldater har alltid funnits. Pro-
fessionella krigare som sålt sig 
till högstbjudande och förstärkt 
arméer i länder som inte kunnat 
mobilisera tillräckligt många av 
den egna nationens unga män för 

att vinna de krig som utkämpats.
Numera har legosoldaterna ersatts av pro-

fessionella fotbollsspelare som byter klub-
bar på löpande band och flyttar mellan län-
derna. Jämförelsen kan synas långdragen, 
men aldrig tidigare har den sporten varit så 
internationaliserad som nu. Detta gäller på 
klubbnivå långt ner i seriesystemet. Det vik-
tigaste är att vinna och räcker inte de lokala 
talangerna så måste förstärkningar ske, ib-
land ända från Afrika och Sydamerika.

 Trots att den lokala prägeln försvunnit 
från fotbollen och spelare flitigt vandrar mel-
lan klubbarna har publiken ökat och patrio-
tismen vuxit till nya rekordhöjder. Ett bevis 
på detta bland många andra är åskådarnas 
klädsel. Hela läktarsektioner bär den egna 
klubbens färger för att visa sin support. En 
storklubb som Manchester United får in 
mer än en halv miljard kronor årligen på sin 
tröjförsäljning!

 När jag följer uppladdningen inför match-
erna och ser alla fans med ansiktsmålningar, 
märkliga mössor och klubbtröjor med fa-
voritspelarnas namn på ryggen kommer jag 
att tänka på Desmond Morris. En gång väl-
känd över hela världen, i dag bortglömd av 
de flesta.

 Han är en brittisk zoolog och etnolog som 

blev världsberömd när han gav ut boken 
”Den nakna apan”. Han har också, i mitt 
tycke, skrivit den bästa boken om fotboll. 
På svenska heter den ”Fotbollsfolket”. Han 
kallar supportergängen för stammar och me-
nar att deras rötter sträcker sig djupt ner i 
vårt urtida förflutna.

 Desmond Morris ser fotbollsmatcherna 
som ritualjakter och stiliserade  strider. Han 
betraktar dem också som statusuppvisning-
ar och som en social drog. Han jämför dem 
med såväl teaterföreställningar som religiösa 
ceremonier. Särskilt intressant blir det när 
han kommer in på stammens ritualer. Stam-
området är noga avgränsat. Det finns vissa 
tabun som är heliga. Inför stamfejderna var 
det viktigt med krigsmålning.

På punkt efter punkt gör författaren jäm-
förelser mellan den tradition som utmärkte 
de primitiva stammarna långt tillbaka i tiden 
och dagens moderna fotboll.

 Många av påståendena kan naturligtvis 
ifrågasättas, men boken utgör fängslande 
läsning och skiljer sig från all annan fotbolls-
litteratur. Det är länge sedan den kom ut, 
men den går att hitta på en del antikvariat 
eller låna på biblioteken. 
Den finns också på origi-
nalspråket, ”The Soccer 
Tribe”, att köpa på nät-
bokhandeln, exempelvis 
Adlibris

l
Fotbollsmatcherna har
ersatt stamstriderna

uno GrönkViSt 

journalIst ocH författare



Sport & Affärer har under lång tid byggt upp en mycket god kunskap om hur de 

svenska kommunerna arbetar för att stärka sina ambitioner att bli en bra idrotts

kommun. Både när det gäller spontan, bredd och elitidrott men också hur de  

använder idrottsevenemang och möten som verktyg för regional utveckling.

DISKUTERA UTVECKLINGEN AV  
ER IDROTTSKOMMUN MED OSS!

I vårt mer än tio-åriga analysarbete har vi 
varje år ökat vår kunskap om kommunernas 
ambitioner och arbetssätt (”best practices”) 
inom bl.a. dessa områden;
 
  Idrottsrörelsen betydelse som verktyg  
för att stärka folkhälsan för alla och hur  
kommunerna arbetar med denna process  
i sina idrotts politiska styrdokumen.

 
  Idrottsrörelsens betydelse för ökad mångfald, 
integration och jämställdhet samt de olika  
aktiviteter och projekt som genomförs.

 
  Kommunernas stödformer till idrottsrörel
sens föreningar, till traditionell idrott, spontan 
idrottsverksamhet och aktiviteter för äldre 
personer.

  Hur kommunerna använder elitidrotten, både 
lag och enskilda idrottspersoner, som bärare 
av kommunens varumärke och som verktyg 
för destinationsmarknadsföring samt kom
munernas anläggnings och arenastatus.

  Hur kommunerna använder idrottsevenemang  
och idrottsrelaterade möten som verktyg för 
regional utveckling, dvs utveckling av realis
tiska evenemangsstrategier. 

Sport & Affärer erbjuder därför stöd till de 
kommuner som utifrån sina förutsättningar 
har en långsiktig ambition att stärka sin  
roll som en av Sveriges främsta idrotts-
kommuner. Vi kan hjälpa er med:
 
  En presentation, beskrivning och diskussion 
om berörd kommuns styrkor och svagheter 
jämfört med de bästa idrottskommunerna i 
Sverige. Detta stöd ger en faktabaserad själv
bild om var ni står idag inom de ca 20 faktorer 
som analyseras i vår rankinglista

 
  Våra tankar och råd om hur ni kan stärka era 
interna ambitioner och processer inom vissa 
av de analysfaktorer som ni vill förbättra och 
utifrån detta bistå med våra råd  i utvecklingen 
av ert idrottspolitiska program.

Arbetet genomförs av Peter Rohmée, ansvarig för analysen av Sveriges främsta  
idrottskommuner och Gustaf Berencreutz, redaktör för Sport & Affärer. 

Om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att stärka positionen som en av Sveriges främsta  
idrottskommuner så tveka inte att kontakta oss genom att maila på: kontakt@sportaffarer.se
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